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„Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec

ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho

príbytok.“ (Jn 14, 23) 

“Kasián, spíš?“ zašepkal som po polhodine. Ticho. „Kasián, počuješ ma? Spíš?“ „Bohužiaľ,

už nie,“ ozval sa konečne hlas. „Kasián, mne sa zdá, že to celé dáva zmysel – vieš, to, čo
Nesteros hovoril o zaväzovaní sa a o všednom dni a tak. Najprv som si pomyslel, či to s tou
chválou stálosti trochu nepreháňa. Lenže keď tu tak ležím, napadlo mi, že najkrajší ľudia,
ktorých poznám, sú práve tí, ktorí vytrvali. Napríklad pán doktor Tláskal, čo neodišiel od
svojej manželky. A pritom práve jemu by to nikto nevyčítal. Denne ho rezala slovami ako
nožom. Alebo naša susedka, pani Lonská, ktorá sa po nehode starala o chromého syna a
zničila si kariéru. A tiež otec Kalina. Tomu v Strýčiciach do kostola prichádzali ľudia len v lete
– výletníci a sem-tam nejaký chalupár. V zime zostával sám; a predsa sa každý deň s dvoma
barlami šuchtal na kopec ku chrámu, aby odslúžil svätú omšu. Raz som sa ho pýtal, či
neľutuje, že si na službu vybral práve túto svoju pustú diecézu. Povedal, že nikdy, a povedal

to hneď, bez najmenšieho zaváhania. Keď som videl tú
vernosť a vďačnosť, hneď vo mne všetko volalo: ′Byť ako on!′
Myslím na týchto ľudí a niekedy si vravím, že sú to blázni, čo
si šliapu po šťastí. Lenže, keď ich potom vidím životom
vyskúšaných, ale krásnych, chcem sa im skôr podobať. Určite
viac než tým, čo svoje záväzky ľahko porušili v mene honby za
šťastím. Títo ešte aj v starobe pôsobia ako nevďačné,
rozmaznané deti. Kasián?“ Ale môj sprievodca už spal.

(úryvok z knihy Štěpána Smolena Buď, kde si; kúpite na www.postoj.sk)
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Stabilita v živote, ako ju získať?

Ježiš svojim učeníkom hovorí: ”...ani kapsu

na cestu si neberte, ani dvoje šiat, ani obuv,
ani palicu.“  Ten, kto sa vydáva na cestu, si
však predsa len musí niečo zobrať. Pokoru,
hovorí Max Kašparů, ona je jediným a
perfektným stabilizátorom chôdze,
náhradou za vyrovnávaciu tyč, ktorú si na
visuté lano berú so sebou artisti. Naše
prázdne ruky na ceste po lane ku Kristovi sú
užitočné na dve veci. Rozopäté paže
nahradzujú stabilizačné tyče artistov a
dlane obrátené smerom nadol symbolizujú,
že sa opierame o dlane Ducha Svätého,
ktorý sa vznáša nad každou životnou
priepasťou.  Ak si niekto pripustí myšlienku,
že cestu zvládne bez tejto opory, stretne sa
na lane s prekážkou zvanou pýcha. Zákonite
sa na nej pošmykne, skĺzne späť k
východiskovému bodu cesty a znova sa musí
vydať k cieľu. Musí sa konfrontovať so
svojou ľudskou slabosťou, nedokonalosťou
a zhodiť do priepasti spoliehanie sa na seba.
Ide o to, že človek sa snaží vziať do vlastných
rúk cestu k dokonalosti, pričom
spoločenstvo s Bohom nepovažuje za
nevyhnutnú podmienku na dosiahnutie
svojho ľudského zdokonalenia. Čo sa týka

pokory, treba rozlišovať medzi dvoma
pojmami: pokora a zhrbená pokora. Pravá
pokora neznamená, že kresťan sa v
spoločnosti správa ako občan druhej
kategórie, ako chudáčik, ktorý sa hrbí,
pokoruje a čaká, čo mu ostane zo životných
zvyškov. Zdravá kresťanská viera vedie
človeka k zdravej pokore. Tu je stabilita.
Držať sa poctivých zásad, brániť
spravodlivosť, dodržiavať právo, rozlišovať
medzi dobrom a zlom, krásou a
škaredosťou, pravdou a klamstvom. A
netajiť sa tým na verejnosti. Inými slovami:
kresťan je pokorný pred Bohom. Tým sa
však stáva nezrozumiteľným pre drvivú časť
sveta. Ide v podstate o kópiu Ježišovho
postoja. On sa tiež úplne pokoril pred svojím
nebeským Otcom, ale v očiach pyšných
tohto sveta bol obyčajným buričom. Kresťan
však nemá byť ani liberál, ani konzervatívec,
má byť Kristov. Pokorného človeka dokáže
oceniť aj tá rozumnejšia časť sveta. Preto si
veľkú úctu u mnohých ľudí získali napríklad
Mahátma Gándhí, Matka Tereza z Kalkaty
alebo sv. Ján Pavol II. Pokorní svojim
životom.
Zdroj: Max Kašparů: Po lane ku Kristovi

(spracovala Jana Dzurovčinová)
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Charizmy v cirkvi

„Ducha neuhášajte, proroctvami
nepohŕdajte! Všetko najprv skúmajte a
držte sa toho, čo je dobré!“  (1Sol 5,19-21)

Keď v Cirkvi existujú charizmatické dary,

nikto nemá právo vedome a úplne ich
zanedbávať, alebo dokonca odmietať po
tom, ako o nich Cirkev vyriekla pozitívny
posudok. Charizmatické dary nemáme
odmietať, lebo môžu byť skutočným a
autentickým Božím hlasom k jeho ľudu. Ale
ani netreba len tak po nich túžiť a
ľahkomyseľne ich prijímať, lebo často so
sebou prinášajú nebezpečenstvo omylu.
Cirkev má aj právo nad nimi bdieť a
posudzovať ich. Postoj Cirkvi a spôsob,
akým posudzuje takéto skutočnosti, jasne
opísal Druhý vatikánsky koncil v
dogmatickej konštitúcií o Cirkvi: 
„Ten istý Duch posväcuje, vedie a čnosťami

ozdobuje Boží ľud nielen prostredníctvom

sviatostí a služieb, ale aj tým, že rozdeľuje

rôzne milosti medzi veriacimi všetkých

stavov, „rozdeľuje každému, ako chce“ (1Kor

12,7). Pomocou nich sú schopní a ochotní

podujať sa na rozličné diela a úlohy,

užitočné pre obnovu a ďalší vzrast Cirkvi,

ako je napísané: „Každý však dostáva

prejavy Ducha na všeobecný úžitok“ (1Kor

12,7). Tieto charizmy, či už neobyčajné

alebo bežnejšie a rozšírenejšie, treba

prijímať s vďakou a radosťou, pretože

obzvlášť zodpovedajú potrebám a

prospechu Cirkvi. Posudzovať ich pravosť a

správne používanie musia tí, čo sú

predstavení v Cirkvi.

Cirkev rozlišuje dobro od zla, pravdivé od
falošného a súčasne obohacuje svoju
zbožnosť drahocennými prvkami –
napríklad ružencom, rozličnými
mimoriadnymi liturgickými pobožnosťami,
sviatkami a púťami do rozličných svätýň
Panny Márie. Bolo by nerozumné povedať,
že súkromné zjavenia vôbec
nepotrebujeme. Keď nám sám Boh chce aj
týmto spôsobom poskytovať pomoc a
zvláštnu milosť, nemôžeme tento dar
považovať za čosi zbytočné, a najmä vtedy
nie, keď ho pozitívne hodnotí aj učiteľský
úrad Cirkvi a keď podľa neho aj koná. Toto
všetko si treba pripomenúť, aby sme mohli
s istotou pristúpiť k zjaveniam, ktoré dal Pán
sv. Margite Alacoque (Alakok), francúzskej
rehoľníčke z mesta Paray-le-Moniale.
Zaslúžila sa o rozšírenie úcty k Božskému
Srdcu, ktorému je zvlášť zasvätený mesiac
jún. Vo svojej encyklike o Ježišovom Srdci
“Haurietis aquas“ zo dňa 15.mája 1956
pápež Pius XII. Píše: „Medzi všetkými
rozširovateľmi úcty osobitné miesto si
zasluhuje sv. Margita Alacoque, keďže jej
horlivosti a zápalu pri šírení úcty k
Božskému Srdcu vďačíme, že je už tak
značne rozšírená a dosiahla rozsah, ktorý
vzbudzuje údiv u kresťanských veriacich.
Táto úcta vzala na seba rysy pobožnosti
lásky a vynáhrady, ktoré ju odlišujú od
všetkých ostatných foriem kresťanskej
zbožnosti...“  

Zdroj:  Antolovič Josip: Margita Mária Alacoque – úvod

do životopisu

(spracovala Jozefína Gajdovčíková)  
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Tour de Morava
Pondelok 6. augusta 2018 – deň „3“

Tesne pred mestom Český Tešín znovu

prichádzame na cestu tretej triedy, ktorou
prichádzame do mesta. Pred vstupom do
centra sa prerába komplet cesta.
Zastavujeme na moste a rozmýšľame čo
ďalej. Pre auto je rozhodnutie jasné. Musí ísť
po obchádzke. My si volíme tú druhú
možnosť. Berieme bicykle na plecia a
prechádzame mostom, železničným
priecestím, podjazdom a vychodeným
chodníkom v tráve pomedzi plot opúšťame
stavenisko. Pohľady všetkých robotníkov sú
upreté na nás. Zaujímavé, šokujúce alebo
opovrhujúce?  Neviem to posúdiť. Jedno je
isté. Určite si možno kládli otázku: Pre nich
„Zákaz vstupu na stavenisko“ neplatí?
Konečne sme na druhej strane a Fero s
Matúšom nás vedú do reštaurácie
Radegastovna. Celou cestou sem si čosi
šuškali a stále sa smiali a hovorili, že dnes
budeme jesť pečenú kačku s červenou
kapustou. My sme si mysleli, že žartujú a oni
telefónom, cez internet, objednali pre nás
všetkých obed. To bolo teda riadne
prekvapenie. 
Vchádzame do reštaurácie aj s bicyklami. Je
krásna, veľmi moderne zrekonštruovaná s
príjemným jemným náladovým osvetlením.
Prechádzame po veľkej mramorovej dlažbe
za sledovania očami hostí. Zo začiatku si
myslím, že sme asi zle vošli. Ale personál nás
pobáda, aby sme išli ďalej a za chvíľu sa pred
nami otvára krásny dvor. Perfektné vonkajšie
sedenie s výčapom a bohatou kvetinovou
výzdobou. Tá spočívala v rôznych ťahavých
kvetoch, ktoré boli posadené v makotercoch.

Všetky makoterce boli v radoch a po
poschodiach uložené v drevených paletách
pripevnených na plote. Spomínam to obšírne
iba preto, lebo sa mi to zdá ako dobrý nápad
využitia drevených paliet, ktoré skoro pod
pestrou paletou kvetov ani nebolo vidno.
Ukladáme bicykle a sadáme si k pre nás
nachystanému stolu. Kým nás obslúžia krátka
informácia o doterajšom priebehu cesty.
Čas 12:25. Doteraz sme prešli 73,08 km s
priemernou rýchlosťou 24,4 km/hod. a s
čistým časom na bicykli 3 hodiny. Teplomer
ukazuje 28°C.
Za chvíľu nám čašníčky začínajú nosiť pečenú
kačicu s červenou kapustou a knedlíkom. Na
veľkých tanieroch. Obrovská porcia. Päť
kusov mäsa. Teda budeme mať čo robiť, aby
sme to všetko skonzumovali. Po takom dobre
obede na niektorých prichádzajú aj
driemoty. A tak v rámci možnosti sa aspoň
trochu naťahujú na stoličkách. My ostatní v
spoločnom aj keď trochu hlučnejšom
rozhovore debatujeme. Sedíme,
rozprávame. Čas nás nesúri. Pred sebou
máme ešte 30 km. Dve hodiny ubehli rýchlo
a blíži sa čas nášho odchodu. Zaujímavé bolo
to, že sme v Českej republike zaplatili eurami
a vydali nám poľské Złoté.
O 14:40 opúšťame reštauráciu a za chvíľu aj
Český Tešín a Českú republiku. Prišli sme iba
100 metrov, cez Most Przyjažni a už sme v
Poľsku. Cieszyn. Tak sa to mesto volá na
druhej strane rieky Oľše. Na poľskej strane
nás ako prvá víta cesta z mačacích kociek
hore miernym kopcom. V bruchu sa nám
utriasa kačica, ktorú sme pred malou chvíľou
zjedli. Až na tie kocky na ceste krásne staré
historické mesto. Opúšťame historické
centrum a pokračujme v jazde mestom. Po
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1. čítanie: Sk 2, 1-11
Ž: 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34
Refrén: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť
zeme alebo Aleluja.
2. čítanie: 1 Kor 12, 3b-7. 12-13 alebo Rim 8, 8-17
Evanjelium: Jn 20, 19-23 alebo Jn 14, 15-16. 23b-26

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Dnešnou nedeľou sa dokončuje pomyselný liturgický okruh, ktorý sa začal narodením Krista
a završuje sa v zoslaní Ducha Svätého. Kresťanstvo nespočíva len v obrátení z vlastnej
hriešnosti, ale v uverení v Božiu moc, ktorá dáva život, v Boha, ktorý človeka zachraňuje a
dvíha k spoluúčasti na svojom vnútornom živote a na diele spásy celého sveta. Duch nás
povedie, aby sme sa vlastnými silami zapojili do zvestovania evanjelia každému človeku.

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára.

niekoľkých kilometroch sa pred nami objaví
malý zjazd a za ním asi kilometer stúpania do
kopca. Pred tým všetkým zábrana s
nadpisom: „Zákaz vjazdu! Cesta v
rekonštrukcii! Obchádzka!“ Fero s Matúšom
kontrolujú trasu. Obchádzka by nám pridala
minimálne 20 kilometrov. Naše sprievodné
auto nemá inú možnosť a my, dnes už po
druhýkrát, berieme bicykle na plecia.
Dohodli sme sa, že radšej ponesieme bicykle
dva kilometre na pleci ako robiť 20
kilometrovú  obchádzku. Cesta tu je úplne
vybagrovaná. Skoro jeden meter. Robí sa
nové štrkové podložie. Takže nielen iba
výmena asfaltu. Aj tu sa na nás upreli
pohľady robotníkov, ktorí museli na chvíľu

prestať pracovať s ťažkými strojmi aby sme
mohli prejsť. Posunkami ukazujú jeden
druhému, že na drese máme znak Slovenskej
republiky a tak len pokyvujú hlavou, kým
sme všetci neprešli. Po našom prechode zasa
pustili stroje na plný výkon. Ľavotočivou
zákrutou už po novom asfalte ako keby po
vrchole kopca vychádzame z mesta.
Prechádzame dedinami Hažlach, Pruchna. Tu
stojíme. Čas 15:35. Do cieľa už máme blízko.
Pred nami je ďalšia rekonštrukcia cesty so
zákazovou značkou. Po ceste č. 938 ďalej ísť
nemôžeme.  
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   

Z farskej matriky

Vmesiaci máj prijali sviatosť krstu:

Matej Sabol, Klára Marcinášková,
Štefan Tomko, Zuzana Jenčová, Alžbeta Princová

Rozlúčili sme sa s Františkom Sotákom.
Sobáše neboli žiadne.
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Centrum v Prešove pozýva chlapcov opäť
na formačné pobyty v Ríme

Bratislava 5. júna (TK KBS) Centrum pre

duchovné povolanie vo farnosti sv.
Mikuláša v Prešove pozýva chlapcov, ktorí
sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom
živote, na polročný duchovný a formačný
pobyt v jednom z Inštitútov Kongregácie
rogacionistov v Ríme. Absolvovať je možné
pobyt počas tohto roka (po vzájomnej
dohode). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do
30. júna 2019. 
Kongregáciu rogacionistov Srdca Ježišovho
RCJ založil sv. Annibale Maria di Francia v
Messine na Sicílii v roku 1897. Charizmou
rogacionistov je prosebná modlitba za nové
duchovné povolania. Zaväzujú sa k nej
štvrtým sľubom. Aby naplnili evanjeliový
príkaz, vytrvalo prosia v modlitbe za
povolania, venujú sa šíreniu tejto modlitby,
sprevádzaniu mladých na ceste objavovania
vlastného povolania, výchove sirôt a práci s
chudobnými. Komunity rogacionistov sú v
krajinách po celom svete, na Slovensku
však momentálne nepôsobia.
Aktivity Centra pre duchovné povolania sú
so schválením Mons. Bernarda Bobera,
košického arcibiskupa metropolitu a pod
záštitou Jozefa Dronzeka, dekana dekanátu
Prešov - mesto. Záujemcovia môžu poslať
svoj životopis, kontakt (e-mail, telefón) na
adresu: Centrum pre duchovné povolanie,
RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01
Prešov. Následne budú uchádzači pozvaní
na osobné stretnutie do Prešova, na
ktorom sa ďalej dohodnú o možnosti
pobytu. Kontaktnou osobou je Jozef Mihaľ

(0911 487 341, 
konkatedralapo@gmail.com).

Izrael vyzdvihol význam kresťanských
cirkví pre život vo Svätej zemi

Izrael 6. júla (RV) Prezident Izraela Reuen

Rivlin vyzdvihol význam kresťanských cirkví
pre život vo Svätej zemi. Pri pondelňajšej
návšteve františkánskej Kustódie Svätej
zeme poďakoval zhromaždeným cirkevným
predstaviteľom za ich službu a vyjadril
nádej v pokračujúce partnerské a pokojné
spolužitie. „Štát Izrael je zaviazaný všetkým
náboženským komunitám a náboženská
sloboda nie je k voľnému užívaniu,“
zdôraznil.
Na schôdzke sa zúčastnili predstavitelia
pravoslávnej, arménskej a latinskej cirkvi vo
Svätej zemi. Ich stretnutie s izraelským
prezidentom patrí ku každoročným pevným
termínom v jarnej agende. Prezident Rivlin
v príhovore poznamenal, že v mnohých
oblastiach Blízkeho východu dnes kresťania
žijú vo veľmi ťažkých okolnostiach a takmer
všade ich počty klesajú. Izrael je, naopak,
jediný štát, kde kresťanské spoločenstvá
rastú. Hlava izraelského štátu vyjadrila
spokojnosť nad stúpajúcim prílivom
pútnikov do Svätej zeme a tiež nad
dohodou kresťanských cirkví o pokračovaní
v renovácii chrámu Božieho hrobu. „Poslúži
to bezpečnosti všetkých návštevníkov
týchto posvätných miest,“ poznamenal
Rivlin.

Zdroj: www.tkkbs.sk   (spracovala Anna Sabolová ml.)
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 16.6. - 26.6. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária dobranská.       
dnešnou slávnosťou sa končí veľkonočné obdobie. Od zajtra sa namiesto mariánskej antifóny
Raduj sa modlíme Anjel Pána.
Pastoračná rada: Poprosím o stretnutie pastoračnej rady v pondelok večer po odložení
Oltárnej sviatosti.
Poďakovanie I: Chcem sa poďakovať za prípravu a dôstojné slávenie udeľovania sviatosti
birmovania v našej farnosti minulú nedeľu. Kostol bol uprataný, náležite vyzdobený, ľudia
pripravení. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa o to pričinili. Zvlášť ďakujem birmovancom a
ich rodičom za zodpovedný prístup k príprave tohto ich ale i celofarského sviatku. Otec
arcibiskup ohodnotil našu slávnosť ako jednu z najlepších, ak nie rovno najlepšie pripravenú
tohtoročnú slávnosť birmovania. Nech nás to všetkých poteší a nech nám to slúži na
duchovný úžitok.
Poďakovanie II: Duchovný otec farnosti Križovany, o. Miroslav Turák, nám zaslal ďakovný list,
v ktorom ďakuje za prijatie veriacich z jeho farnosti v nedeľu 26.5. za účelom prosby o
finančnú pomoc pre výstavbu kostola vo filiálnej obci Hrabkov. Píše, že sa v našej farnosti na
tento účel vyzbieralo 1206,50 €. Všetkým darcom adresuje úprimné Pán Boh zaplať a
vynahraď. 
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:
Najsvätejšej Trojice: 08.00 hod. – P. Tóth, R. čelková; 10.00 hod. – rod. Baníková, rod.
Hrubovská.
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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 10.06.201910.06.2019
Preblahoslavenej Panny Márie,

Matky Cirkvi (spomienka) 

Sv. omša: 1830 + Anna Majerčinová 

Poklona Olt. sv.: 1915

uu ToRoKToRoK 11.06.201911.06.2019
Sv. Barnabáša, apoštola

(spomienka) 

Sv. omša (JaA): 630 + Mária Tomášová (5. výročie) 

SS TREdATREdA 12.06.201912.06.2019 Sv. omša: 1830 + Jozef 
(detská)   

ŠŠ TvRToKTvRToK 13.06.201913.06.2019
Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza
(sviatok) 
Spomienka na fatimské zjavenie 

Modl. večeradlo: 1730

Sv. omša: 1830 + Pavol a Cyril Bindasoví; 
+ Michal, Mária a Ján Potišňákoví

(na úmysly pútnikov celebruje o. Peter Nemec)

PP IAToKIAToK 14.06.201914.06.2019
Udelenie diakonátu, Košice 10.00

hod. 

Sv. omša: 1830 + Ján Dudaščík (5. výročie)  
(mládežnícka)    

SS oBoTAoBoTA 15.06.201915.06.2019
Vysviacka novokňazov, Košice

10.00 hod. 

Sv. omša (JaA): 1830 za farnosť (z nedele 9.6.) 

NN EdEľAEdEľA 16.06.201916.06.2019

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE (SláVNOSť)

Sv. omša: 800 za farnosť 

Sv. omša: 1000 ZBP Anna (60 rokov) 

Sv. ruženec: 1430

LITuRgICKýLITuRgICKý PRogRAMPRogRAM odod 10.06.2018 10.06.2018 dodo 16.06.201916.06.2019

„Najlepším dôkazom ducha je láska.“ (Albert Schweitzer)


