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MODLITBA ZA

POLITIKOV

Pane, ty neustále preukazuješ

svoje milosrdenstvo tým,
ktorí v teba dúfajú.

Prosím ťa za tých,
ktorých poslaním je spravovať
verejné veci a niesť zodpovednosť
za spoločné dobro.

Daruj im čnosť rozvážnosti,
aby dokázali rozlišovať
medzi dobrom a zlom.

Daj, nech dokážu rozoznávať,
v čom spočíva pravé dobro
spoločnosti, aby vedeli voliť
primerané prostriedky
k jeho dosahovaniu.

Daruj im čnosť spravodlivosti,
aby boli schopní rešpektovať práva
každého a svojím konaním
prispievali k dobrým
medziľudským vzťahom.

Daj, nech sú ich skutky
v súlade s ich slovami a ich slová
nech sú priame a zrozumiteľné.

Daruj im čnosť miernosti,
aby nekonali popudlivo
a na základe svojich vášní,
ale podľa rozvážneho
a zrelého úsudku.

Nech sa vo svojej práci neriadia
túžbou po svojom vlastnom
prospechu a zisku, ale úsilím
o pravé dobro spoločnosti.

Daruj im čnosť mravnej sily,
aby boli v úsilí o dobro
pevní a vytrvalí.

Pomáhaj im, aby sa dokázali
obetavo nasadzovať
za spravodlivosť a boli schopní
zdolávať aj prekážky, ktoré stoja
v ceste k dosahovaniu
dobrých cieľov.

Pane, osvecuj všetkých politikov
svojím svetlom, aby úprimne
hľadali pravdy, usilovali sa o pravé
dobro a životom podľa svojho
svedomia smerovali k tebe,
ktorý si zvrchovaným Pánom
celého sveta.
Amen.

(Zdroj textu: www.paulinky.cz, Marcel  Stanko)
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Počas Pôstu sa postíme, lebo Ježiš sa postil na púšti. Môžeme sa vzdať aj ďalších vecí, ktoré
máme radi, aby sme sa k nemu priblížili.    

Ako správne používať sociálne siete?  

Naša doba je plná mnohých médií, na

ktorých nájdeme obrovské množstvo
informácií takmer o všetkom. Ale ako
vieme, čo je pravda a čo nie? V konkurencii
toľkých internetových stránok, novín a
televíznych programov je pre novinárov
veľmi lákavé siahnuť po senzácii. Senzácia
totiž predáva a priťahuje návštevníkov,
čitateľov a divákov. Musíme na to pamätať
napríklad vtedy, keď čítame o
podozrievanom človeku, pretože je nevinný,
až kým sa nepreukáže jeho vina.
Neodsudzujme ľudí len na základe správ.
Právo na informácie. Ľudia niekedy hovoria:
„Verejnosť má právo to vedieť.“ Lenže právo
na informácie nie je absolútne. Existujú
veci, ktoré by mali zostať tajomstvom. To
isté platí pre naše profily na sociálnych
sieťach. Nemôžeme zverejniť všetko, čo
vieme alebo čo si myslíme, že vieme – o
sebe a o iných. Vždy musíme zvážiť, či je
rozumné alebo dobré niečo zverejniť. Táto
opatrnosť súvisí s láskou k blížnemu. Každý
má právo na súkromný život, dokonca aj
známe osobnosti, politici a kňazi. Preto je
veľmi dôležité dôkladne si premyslieť, čo
človek napíše o niekom inom. Ako to budú
čítať druhí a ako si to vysvetlia? Je dobré
uvedomiť si, že na internete sa nedajú
udržať tajomstvá, pretože je to verejný
priestor, nie súkromný. Stres? Vypni sa!

Sociálne médiá nám umožňujú ľahko a
rýchlo si nájsť nových priateľov a zostať s
nimi v kontakte. Zároveň však môžu
spôsobiť veľký stres, pretože okrem
všetkých ostatných povinností treba ešte
odpovedať na správy. Všetky tie emaily,
tweety, príspevky a iné typy komunikácie
stále kričia o pozornosť. Podvedome to
môže vyvolať stres, a potom nemáme toľko
času na dôležitejšie veci, napríklad na
modlitbu. Akom môžeme pri ustavičnom
pípaní prichádzajúcich správ načúvať Bohu?
Ako si naňho naozaj nájdeme čas, keď si
tesne pred modlitbou ešte rýchlo prečítame
zopár emailov, ktoré čakajú na odpoveď? To
isté platí o našich vzťahoch so známymi a
kamarátmi. Možno sa to zdá jasné, ale je
dôležité uvedomiť si, že svet sa nezrúti, keď
si na chvíľu vypneme mobil alebo počítač.
Trúfnime si byť offline, aby sme mohli byť
online s Bohom a tými, ktorých máme radi.
Zneužitie. Sociálne médiá sú zábavný
spôsob, ako zostať v kontakte so svetom, ale
dajú sa aj zneužiť. Možno to vyzerá dobre,
keď má človek na sociálnej sieti veľa
„priateľov“, ale je ľahké niekoho z priateľov
vymazať a tiež je ľahké niekoho otravovať,
odsudzovať alebo šikanovať. Takéto
úmyselné ubližovanie je ťažký hriech. Každý
má právo na úctu a každý má svoju
dôstojnosť. Ježiš žiadal svojich
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1. čítanie: 2 Krn 36, 14-16. 19-23
Ž: 137, 1-2. 3. 4-5. 6
Refrén: Pane, chcem stále pamätať na teba.
2. čítanie: Ef 2, 4-10
Evanjelium: Jn 3, 14-21

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Text dnešného evanjelia patrí k základom kresťanstva:
„Boh tak miloval svet...“ Toľkokrát bol Boh zobrazovaný ako prísny sudca sliediaci za každou
chybou človeka. A teraz Boží Syn hovorí: „Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale
aby sa skrze neho svet spasil.“ Cieľom Ježišovej misie je záchrana človeka. Dotýkame sa tu
podanej ruky, ktorú nám ponúka sám Boh. Druhé čítanie to ešte zdôrazní: „Lebo spasení ste
milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar...“ Pôstna doba nás vedie predovšetkým
k vyznaniu viery: Verím v darujúceho Boha a jeho darovaného Syna, ktorý nás zachránil.  
(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára

nasledovníkov, aby milovali každého! Táto
výzva platí aj na spôsob, ako sa správame k
iným na internete, až do tej miery, ako nás
Ježiš žiada: „Milujte svojich nepriateľov a
modlite sa za tých, čo vás prenasledujú“. Mt
5,44. Môžem klamať, aby som niekoho
zachránil? Keď klameme, porušujeme Božie
prikázanie. Klamstvo, klebety a ohováranie,
to sú formy prekrúcania pravdy a
ubližovania iným. Samozrejme, môžeme
žartovať a hovoriť veci alebo príbehy, ktoré
nie sú v skutočnosti pravdivé, ak osoby,
ktorej to hovoríme, chápe, že ide len o
príklady. Nepovedať celú pravdu nie je to
isté ako klamať: napríklad ak niekomu
nepovieme, že podľa nás je škaredý, aby

sme ho nezranili. Niekedy treba pravdu
skrývať. Napríklad počas vojny zomierajú
nevinní ľudia. Ak by niekto ukrýval v dome
iných a ich život by závisel od jeho
odpovedí, vo výnimočných prípadoch je
možné úmyselne zatajiť časť pravdy pred
človekom so zlým úmyslom. Účelom musí
byť ochrániť bezpečnosť seba alebo iných
ľudí. Kňazi spovedníci a do istej miery aj
ľudia, ktorých služobnou povinnosťou je
udržiavať tajomstvá, tiež môžu využiť túto
výhradu a niečo zamlčať. Aj vo výnimočných
prípadoch by sme sa však mali vyhnúť
úmyselnému klamstvu. 

(Dominika Čechová)
Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

Spomíname
„Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo pre teba slnko

hriať, ale tí, čo ťa mali radi, nikdy neprestanú na teba spomínať.“

Dňa 14. marca uplynie desať rokov odvtedy, čo nás navždy opustil náš drahý
otec, dedko, brat a švagor Jozef Gavaľa. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
So smútkom v srdci spomínajú synovia Jozef a Pavol, dcéra Mária  s rodinami

a ostatná rodina.
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Cyklotúra

Piatok 14. 7. 2017

Fero s o. Marekom ostali čakať na

dodávku. Podľa dohody ich mala vyzdvihnúť
o 14:45 a ísť s nimi do Dunajskej Lužnej.
Tam naložili bicykle, vrátili kľúče od Klub
Ostrova pátrovi Brunovi a s veľkým
ĎAKUJEM sa rozlúčili. Prichádzajú na
Hodžove námestie do podzemných garáži
Tatrabanky oproti prezidentskému palácu a
tam ukladajú v obrovskej klietke naše
bicykle. To nám vybavila Anička Diľová.
Po príchode do Bratislavy, pod most SNP,
máme voľný program v podstate až do
večera. Niektorí z našich odišli na návštevu
rodinných príslušníkov, my pokračujeme
smerom do centra. Prechádzame okolo
Morového stĺpa, ďalej Rybným námestím a
okolo busty Antona Bernoláka na Pánskej
ulici. Odbočujeme na Ventúrsku ulicu.
Ideme stále hore kopcom na Michalskú
ulicu smerom k Michalskej bráne.
Hurbanovým námestím prechádzame až na
Obchodnú ulicu. Tu sa kvôli obedu delíme.
Každý podľa chutí. Jedni chcú pizzu a druhí
sú za klasický obed. K tej druhej skupine
patrím aj ja. Prichádzame do reštaurácie
KGB na denné menu. Teda poviem Vám
toľko fotiek, obrazov a búst Lenina a
ostatných pohlavárov bývalého Sovietskeho
zväzu som pokope nikde nevidel. Dokonca
ešte aj na toalete. Ale varili dobre, mali
dobré pivo a na Bratislavu dobré ceny.
Cesnakovú polievku dostali chlapci v chlebe.
To som ešte nikde nevidel. Okrúhly malý
chlieb. Stred sa vybral a do toho sa naliala
polievka. Polievka sa pomaly vstrebávala do
chleba a tak s ubúdajúcou polievkou si
postupne aj odhrýzali už mäkučký chlebík. A
po dojedení polievky zjedli celý zvyšok

chlebíka. Zaujímavý spôsob konzumácie
polievky. Po obede o 16:30 sa presúvame
ďalej. Niektorí odišli za nákupmi do Eurovey,
a my skôr narodení sa pomaly presúvame
do malej predajne pivovaru BERNARD PRI
LYCEU na Staromestskej ulici. Dá sa tu vonku
pekne posedieť a vychutnať si kvasinkové
pivo. A tak si čas do odchodu z Bratislavy
krátime ochutnávkou piva. Tu za nami
postupne prichádzajú naši rodáci. Anička
Diľová s kolegyňou z Čaklova. Za Matúšom
prišiel švagor zo Sečovskej Polianky a za
mnou dcéra so zaťom. Východňari obsadili
celý jeden veľký osem miestny stôl. 
Blíži sa deviata hodina večer a tak sa znova
presúvame a postupne sa všetci schádzame
pred vchodom do podzemnej garáže
Tatrabanky. Naše bicykle sú v treťom
podzemnom podlaží. A tak dole schádzame
výťahom. Horšie to bolo naspäť. Hore
kopcom a stále dookola až kým sme nevyšli
celkom von. Aj keď máme bicykle dobre
vystrojené na jazdu v tme, nesadáme na
nich. Máme ešte dosť času a tak ich tlačíme
vedľa seba po chodníku až na vlakovú
stanicu. Vykladáme veci z auta, ktoré
potrebujeme k sebe do vlaku a auto
odchádza na nakládku. Auto sa na autovlak
musí naložiť najneskôr hodinu pred
odchodom vlaku. Potom musia vozeň
priradiť k ostatným a pristaviť vlak na
stanicu. My odchádzame do vestibulu
vlakovej stanici. Ja odchádzam k pokladni
zaplatiť za prepravu bicyklov a tu trampoty
so železnicou pokračujú ďalej. Máme
zaplatiť jedno euro za miestenku a euro a
pol za prepravu. Takže dokopy dva a pol
eura za bicykel. Pani za okienkom mi
oznamuje, že do tohto vlaku môžeme zobrať
maximálne deväť bicyklov v časti, kde sa iba
sedí a my sledujeme pohľadom svoj bicykel.
Vysvetľujem jej, že my všetci máme
zaplatený lôžkový vagón a navyše máme
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osobitne zaplatený vozeň na prepravu
bicyklov. Ona mi tvrdí, že v počítači nič
nemá a tak mi bicykle nevezme. Po dlhšom
dialógu, ktorý k ničomu neviedol som
pokladníčke už trochu zvýšeným hlasom
oznámil, že tie bicykle do vlaku uložím, či
odo mňa vezme peniaze alebo nie a je my
úplne jedno, kde budú. Hoci aj v mojom
kupé. Asi som tak mal urobiť hneď na
začiatku, lebo pani hneď zdvihla telefón. Za
chvíľu mi oznamuje, že všetko je v poriadku,
vagón máme priradený, iba ho zabudli
nahodiť do systému a mám zaplatiť za
prepravu bicyklov. Pýtam sa, či mám ešte
zaplatiť aj za miestenky, ale jej horizontálny
pohyb hlavou hovorí, že nie. Vyzerá to, že
boj so železnicou sme doviedli do
úspešného konca. Ale to ešte nebolo
všetko. 
Nakladáme bicykle do špeciálneho
poštového vagóna a my sa presúvame do
nášho lôžkového vagóna. Prvá vec, ktorú
som nepochopil, rozdelili nás do dvoch kupé
(1, 2) na začiatku vagóna  a ďalšie dve (9, 10)
na druhom konci vagóna. 
Nechápem. Veď som riadne žiadal, aby sme
boli pokope, ale pani stewardka mi ukazuje
rozpis lôžkovej časti, ktorý dostala pred
nástupom na vlak s tým, že ostatné kupé sú
už vypredané. Konečne o 23:45 vyrážame.
Za chvíľu prichádza sprievodca a keď

kontroluje zľavnené lístky upozorňuje ma,
že cena zľavneného lístka môže byť 12,-€ a
my ich máme po 8,-€. Rozdiel máme hneď
doplatiť. Odkazujem mu už trochu
podráždený, že od nás už nedostane ani
cent, lebo pani, ktorá nám tie lístky
predávala trikrát volala do centrály, aby jej
vysvetlili ako je to so zľavami, lebo sú
rozdielne, ak cestujete autovlakom. Trochu
zaskočený sprievodca odchádza so slovami,
že si to musí doštudovať. A nakoniec zlatý
klinec. Od našej stewardky pýtam 14 pív,
pre každého jedno na dobrú noc. Jej
odpoveď znie, že má iba 5, ale zoženie. Po
polhodine prichádza aj s kolegami a prináša
nám sľúbených 14 pív. Dnes už toho bolo
naozaj dosť. Ideme konečne spať. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(Peter Tóth)

Spomíname
„Osud nikdy nevráti to, čo čas vzal, iba jedno vráti späť - iba spomienky.“

Dňa 12. 3. 2018 si pripomíname 4. smutné výročie a jeho nedožitých 70
rokov, keď nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a zlatý dedko
Jozef Mydlár z Čemerného. Ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. 

Stále ostaneš žiť v našich srdciach.
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Pondelok po Turícach bude liturgická
spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi

Vatikán 3. marca (RV) Od tohto roka sa

bude sláviť v celej Cirkvi latinského obradu
povinná liturgická spomienka Panny
Márie, Matky Cirkvi. Jej termínom bude
pondelok po Turíčnej nedeli, tradične
označovaný ako Svätodušný pondelok.
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu
sviatostí to ustanovila zverejneným
dekrétom s podpisom prefekta kardinála
Roberta Saraha.
V úvode dekrétu čítame: „Radostná úcta,
ktorú prechováva súčasná Cirkev voči
Matke Božej, vo svetle reflexie nad
Kristovým tajomstvom a nad svojou
vlastnou podstatou, nemohla zabudnúť na
postavu Ženy (por. Gal 4,4), Panny Márie,
ktorá je Matkou Kristovou a zároveň
Matkou Cirkvi.“ O tejto úcte už vo svojich
dielach hovoril sv. Augustín a aj sv. Lev
Veľký, pripomína ďalej dekrét. V
novodobej histórii Cirkvi v tejto súvislosti
stojí za zmienku 21. november 1964, kedy
blahoslavený Pavol VI. na záver tretieho
zasadnutia II. vatikánskeho koncilu
prehlásil Blahoslavenú Pannu Máriu za
«Matku Cirkvi, čiže celého kresťanského
ľudu, tak veriacich ako aj pastierov, ktorí ju
volajú najmilovanejšia Matka». Toto
slávenie nám pomôže pamätať na to, že
kresťanský život k rastu potrebuje byť
zakotvený v tajomstve Kríža, v obete Krista
v eucharistickej hostine, v obetujúcej sa
Panne, Matke Vykupiteľa a vykúpených.
Zdroj: www.tkkbs.sk            

(dodala Anna Sabolová ml.)        

Chronológia procesu blahorečenia Božej
služobníčky Anny Kolesárovej 

Bratislava 7. marca (TK KBS) Svätý Otec

František schválil dekrét o mučeníctve
Božej služobníčky Anny Kolesárovej, ktorú
v závere druhej svetovej vojny zastrelil
ruský vojak. Mladé dievča zomrelo, aby si
zachovalo nevinnosť. Prinášame
chronológiu procesu blahorečenia. 
3. júl 2004: Na podnet mladých ľudí
zaujímajúcich sa o príbeh Anky
Kolesárovej sa 3. júla 2004 začal proces
blahorečenia tejto Božej služobníčky. 
Do úlohy postulátora bol vymenovaný
Mons. JCDr.  Bartolomej Gábor, PhD.,
neskôr Dr. Andrea Ambrosi v Ríme. Post
vicepostulátora zastáva JCDr. JUDr. Juraj
Jurica. Boli zriadené ešte dve komisie -
teologická a historická - ktoré mali život
Anky Kolesárovej posúdiť z týchto dvoch
uhlov pohľadu.  
14. február 2012: Diecézna fáza procesu
blahorečenia bola ukončená ďakovnou
svätou omšou 14. februára 2012 v Dóme
sv. Alžbety v Košiciach. 
7. marec 2018: Cirkev oficiálne uznala
mučeníctvo Božej služobníčky Anny
Kolesárovej, čím sa otvorila priama cesta k
jej blahorečeniu. Ako 7. marca 2018
informovalo Tlačové stredisko Svätej
stolice, súhlas na vydanie dekrétu
Kongregácie pre kauzy svätých
potvrdzujúceho mučeníctvo dal Svätý
Otec František pri osobnej audiencii
prefekta kongregácie kardinála Angela
Amata SDB v utorok 6. marca.



VV čASEčASE odod 12.03.2018 12.03.2018 dodo 18.03.201818.03.2018

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 18.3.-23.3. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. Katarína Slováková.   
Nácviky zborov: V pondelok večer po adorácii nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých,

v sobotu o 1330 v pastoračnom centre detský zbor.  

Prvoprijímajúce deti: Prosím o stretnutie v sobotu 17.3. o 1400. Príďte aj s rodičmi do
kostola. 

Miništranti: Pozývam vás na stretnutie v sobotu 17.3. o 1500 do farského kostola.
Zbierka: V nedeľu 18. marca je vyhlásená v katolíckych kostoloch zbierka pre
prenasledovaných kresťanov a utečencov (viac informácií na letákoch vzadu na stolíku alebo
na www.charita.sk/pomoc-utecencom). Keďže ide o tretiu nedeľu v mesiaci, budú v ten deň
v našom kostole zbierky dve: pri sv. omši zbieraný zvonček na dostavbu kostola a
pastoračného centra a po sv. omši môžete prispieť do označených krabičiek v kostole na
spomínanú zbierku pre prenasledovaných. Do týchto troch krabičiek (jedna na chóre a dve
dole v kostole) sa vždy takýmto spôsobom robia zbierky, ktoré neslúžia našej farnosti, ale sa
odosielajú na určený úmysel. 
Tehlička pre Afriku: Pri východe z kostola je pokladnička označená pre verejnú zbierku
schválenú Ministerstvom vnútra a organizovanú saleziánskym občianskym združením Savio s
názvom Tehlička. Po detskej sv. omši v stredu si deti môžu zameniť peniaze našetrené pôstom
napr. od sladkostí za samolepky tehličiek a pomôcť uhasiť smäd svojim rovesníkom v Keni. Ale
prispieť môžeme všetci aj bez tehličiek a kedykoľvek počas pôstu.
2%: Aj tento rok sa uchádzame o 2 % z vašich daní pre naše združenie Pro Nobis. Formulár je
na stolíku pri východe z kostola i na našej webovej stránke.
Krížové cesty: Na piatu pôstnu nedeľu sa krížovú cestu modlia matky zo spoločenstva
Modlitby matiek. Po pobožnosti sme pozvaní na pôstnu kázeň.
Snúbenci: Vy, ktorí zvažujete prijať sviatosť manželstva v našej farnosti v tomto roku,
nezabudnite sa včas (aspoň tri mesiace vopred) nahlásiť na farskom úrade. Aby sme spísali
zápisnicu, dohodli prípravu, vyriešili prípadné povolenia. 
Zimný štadión: Dnes (11.3.) máme možnosť korčuľovania v STD Aréne pre našu farnosť v

zmenenom čase od 1800do 1900. Poplatok kvôli nižšej účasti upravujeme na 2€ pre
dospelých a 1€ pre nedospelých. Ďakujeme za účasť a porozumenie.
Rozpis lektorov:
5. pôstna nedeľa: 8.00 hod. - r. Musákova; 10.00 hod. - r. Grominova. stran
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PPoNdELoKoNdELoK 12.03.201812.03.2018 Sv. omša: 1800 + Jozef Mydlár (nedož. 70 r.), 
Ján Wašík (10. výročie)  

Poklona Sv. olt.: 1845

uu ToRoKToRoK 13.03.201813.03.2018
Výročie zvolenia Sv. Otca pápeža

Františka (2013) 

Sv. omša: 800 ZBP Jozef Gazda 

SS TREdATREdA 14.03.201814.03.2018 Sv. omša: 1800 + Anna (30. výročie); 
(detská) + Ján a Anna Gazdoví 

ŠŠ TVRToKTVRToK 15.03.201815.03.2018 Poklona Sv. olt.: 1700

Sv. omša: 1800 ZBP Emília (60 rokov) 
a Marián (40 rokov)   

PP iAToKiAToK 16.03.201816.03.2018 Sv. omša: 1800 + Jozef Gavaľa (10. výročie)
(mládežnícka)  a zosnulí z rodiny Gavaľovej  

SS oBoTAoBoTA 17.03.201817.03.2018
Výročie biskupskej vysviacky Mons.

Alojza Tkáča (1990) 

Modl. večeradlo: 800

Sv. omša (JaA): 1800 ZBP Martin Miškuf (30 rokov)  

NN EdEľAEdEľA 18.03.201818.03.2018

PIATA PÔSTNA NEDEĽA 

Sv. omša: 800 za farnosť 

Sv. omša: 1000 ZBP Marián Onderko (55 rokov) 

Krížová cesta: 1430 + pôstna kázeň

LiTuRGiCKýLiTuRGiCKý PRoGRAMPRoGRAM odod 12.03.2018 12.03.2018 dodo 18.03.201818.03.2018

“Človek mierny v pokrmoch je sám sebe lekárom.”  (latinské príslovie)


