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Skúsenosť psychológa C. G. Junga 

Tento veľký psychológ tvrdí, že na otázku jedného študenta teológie, či ľudia v modernej

dobe idú radšej k doktorovi než ku kňazovi, neodpovedal. Namiesto toho rozposlal dotazníky
pomocou nezávislých osôb a dostal stovky zaujímavých odpovedí. „Výsledky potvrdili len to,
čo som už dávno vedel,“ priznal sa. Štatistiky ukázali, že veľké percento opýtaných katolíkov,
vlastne prevažná väčšina, by si zvolilo kňaza. Protestanti by radšej navštívili lekára a židia
sotva pomysleli, že by v prípade psychických problémov mali zavítať k rabínovi. Podobný
štatistický obraz sa podľa slov Junga naskytol aj v Amerike. Jeho kolega psychiater z USA
tentoraz skúmal otázku výskytu komplexov u človeka, resp. vonkajšieho prejavu negatívnych
komplexov. Najmenej nimi trpeli katolíci, potom protestanti a najviac židia. Zaujímavá zhoda.
V Katolíckej cirkvi existuje totiž stará tradícia, akési directeur de conscience – duchovné
vedenie. Táto prax zahŕňa neuveriteľné množstvo skúseností a psychologického cvičenia.
Junga udivovala múdrosť, s akou jezuiti či iní katolícki kňazi radili svojim „pacientom“.
„Nedávno som mal pacientku,“ dokladal svoje presvedčenie, „vysokopostavenú ženu, ktorá
chodila na spoveď k istému jezuitovi. Rozoberala s ním všetky kritické miesta mojej
psychologickej analýzy. Sám som jej to poradil. Na moje veľké prekvapenie spovedník odobril
všetky moje kroky – on, jezuita! To mi otvorilo oči a pochopil som múdrosť a veľkosť

kňazského duchovného vedenia. Podľa mňa to
vysvetľuje, prečo katolíci dávajú prednosť kňazovi
pred psychológom.“
Ježiš neuzdravuje len telo. Vlastne uzdravuje
hlavne dušu. Uzdravuje ju odpúšťaním a
nasmerovaním života človeka na jeho podstatu a
správny cieľ. 
„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!
Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži.
Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude
cestou hladkou.“ (Lk 3, 4-5)

(z www.postoj.sk prebral a upravil Marcel Stanko)
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Moc manželových modlitieb

Pane, stvor mi čisté srdce a obnov vo mne

pevného ducha.
Ukáž mi, kde sa moje myšlienky a postoje
voči manželke odkláňajú od tvojej vôle.
Usvedč ma zo situácií, keď som jej
neodpustil. Pomôž mi zbaviť sa hnevu, aby
som mohol triezvo uvažovať. Ak mám niečo
zmeniť na svojom správaní, pomôž mi
urobiť zmeny, ktoré budú trvalé. Sprav zo
mňa muža podľa svojho srdca. Daj mi silu
byť hlavou rodiny, ako si ma na to ustanovil.
Pane ukáž mi, ako sa mám modliť za moju
drahú (uveď meno), pomôž mi vážiť si ju a
správať sa k nej s porozumením, aby moje
modlitby neboli daromné. Obnov našu
vzájomnú lásku a uzdrav všetky zranenia,
ktoré nás rozdeľujú. Daj mi trpezlivosť,
chápavosť a súcit. Pomôž mi byť milujúcim,
milosrdným a zdvorilým manželom, ako mi
to prikazuješ vo svojom Slove. Nauč ma
milovať ju tak, ako ju miluješ ty.
Pane, prosím ťa, nech s manželkou žijeme v
jednote. Ukáž mi, čo mám pre to urobiť.
Obdar ma slovami, ktoré nebudú zraňovať,
ale povzbudzovať. Usvedčuj ma, ak
nebudem žiť podľa Božej vôle. Pomôž mi
stať sa mužom a manželom podľa tvojich
predstáv.

Moc manželkiných modlitieb
Pane, pomôž mi byť dobrou manželkou.
Uvedomujem si, že bez tvojej pomoci to

nedokážem. Odovzdávam ti svoju
sebeckosť, netrpezlivosť a podráždenosť,
aby si ich mohol premeniť na láskavosť,
trpezlivosť a vytrvalosť. Vezmi si moje staré
zlozvyky, spôsoby myslenia, automatické
reakcie a obranné postoje a sprav zo mňa
trpezlivú, láskavú, dobrú, vernú a nežnú
manželku, ktorá sa dokáže ovládať. Zrúcaj
kamenné hradby, ktoré obklopujú moje
srdce a naplň ho svojou láskou, pokojom a
radosťou. Nedokážem sa zmeniť z vlastných
síl – potrebujem tvoju moc.
Ukáž mi hriechy, ktorými zraňujem svojho
manžela (uveď meno). Vyznávam, že boli
chvíle, keď som mu neprejavovala lásku a
úctu, hnevala som sa naňho a nechcela mu
odpustiť. Pomôž mi odložiť zranenia, hnev a
sklamanie, ktoré cítim a daj mi silu odpustiť
mu tak, ako ty odpúšťaš – úplne. Použi ma
ako nástroj zmierenia, pokoja a uzdravenia
nášho manželstva. Nauč nás správne spolu
komunikovať a zachráň nás pred
odcudzením, po ktorom často nasleduje
rozvod. Sprav zo mňa spoločníčku,
pomocníčku, priateľku a oporu pre môjho
manžela. Pomôž mi vytvoriť pokojný a
bezpečný domov, kam sa bude vždy rád
vracať. 
Nauč ma modliť sa za svojho manžela a
dovoľ, aby moje modlitby boli pravým
jazykom lásky. Daruj mi novú lásku tam, kde
už vyhasla. Ukáž mi, ako vyzerá
nepodmienečná láska a ako ju mám
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prejavovať. Vnes medzi nás jednotu, aby
sme sa dokázali vo všetkom dohodnúť. “A
Boh, ktorý dáva trpezlivosť, vytrvalosť a
povzbudenie, nech nám pomôže nažívať v
dokonalej vzájomnej láske a zhode, ako
nám to ukázal sám Kristus.” (Rim 15:5, pr
.Nádej pre každého).
Pane, utvor zo mňa nového človeka. Daj mi

nový pohľad na veci, pozitívny prístup a
obnov môj vzťah s (uveď meno), ktorého si
mi dal. Pomôž mi vidieť ho novými očami, s
novou láskou, úctou, prijatím a súcitom, aby
som mu bola dobrou manželkou.

Zdroj: Omartian, Stormie: Moc manželových modlitieb,
Moc manželkiných modlitieb.

(spracovala Dzurovčinová Jana)

Obrátenie

Zvedavý sedliak si všimol, že medzi dvomi

skalami sa pohlo čosi čudné. Bez dlhého
rozmýšľania to chytil a potiahol. Ozval sa
strašidelný rev a muž si uvedomil, že tá čudná
vec bol chvost obrovského rozhnevaného
tigra, ktorý sa chystal pomstiť za urážku svojej
dôstojnosti.
Vydesený sedliak pochopil, že len dve skaly,
ktoré väznia chvost tigra, ho oddeľujú od
pazúrov a tesákov zvera. Ak chvost pustí,
tiger ho zožerie ako hamburger. A tak zo
všetkých síl chvost držal.
Zrazu tadiaľ prechádzal mních. Sedliak teda

zúfalo volal o pomoc: „Poď sem a pomôž mi
zabiť tohto tigra!“
Svätý muž sa vydesil a odvetil: „Och, nie! To
nemôžem urobiť! Nemohol by som vziať život
inému. Život každého tvora je posvätný a ja
žijem, aby som ho chránil za každú cenu.“ A
pokračoval v kázni, v ktorej burcoval proti
akémukoľvek zabíjaniu.
Úbohý sedliak naďalej zvieral tigrov chvost,
ale zver bol čoraz rozhnevanejší. Keď mních
stíchol, sedliak mu navrhol: „Ak nechceš tigra
zabiť, poď aspoň sem a podrž ho za chvost,
kým ho zabijem ja.“
Mních súhlasil, že to urobiť môže, lebo to
neodporuje žiadnemu morálnemu zákonu.
Zaujal teda miesto sedliaka a chytil tigrov
chvost.
Lenže sedliak vzal nohy na plecia a utekal
kade ľahšie.
Mních za ním kričal: „Vráť sa a zabi tohto
tigra!“
„Ó nie!“ zakričal mu sedliak späť. „Obrátil si
ma, teraz som proti násiliu.“

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Zaplátané srdce

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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Tour de Morava

Sobota 4. augusta 2018 – deň „1“

Je tu reštaurácia, wellness, terasa a za tým

všetkým je budova štvorhviezdičkového
hotela. Našim cieľom je reštaurácia.
Krásnou zelenou záhradou, potom hore
schodmi prichádzame na dvor reštaurácie.
Bicykle odkladáme do tieňa a obsadzujeme
jednu z veľkých terás. Vedľa nás sú miestni
všetci pekne vyobliekaní. Dámy v róbach a
chlapi napriek horúčave v oblekoch.
Chceme si objednať obed ale miestna
čašníčka nám oznamuje, že z toho nič
nebude, lebo dnes tu majú dve svadby. Tak
si dávame aspoň niečo na pitie a pýtame sa
kde by sme sa tu mohli ešte najesť. Za chvíľu
prichádza majiteľ a hovorí nám, že obed
žiadny problém. Tak, aby sme nezaťažovali
kuchyňu, objednávame si všetci to isté.
Majiteľ odišiel. Za ten čas nám doniesli
nápoje a majiteľ došiel so správou, že v
kuchyni mu povedali, že vzhľadom na dve
svadby, nemôžu splniť našu požiadavku.
Pýtame sa znovu, čo nám môžu ponúknuť.
Majiteľ zase odchádza a asi po desiatich
minútach sa vracia a oznamuje nám, že
môžeme dostať obed, aký majú
svadobčania, ale najskôr až o hodinu kým
neobslúžia svadobných hostí. Keďže sme už
v cieli našej dnešnej cyklopúte a nikam sa už
neponáhľame a celkom dobre sa nám sedí,
súhlasíme. 
Kým nás obslúžia, napíšem vám bilanciu
dnešného dňa. Prešli sme 98,58 km.
Priemernú rýchlosť sme mali 22,5 km/hod.
Čistý čas, ktorý sme strávili na bicykli bol 4

hodiny a 18 minút. 
Konečne aj nám prinášajú obed. Poviem
vám, tie porcie boli naozaj svadobné. Po
dobrom obede vstávame, ďakujeme
personálu za ústretovosť a odchádzame.
Strávili sme tu dve a pol hodiny. Nevadí.
Prešli sme asi tristo metrov a prichádzame
na dvor nášho dnešného ubytovania -
Poutní a exerciční dům Stojanov. Sestričky
nás už vítajú aj s kľúčmi od veľkého
preskleného záhradného domčeka. Tam
naše bicykle prenocujú. Odkladáme bicykle
a presúvame sa na tretie poschodie, kde
máme celé ľavé krídlo iba pre seba. 
Cestou sa zastavujem na prvom poschodí v
kaplnke. Je skoro taká veľká ako náš kostol
sv. Joachyma a Anny. Po ľavej strane oltára
je socha svätého Jozefa s dieťaťom Ježišom
a na pravej strane je umiestnená socha
našej Panej, Fatimskej Panny Márie. 
Na kolenách v niekoľko minútovom tichu
ďakujem Bohu za ten úžasný dar. Za dar
šťastnej cesty do Velehradu. Za to, že
napriek tomu, že som hriešny, veľmi hriešny
– Boh mi doprial tú úžasnú milosť. Dôjsť na
bicykli sem, a nielen mne ale celému
cykloklubu, do Cyrilo-Metodejského centra,
do centra počiatku našej cirkvi. Na počiatok
Veľkej Moravy, kedy naši predkovia prijali
vieru z úst sv. Cyrila a Metoda. Pápež
Hadrián II. v roku 867 prijal našich
vierozvestcov v bazilike Santa Maria Magore
v Ríme a slávnostne povolil používanie
staroslovienčiny ako štvrtého
bohoslužobného jazyka (po latinčine,
gréčtine a hebrejčine). Ak si na to teraz
spomeniem je to úžasné. Veľké národy –
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1. čítanie: Bar 5, 1-9
Ž: 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6
Refrén: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z
toho radosť.
2. čítanie: Flp 1, 4-6. 8-11
Evanjelium: Lk 3, 1-6

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Evanjelista Lukáš si dáva veľkú námahu s tým,
aby čitateľovi evanjelia vysvetlil, že udalosti
spojené s príchodom Ježiša nie sú len náhodným momentom, ale presne zodpovedajú
Božím proroctvám. Stali sa v celkom konkrétnej dobe a na konkrétnom mieste, teda
zdôrazňuje, ako silno stojí evanjelium realisticky nohami na zemi. A predsa hovorí o Bohu,
zázrakoch, večnosti… Viera podľa evanjelia nie je odrazom naivných snov, ale poznanou a
overenou skutočnosťou, ktorú človek objavil, preskúmal a na základe mnohých svedectiev,
vlastného poznania a skúsenosti s Bohom prijal. Čo pre nás osobne znamená „pripraviť
cestu Pánovi“?     (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára.

Taliani, Španieli, Francúzi, Nemci – oni slávili
liturgiu v latinčine. A my, maličký národ
slovienov, vo svojom jazyku.
Po modlitbe prichádzam na naše poschodie.
Izby sú tu dvoj alebo trojposteľové. Naša
izba je otočená rovno k Bazilike
Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a
Metoda. Celé námestie máme ako na dlani.
Na chodbe sú spoločné hygienické
zariadenia. Aj keď ideme skoro všetci naraz
do sprchy, nebol problém. Kapacitne nám to
stačí. Po telesnej očiste ideme na duchovnú
očistu. Svätá omša v bazilike je o 18.00. Bolo
pre nás prekvapením, keď svätú omšu
celebroval páter jezuita z Bratislavy po
slovensky. Ale ešte väčším prekvapením
bolo, keď na začiatku svätej omše privítal
všetkých pútnikov, zvlášť pútnikov z
Cykloklubu Fatimskej Panny Márie, ktorí z
východného Slovenska prišli na bicykloch do
Velehradu. Od nás to nemal.
Pravdepodobne dostal echo od rehoľných
sestričiek, ktoré spravujú Poutní a exerciční

dům Stojanov, kde sme  ubytovaní. Po svätej
omši si robíme krátku súkromnú prehliadku,
lebo za chvíľu baziliku zatvárajú.
Bazilika má tvar latinského kríža. V jeho
strede je presvetlená kupola  vyvedená až
hore na strechu. Na rohoch kupoly, ako keby
ju držali, sú namaľovaní štyria učitelia
západnej cirkvi – sv. Augustín, sv. Ambróz,
sv. Hieroným a sv. Gregor Veľký. V strede
kupoly je nástenná maľba znázorňujúca
otvorené nebo a na ňom Svätú Trojicu.
Skoro taká istá ako v bazilike Narodenia
Panny Márie vo Vranove nad Topľou na
severe. Výzdobou, ornamentmi, maľbami a
stavbou hlavného oltára sú si veľmi
podobné. Ale táto bazilika je oveľa, oveľa
honosnejšia, väčšia, do šírky aj do dĺžky,
trojloďová. Keby som to chcel porovnať pre
vašu predstavivosť, tak by som musel
priznať, že naša bazilika na severe je ako jej
menšia a chudobnejšia sestra.
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   
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Svätý Otec začal nový cyklus katechéz venovaný modlitbe
"Otče náš"

Vatikán 5. decembra (RV) Pri generálnej audiencii 5.

decembra pápež František začal nový cyklus katechéz,
venovaný modlitbe „Otče náš“. Ježiša predstavil ako muža

modlitby a pozval veriacich osobne si vyprosovať tento dar slovami apoštolov: „Pane, nauč
ma modliť sa“. V úvodnej katechéze predstavil pápež František Ježiša ako muža modlitby:
„Ježiš sa intenzívne modlil vo chvíľach verejných, zdieľaním liturgie svojho ľudu, ale tiež
hľadal miesta uzobranosti, oddelené od víru sveta, miesta, ktoré by dovolili zostúpiť do
tajomstva jeho duše: je tým prorokom, ktorý pozná púštne kamene a vystupuje vysoko na
hory. Posledné Ježišove slová, prv než vydýchol na kríži, sú slová žalmov, čiže modlitby,
modlitby Židov. Modlil sa slovami modlitieb, ktorým ho naučila matka.“
Pápež pri katechéze vyšiel z 11. kapitoly Lukášovho evanjelia, kde sú učeníci prosia Ježiša,
aby ich naučil modliť sa. Rovnako ako vtedy učeníkov, chce Ježiš učiť modlitbe aj nás dnes,
povzbudil prítomných pápež František a pozval ich uvedomiť si svoju túžbu po modlitbe:
„Ježiš sa modlil tak, ako sa modlí každý človek na svete. A predsa jeho spôsob modlitby
obsahuje aj tajomstvo, niečo, čo určite neuniklo očiam jeho učeníkov, keď v evanjeliách
nájdeme ich jednoduchú a okamžitú prosbu: „Pane, nauč nás modliť sa“. ... A Ježiš
neodmieta, nie je žiarlivý na svoju dôvernú blízkosť s Otcom, ale práveže prichádza, aby

nás voviedol do tohto vzťahu s Otcom. A tak
sa stáva učiteľom modlitby pre svojich
učeníkov, tak ako určite chce ním byť pre nás
všetkých. Aj my by sme mali povedať: „Pane,
nauč ma modliť sa. Nauč ma to.“
Aj keď sa možno modlíme už roky, stále sa
musíme učiť, pripomenul Svätý Otec:
„Modlitba človeka, táto túžba, ktorá sa rodí
tak prirodzene z jeho duše, je možno
jedným z najnepreniknuteľnejších
tajomstiev vesmíru. A nevieme ani, či
modlitby, ktoré adresujeme Bohu, sú naozaj
tie, ktoré si on praje dostávať. Biblia nám
tiež svedčí o nevhodných modlitbách, ktoré
sú nakoniec Bohom odmietnuté: stačí si
spomenúť na podobenstvo o farizejovi a
mýtnikovi. ... Prvým krokom k modlitbe je
byť pokorným, ísť za Otcom a povedať:
„Pozri, som hriešnik, som slabý, som zlý“ –
každý vie sám, čo mu má povedať. Ale vždy
sa začína poníženosťou, a Pán počúva.
Pokornú modlitbu Pán počúva.“

Zdroj: www.tkkbs.sk   (spracovala Anna Sabolová ml.)

Prejaviť našu dobročinnosť je možné
podporou projektu Darček naviac 

Bratislava 5. decembra (TK KBS)

Pápežské misijné diela na Slovensku
spustili pred Vianocami kampaň na
pomoc projektom, ktoré sa dotýkajú
problémov detí. K dnešnému dňu prišlo
na účet cez Darček naviac 8635,80 eur.
Kampaň prebieha do 31. decembra 2018,
kedy bude zverejnená celková suma
podpory. 
Cieľom projektu je umožniť obyvateľom
Slovenska podporiť misie v období
Vianoc, keď pripravujeme štedré dary pre
svojich blízkych. 



vv čASEčASE ODOD 10.12.2018 10.12.2018 DODO 16.12.201816.12.2018
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 16.12. - 22.12. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Dobranská.      
Nácvik zborov: V stredu po sv. omši nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých, v sobotu o

1330 v pastoračnom centre detský zbor (zvlášť pozývame prvoprijímajúce deti).
Kántry: Na budúci týždeň sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden
deň. Obsah zimných kántrových dní je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná
obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
Roráty: V adventnom období budeme mať možnosť v utorky zúčastniť sa na rorátnych svätých

omšiach o 600 a len pri sviečkach. V najbližší utorok pozývam zvlášť mládež, a to aj na raňajky
po omši.
Poďakovanie: Sv. Mikuláš ďakuje štedrým darcom, ktorí mu pomohli zadovážiť darčeky pre
deti, ale aj všetkým pomocníkom pri ich rozdávaní. Nech vás Pán odmení ešte štedrejšie.
Spovedanie: Od nedele 16. 12. začíname predvianočné spovedanie po okolí. V našom kostole

budeme viacerí kňazi spovedať vo štvrtok 20.12. od 1500 a v sobotu 22.12. dopoludnia od

900.

Rady: Prosím o stretnutie farských rád – ekonomická v pondelok 10.12. o 1930 a pastoračná

v stredu 12.12. o 1900. 
Omše na rok 2019: Keďže sa blíži koniec roka, môžete v sakristii nahlasovať úmysly sv. omší na
budúci rok. Týka sa to predovšetkým prvého výročia úmrtia ale i okrúhlych životných jubileí.
Nejubilejné úmysly sa zapisujú mesiac dopredu, a to v pondelok po tretej nedeli v mesiaci po
večernej sv. omši. Úmysly zapisuje výlučne kňaz.

Zimný štadión: V nedele máme ako farnosť k dispozícii zimný štadión od 1615 do 1715.
Poprosím účastníkov korčuľovania o poplatok 2 € na dospelú a 1 € na nedospelú osobu.
Zodpovedná osoba bude určená.
Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi dáva do pozornosti rodičom žiakov 9. ročníka a 5.
ročníka základných škôl, že v školskom roku 2019/2020 otvára 1 triedu 4-ročného
študijného odboru pre 20 žiakov a 1 triedu 8-ročného študijného odboru pre 18 žiakov.
Rozpis lektorov:
3. adventná nedeľa: 08.00 hod. - rod. Baranska; 10.00 hod. - rod. Grominova.
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Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220;

Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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PPONDELOKONDELOK 10.12.201810.12.2018 Sv. omša: 1800

Poklona Sv. Olt.: 1845 + Michal a Mária Rusnákoví 

uu tOROKtOROK 11.12.201811.12.2018 Sv. omša: 600 + Pavol a Mária Filoví; 
+ Mikuláš, Zuzana, Michal 

SS tREDAtREDA 12.12.201812.12.2018
Kántry 

Sv. omša: 1800 + Helena Majerčinová (5. výr.) 

(detská) 

ŠŠ tvRtOKtvRtOK 13.12.201813.12.2018
Sv. Lucie, panny a mučenice

(spomienka) 

Poklona Sv. Olt.: 1700

Sv. omša: 1800 za uzdravenie Zuzany

PP iAtOKiAtOK 14.12.201814.12.2018
Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa

Cirkvi (spomienka) 

Sv. omša: 1800 ZBP Branislav Dzurovčin (20 r.)
(mládežnícka)

SS OBOtAOBOtA 15.12.201815.12.2018 Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 + Anna, Mária, Ján a Mária  

Sv. omša (JaA): 1800 ZBP Ján s rodinou

NN EDEľAEDEľA 16.12.201816.12.2018

3. ADVENTNÁ NEDEĽA
(NEDEĽA GAUDETE)

Sv. omša: 800 + Ján a Mária Demčákoví 

Sv. omša: 1000 za farnosť

Sv. ruženec:     1430

LituRGiCKýLituRGiCKý PROGRAMPROGRAM ODOD 10.12.2018 10.12.2018 DODO 16.12.201816.12.2018

„Častejšie sa trápime domnienkou než realitou.“ (Lucius Seneca)


