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Sviatosť birmovania  

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do

kresťanského života. Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti.
Veď pokrstených sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva
osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a
brániť vieru slovom i skutkom.
Aby sa lepšie naznačil dar Ducha Svätého, ku vkladaniu rúk sa pridáva pomazanie voňavým
olejom (krizmou). Toto pomazanie objasňuje meno „kresťan“, ktoré znamená „pomazaný“
a je odvodené od mena samého Krista (grécke Christos značí Pomazaný), ktorého Boh
pomazal Duchom Svätým. Obrad pomazania jestvuje až podnes na Východe aj na Západe.
Preto sa táto sviatosť na Východe volá krizmácia, t. j. pomazanie krizmou, alebo (po grécky)
myron, čo značí „krizma“. Na Západe názov confirmatio (v slovenčine birmovanie)
naznačuje, že táto sviatosť potvrdzuje krst a zároveň posilňuje krstnú milosť.
V prvých storočiach birmovanie zvyčajne tvorilo jedno jediné slávenie s krstom a podľa
vyjadrenia svätého Cypriána tvorilo s ním „dvojsviatosť“. Ale čoraz väčší počet krstov detí, a
to v každom ročnom období, a rozmnoženie (vidieckych) farností a tým aj zväčšenie diecéz
už nedovoľovalo, okrem iných dôvodov, aby bol biskup prítomný na všetkých sláveniach
krstu. Keďže na Západe chceli vyhradiť dovŕšenie krstu biskupovi, zaviedli časové oddelenie
týchto dvoch sviatostí. Východ si zachoval obidve sviatosti spojené, takže birmovanie
udeľuje kňaz, ktorý krstí. Ale aj on to môže robiť iba krizmou (myron), ktorú posvätil biskup. 
Prax východných cirkví vyjadruje viac jednotu uvádzania do kresťanského života. Prax
latinskej Cirkvi jasnejšie vyjadruje spoločenstvo nového kresťana s jeho biskupom, ktorý je
ručiteľom a služobníkom jednoty svojej Cirkvi, jej katolíckosti a jej apoštolskosti a tým aj
spojivom s apoštolským pôvodom Kristovej Cirkvi. 

(podľa KKC pripravil Marcel Stanko)
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Verím v Ducha Svätého?

Je čas birmoviek, mladí prijímajú túto

sviatosť, ale čo viem o Duchu Svätom?

Otca i Syna si vieme predstaviť. Ale

Ducha? A k tomu Svätého? Zabúdame na
neho. Už prví kresťania zistili, že ak sa
oddajú Duchu Svätému, deje sa s nimi niečo
mimoriadne. „Sú mimo“ seba. Ale pozor,
aby nedošlo k omylu, chápme to správne!
Ak otvoríme srdce, myseľ i svedomie Duchu
Svätému, vchádza do nás nevídaná sila,
ktorá oživí aj tie najtajnejšie záhyby našej
duše. Človek chytá energiu, je radostný,
nadšený, žije sa mu lepšie, odvážne sa pustí
aj do ťažkých vecí, miluje, je pripravený
obetovať sa, vidí viac a nachádza zmysel
života... Deje sa s ním niečo mimoriadne a
to staré, čo ho väznilo je preč. Akoby ho v
mysli niekto „uchytil a vymenil“, vyfúkol z
neho všetko stuhnuté, zlé a naplnil ho
niečím božským.
Pôsobenie Ducha Svätého má aj iné
rozmery: „príď duchu Svätý ... zošli svojho
Ducha a obnovíš tvárnosť Zeme.“ Áno,
obnovuje náš svet. Udržuje život na našej
zemi. Je to dych života. Zaťahuje za nás
výpadky nášho rozumu, keď ničíme prírodu,
chrlíme splodiny do ovzdušia, vytvárame
ozónové diery, znečisťujeme oceány... to
všetko po nás pláta. Duch Svätý všetko spája
do jednoty. Viera pridružuje veci k sebe,
pravdu k pravde, fakt k faktu. A láska Ducha
Svätého to všetko spája, aby to tu dávalo
zmysel. A nielen to. 

Duch Svätý kriesi v človeku Boží obraz. Duch
Svätý vchádza do človeka a upozorňuje, čo
sa našej duši nepodobá na Ježiša, inak
povedané usvedčuje nás z hriechu. A vie, že
to nestačí. Musí nás aj „lákať“, aby sme
nasledovali Ježiša. Vytvára nám jeho obraz v
duši, prebúdza nadšenie i chuť za ním ísť.
Ticho šepká, ktoré čnosti máme rozvíjať...
veď sme chrámom Ducha Svätého.
Vláda Ducha Svätého nespočíva vo výkone
moci a tvrdej sily, ale v láskavej nehe voči
človeku. Mocou lásky sa pokúša zmeniť
človeka a svet. Nie, neovplyvňuje chod
sveta umelo, akoby si mnohí mysleli a
chceli. „Urob zázrak, urob zázrak!...“ Svoje
pôsobenie uskutočňuje najmä zvnútra,
jemne, nežne a s láskou. Ono je to
vynikajúco premyslené, veď je to dielo
Boha, jeho tretej osoby.

Zdroj: LUSCOŇ, Jozef: Kresťan má byť kvas a nie trkvas!

(spracovala Jana Dzurovčinová)
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Skúška odvahy

“Ak chceš patriť do našej partie, musíš to

urobiť!“ povedal drzo Peter. Andrej uprene
hľadel na špičku svojich topánok. „Nikdy
som nekradol,“ zamrmlal. 
„Všetko je raz prvýkrát. A skúška odvahy je
skúška odvahy!“ mudroval Peter.
„Neboj sa,“ povzbudzoval Andreja Boris.
„My odpútame starého pozornosť a zatiaľ v
tvojich vreckách zmizne zopár čokolád.
Poďme, len sa neboj!“
Andrej pokrčil plecami: „Ukradnúť čokoládu
staršiemu človeku veru nie je príliš
odvážne.“
„Takže si zbabelec?“
„Nie som zbabelec,“ ohradil sa Andrej a
všetci traja vykročili k malému obchodíku, v
ktorom sa dalo kúpiť takmer všetko. Ozval
sa zvonček na dverách. Predavač sa na
chlapcov pozrel ponad okuliare a kývnutím
hlavy ich pozdravil.
Peter a Boris sa tvárili, že si ľahostajne
prezerajú tovar. Potom odlákali pozornosť
predavača do kúta so zošitmi.
„Koľko stojí tento?“
„Päťdesiat centov.“
V opačnej časti obchodu si Andrej rýchlo
vopchal do vreciek niekoľko čokolád.
Chlapci zaplatili za zošit. Predavač každému
z nich podaroval žuvačku. Rozdával ich
všetkým deťom.

Chlapci vzrušene utekali preč. Andrej potom
v záhrade odovzdal korisť.
„Čokoláda s orieškami! Super!“
Rýchlo ju zjedli. Andrejovi sa však zdala
priveľmi horká.
„Teraz patríš k nám!“ povedal Peter a tľapli
si rukami.
„Idem domov,“ zamrmlal Andrej. Večer sa
učil a hoci sa mu nechcelo, šiel spať bez rečí.
Keď na druhý deň ráno prechádzal popred
obchod, zvieralo mu srdce. Po vyučovaní si
svoje veci balil tak dlho, až zostal posledný,
a vybral sa do obchodu. Zvonec zazvonil a
starec ho srdečne privítal.
Chlapec položil peniaze vedľa pokladne. „Tri
čokolády, prosím.“
Nech sa páči Andrej, vezmi si ich,“
odpovedal predavač.
„Už som si ich vzal včera,“ zahundral chlapec
a celý očervenel. „Musel som to urobiť. Bola
to skúška odvahy...“
Starec si vzal peniaze a vydal mu zvyšok. Ako
vždy podaroval Andrejovi žuvačku. Potom
súhlasne kývol hlavou: „Tú skúšku odvahy si
zložil dnes.“

Všetci máme nejakú partiu, ktorá nám

nariaďuje, ako sa máme obliekať, ako

máme rozprávať, kam máme ísť, čo si máme

vybrať.

Tlak druhých utláča naše vnútro, miesto,

kde sme čestní, priami a šľachetní. Miesto,

kde sa rodia naše sny. Skutočnou odvahou je

oslobodiť sa od tlaku tých, ktorí rozhodujú

za nás.

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Nebo v našom dome

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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Tour de Morava
Pondelok 6. augusta 2018 – deň „3“

Ďalej je chór s nádherným orgánom, nad

ktorým je nápis: „LAUDATE DOMINUM“ –
Chváľte Pána. Pod chórom je hlavný vchod
do kostola. Po pravej strane kostola je bočný
oltár Sedembolestnej Panny Márie aj s
obrazom Matky Božej, ktorá drží v náručí
mŕtveho syna. Na ľavej strane je socha sv.
Terezky Ježiškovej a po ľavej strane Fatimskej
Panny Márie. Bližšie k hlavnému oltáru je
bočný oltár sv. Jozefa, ktorý je znázornený na
obraze ako drží na rukách malého Ježiška.
Vedľa oltára sú dva obrazy. Na pravej strane
je obraz Božieho Milosrdenstva a na ľavej
strane je obraz Pátra Pia. Nasleduje
kazateľnica a hlavný oltár, ktorý je dvermi na
ľavej strane prepojený so sakrestiou.
Presbytérium od kostola oddeľujú výškovo tri
schody. Tak ešte spoločné foto na schodoch
a vychádzame z kostola. Vraciame sa späť na
faru a spoločne chystáme raňajky. Dojedáme
ešte, čo nám nabalili naši doma a k českému
chlebu ešte pridávame domáce paštéty. Fero
s Matúšom kontrolujú trasu, ktorá nás čaká.
Dnes prechádzame hranicou do Poľska. Po
raňajkách tak ako vždy. Najprv balenie a
vynášanie všetko von. Chlapci sa
automaticky delia do skupín. Jedna
kontroluje bicykle a vyťahuje ich z garáže na
dvor, druhá ukladá veci do auta a tretia
upratuje na fare, aby sme sa sebou nechali
čistotu a poriadok. 
Kým vykonáme všetky tieto úkony
spomeniem trochu barokový kamenný vjazd
na faru, ktorý je súčasťou kostola. Kamenný
múr ako keby bol pokračovaním kostolného
múra. V ňom sú tri vchody. Prvým vstúpime

na dvor fary a hneď bočným vchodom do
kostola. Je vyrobený z pieskovca a nad ním je
v oválnom ozdobenom rámčeku rok výstavby
– 1749. Druhý vchod je veľký, široký a vysoký.
Krásny poloblúk, olemovaný ozdobnými
ornamentmi. Postavený pre vjazd kočov s
kočišom na korbe, preto sme nemali
problém vojsť ním našim autom. Nad ním sú
po stranách, ako na stupňoch víťazov, sochy
sv. Petra a sv. Pavla, nad ktorými v strede
dominuje socha Pána Ježiša. Posledný tretí
vchod je veľkosťou podobný prvému. Za ním
múr končí a začína na tej istej úrovni budova
fary. 
Auto už stojí na ceste a my tiež. S veľkým ďa-
ku-je-me sa lúčime s miestnym farárom. Ešte
kontrola vlastnej výstroje a o 9.00 vyrážame.
Spúšťame sa dole kopcom a prechádzame
chvíľu popri rieke. Prechodom cez most
opúšťame historické centrum a po pár
minútach aj mesto Valašské Meziříčí. Cesta je
tu skoro všade rovnaká. Medzi lúkami jemná
pahorkatina. Po pravej strane míňame
dedinu Krhová. Za chvíľu opúšťame Zlínsky
kraj a prichádzame do Moravskoslezského
kraja, okres Nový Jičín. Cesta pomaly stúpa a
my vstupujeme do listnatého lesa. Príjemná
zmena klímy, trochu sa nám ochladilo a
vzduch, ktorý dýchame, je príjemný. Vlhký,
studený, taký akurát.
Zjazdom z kopca sa mení aj naša sprievodná
príroda. Les už máme iba po pravej ruke. Po
ľavej strane cyklocestou úplne obchádzame
dedinu Hodslavice. Musím podotknúť, že
cesty sú tu naozaj kvalitné. Žiadne výtlky,
diery. Krásny, hladký, rovný asfalt. Nikde sme
nezistili na ceste, že po ktorý úsek patrí obci
a po ktorý štátu. 
Dediny Mořkov, Veřovice a Bordovice
míňame cyklocestou po ľavej strane. Na
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1. čítanie: Sk 7, 55-60
Ž: 97, 1+2b. 6+7c. 9 
Refrén: Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi, alebo
Aleluja.
2. čítanie: Zjv 22, 12-14. 16-17. 20
Evanjelium: Jn 17, 20-26

Krátke zamyslenie na evanjelium:
„...neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli

jedno...“ (Jn 17, 20-21). Ježišova modlitba za jednotu je vrcholom rozprávania o poslednej
večeri v Jánovom evanjeliu. Čo znamená jednota? Ide o prefabrikované myslenie, kde sa
kreativita trestá? Ide o plnenie rozkazov bez diskusie? Božia jednota spočíva v súzvuku
srdca, ktoré bije v rovnakom rytme ako srdce Božie. Koľkokrát v dejinách sa ľudia snažili
zachrániť Boha, pretože neverili, že je sám dosť mocný! Podmienkou skutočnej viery je
uveriť v Krista, v jeho zamilovanosť do človeka a v jeho moc. Žijeme v tejto jednote s Božím
srdcom? (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára.

kopci Veľký Javorník máme skoro po hodine
jazdy prvú 5 minútovú prestávku. 10.00
vyrážame. Okrajom prechádzame dedinou
Frenštát pod Radhoštem a potom cez dedinu
Trojanovice. Za ňou je dedina Kunčice pod
Ondřejníkem. Celá táto dedina sú vlastne
jedne veľké lazy. Stojíme na kopci, ktorý sa
volá Na Pekliskách. Tu je Restaurace pod
horami s názvom MARYLÁK. Čakáme na
ostatných, aby sme sa dali do kopy. Tie lazy
nás rozdelili. Niektorí poblúdili po
neoznačených cestách, iní mali trochu
problém s kopcami. Za necelých desať minút
sme už všetci spolu a pokračujeme dole
dlhým kopcom ďalej. Trochu mi to pripomína
Poľsko. Aj tu sú domy veľmi na riedko. Z času
na čas je tu nejaký liečebný dom, malé
centrum, kde je obchod, pošta, reštaurácia a
lazy pokračujú ďalej. 
Železničným priecestím prechádzame už na
úplne inú cestu. Je širšia, dvojprúdová a sú
na nej aj bielou farbou označené jazdné
pruhy a krajnica. Po takej peknej ceste
prichádzame do dediny Čeladná. Od

železničného priecestia ide súbežne s touto
cestou aj nový cyklochodník vyložený
zámkovou dlažbou. Cesta po zámkovej
dlažbe by nás na cestných bicykloch
poriadne spomalila. Keďže na ceste nie je
zákazová značka pre cyklistoch, dávame
prednosť hladkému asfaltu. Na konci dediny
na kruhovom objazde opúšťame túto cestu a
ďalej pokračujeme po cykloceste. Tesne pred
mestom Frýdlant nad Ostravicí opäť
prichádzame na cestu tretej triedy. V meste
využívame novú cyklocestu, ktorá lemuje
rieku Ostravicu. Po tejto ceste prichádzame
do mesta Frýdek-Mýstek. Prechádzame
mostom cez rieku Ostravica, hneď za ňou
nasleduje most cez rieku Morávka a
mestskou časťou Dobrá opúšťame mesto.
Znova prichádzame na cyklocestu, ktorá je
osadená v peknom prostredí  lesa.
Vychádzame na lúku a vstupujeme do dediny
Horní Domaslavice, potom Dolní
Domaslavice, Třanovice, Koňákov. 
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   



st
ra

n
a 

6

V Dobrej knihe vyšla publikácia s názvom
"Podeľme sa s múdrosťou"

Trnava 29. mája (TK KBS) Vo

vydavateľstve Dobrá kniha v Trnave vyšla
publikácia s názvom: Podeľme sa s
múdrosťou. Jej autorom je pápež František
a priatelia. 
Kniha chce poukázať na dôležité poslanie
starých rodičov a ľudí v pokročilom veku
celkovo pri odovzdávaní život
premieňajúcej múdrosti, ktorú vlastnia.
Starí ľudia z viac ako 30 krajín sa delia o
svoju múdrosť, ktorú načerpali počas
dlhého života a z mnohých skúseností. Či
ide o príbeh slepého košikára z Kene, alebo
storočnej pôrodnej asistentky z Guatemaly,
ktorá pomohla priviesť na svet viac ako 10
000 detí, každé svedectvo je odkazom o sile
viery, o vytrvalosti, ľudskej nezlomnosti a
láske. 
Pápež František na mnohé svedectvá
priamo reaguje a zdôrazňuje, že zápasy,
ktoré starí ľudia vybojovali, majú byť
povzbudením a nádejou pre mladých ľudí.
Okrem textov presiaknutých stareckou
múdrosťou a láskavosťou kniha osloví
čitateľa vynikajúcim grafickým spracovaním
a nádhernými portrétmi ľudí, ktorých
ozdobou sú vrásky. 
Knihu si môžu záujemcovia objednať v
internetovom obchode Vydavateľstva DK
www.dobrakniha.sk alebo kúpiť v jeho
kníhkupectvách.

Hra s loptou je radosť – 6000 malých i
veľkých futbalistov u pápeža

Vatikán 24. mája (RV) V deň sviatku

Panny Márie Pomocnice v piatok 24. mája
zaplnili vatikánsku aulu Pavla VI. milovníci
športu. Na podujatí s názvom „Futbal, ktorý
milujeme“, organizovanom Talianskou
federáciou futbalovej hry a športovými
novinami „La Gazzetta dello Sport“ sa
stretli so Svätým Otcom Františkom.
So 6000 deťmi, mladými, trénermi i
manažérmi v oblasti futbalu sa pápež
František zvítal napoludnie. Pripomenul im
slová sv. Jána Bosca, ktorý založil
chlapčenské oratória: „Chcete chlapcov?
Vyhoďte do vzduchu loptu a prv než sa
dotkne zeme, uvidíte koľkí už budú tam!“
Pretože za kotúľajúcou sa loptou je vždy
chlapec so svojimi snami, túžbami, telom i
dušou, povedal Svätý Otec a pokračoval: 
„Šport je príležitosťou naučiť sa dať to
najlepšie zo seba s obetovaním sa a úsilím,
ale predovšetkým nie pre seba samých.
Počujte dobre toto: šport nie je pre seba
samých. Žijeme v čase, v ktorom vďaka
masívnosti nových technológií je
jednoduché izolovať sa, vytvoriť virtuálne
vzťahy s mnohými, ale na diaľku. Vzťahy, ale
osamote.“
Pápež zdôraznil, že futbal je hrou, a preto
má prinášať zábavu. Vyzval prítomné deti a
mladých, aby vyslovili nahlas, že je to hra
prinášajúca radosť a šťastie, vyjadrujúca
vlastnú slobodu.   

Zdroj: www.tkkbs.sk   (spracovala Anna Sabolová ml.)
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 9.6. - 15.6. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Marta Kriváková.      
Dnes je 53. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.
Letné kántrové dni: V nasledujúcom týždni sú letné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu.
Záväzný je iba jeden deň (v našom kostole v stredu). Obsah letných kántrových dní: prosby za
jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.
Prvý piatok: V piatok dopoludnia navštívim chorých podľa rozpisu z minulého mesiaca.
Prípadné zmeny nahláste do štvrtka v sakristii.
Vysviacky: Máme objednané autobusy na diakonskú (František sokyra) i kňazskú (Martin

Miškuf) vysviacku 14. a 15. júna. Odchod autobusu v piatok i sobotu bude o 730 od farského
kostola. Napísať sa do zoznamu môžete v sakristii.
odpustky I.: Kňaz, ktorý slávi svoju primičnú omšu v stanovený deň za účasti ľudu, a aj veriaci,
ktorí sa na nej nábožne zúčastnia, môžu získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
Rovnako i veriaci, ktorí sa zúčastnia na jubilejnej omši pri 25., 50., 60. a 70. výročí kňazskej
vysviacky.
odpustky II.: Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni,

Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné
odpustky.
Farský detský letný tábor 2019: Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii alebo stiahnuť z
farskej webovej stránky a do konca júna odovzdať v sakristii kostola.
Nácvik zborov: Zbor dospelých nacvičuje každú stredu v kostole po sv. omši, delené skúšky

sú podľa dohody. Detský zbor nacvičuje v sobotu o 1330 v pastoračnom centre. 
Úmysly pútnikov: Do takto označenej skrinky vzadu na stolíku s novinami môžete vhadzovať
vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná sv. omša na „Fatimskú trinástku“, teda pri pútnickej
omši 13. v mesiaci od mája do októbra.
Rozpis lektorov:
Zoslanie Ducha Svätého: 08.00 hod. – rod. Š Fenika; 10.00 hod. – rod. Kľučárová.
ohlášky: 
Peter Chomják, syn Vladimíra a Ľubice rod. Fajtákovej, narodený vo Vranove nad Topľou a
Lucia Nedomová, dcéra Vlastimila a Anny rod. Palaščákovej, narodená v Košiciach, ohlasujú
sa 3. krát.
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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 03.06.201903.06.2019
Sv. Karola Lwangu a spoločníkov,

mučeníkov (spomienka) 

Sv. spoveď: 1700

sv. omša: 1830 + Zuzana Baškovská 
(nedožitých 80 rokov)

Poklona Olt. sv.: 1915

UU toRoKtoRoK 04.06.201904.06.2019 sv. omša (Jaa): 630 + Gizela, Štefan 

ss tREDatREDa 05.06.201905.06.2019
Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

(spomienka)

Kántry

Sv. spoveď: 1700

sv. omša: 1830 ZBP Viktor (20 rokov) 
(detská)   

ŠŠ tVRtoKtVRtoK 06.06.201906.06.2019
Prvý štvrtok v mesiaci –deň

modlitieb za duchovné povolania 

Poklona Olt. sv.: 1700 spojená so spovedaním

sv. omša: 1830 + Andrej Kolesár (1. výročie)  

PP IatoKIatoK 07.06.201907.06.2019
Prvý piatok v mesiaci  

Sv. spoveď: 1700

sv. omša: 1830 za ctiteľov BSJ a členov RB 

ss obotaobota 08.06.201908.06.2019 Modl. večeradlo: 700

sv. omša: 800 za obrátenie hriešnikov 

sv. omša (Jaa): 1830 ZBP Anna Labonová (85 r.) s rod.  

NN EDEľaEDEľa 09.06.201909.06.2019

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO 

sv. omša: 800 ZBP Terézia Demčáková (80 r.)   

sv. omša: 1000 ZBP Ján (30 rokov)

Sv. ruženec: 1430

LItURgIcKýLItURgIcKý PRogRaMPRogRaM oDoD 03.06.2018 03.06.2018 DoDo 09.06.201909.06.2019

„Podstata krásy je jednota v rozmanitosti.“ (Somerset Maugham)


