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Ak si myslíš, že Boh s tebou už
nepočíta...

Minulú nedeľu bolo evanjelium o

Zachejovi, ktorý vyšiel na strom, aby videl
Ježiša a bol prekvapený z jeho reakcie, keď
Ježiš je ochotný ísť do jeho domu. Jedno z
posolstiev tohto evanjelia je aj to, že Boh
nad nikým neláme palicu, nikto nie je pre
Neho stratený prípad a s každým počíta, ak
sa človek otvorí a bude chcieť. 
V tejto súvislosti vám chcem ponúknuť text,
ktorý môže byť pre každého jedného z nás
veľkým povzbudením, bezohľadu na to, v
akej situácii a psychickom rozpoložení sa
nachádzame. A zvlášť možno pre stavy
beznádeje.

Ak budeš mať pocit, že Boh už s Tebou nič
nedokáže, spomeň si... Noe sa občas opil do
nemoty. Abrahám bol príliš starý. Sára bola
neplodná. Izák bol prehnane dôverčivý.
Jakub bol úskočný. Lea bola ošklivá. Jozef
Egyptský prežil ťažkú šikanu. Mojžiš bol
zranený z detstva a bol agresívny. Gedeon
mal strach a chcel utiecť. Rachab bola
pobehlica. Jeremiáš a Timotej boli príliš
mladí. Dávid mal na konte cudzoložstvo a
úkladnú vraždu. Jonáš utiekol pred Bohom.
Noemi bola vdova. Jób prišiel o rodinu, o

majetok a prepadol depresii. Ján Krstiteľ bol
bezdomovec a jedol hmyz. Svätý Jozef nemal
odjakživa mariánsku úctu - chcel tehotnú
Máriu poslať preč. Panna Mária občas
nechápala, ako to Boh myslel. Ježiš v
puberte utiekol rodičom a ešte sa divil, čo
majú za problém. Učeníci zaspávali pri
modlitbe. Peter sa vystatoval a potom zaprel
Krista. Marta bola tak trochu workoholička.
Jej sestra Mária nebola zase akčná. Mária
Magdaléna bola prostitútka a ešte aj
posadnutá. Žena zo Samárie bola
niekoľkokrát rozvedená a žila "neviazane".
Zachej bol malý a zakomplexovaný, živil sa
daňovými podvodmi. Pavol bol cholerik a
občas si neudržal jazyk za zubami. Timotej
mal stále "stresy"a žalúdočné problémy.
Prvý svätorečený bol lotor po pravici. ... tak
sa nezľakni, keby Boh počítal aj s Tebou!

Je ešte medzi nami niekto, kto po prečítaní
tohto textu si myslí, že on nie je pre Boha
vhodný a Ho hodný? Dúfam, že nie. A tak aj
do týchto už viac upršaných a zamračených
dní, ktoré nám asi veľmi na dobrej nálade a
optimizme nepridávajú, si možno viackrát
prečítajme daný text s veľkou dôverou v
Božie milosrdenstvo, v Jeho ruku nad nami a
Jeho lásku k nám. 

(Marek Kunder)
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Nauč nás modliť sa
Ak sa chceme naučiť zvykom, ktoré

budujú srdce – metódam, ktoré rozširujú
našu slobodu a dávajú nám duchovné krídla
– nepotrebujeme ísť inam ako k
najväčšiemu expertovi na túto otázku,
Ježišovi Kristovi Za celú históriu ľudstva nik
nerozumel modlitbe lepšie ako Ježiš. Nik
neveril viac v silu modlitby, nik sa nemodlil
s väčšou horlivosťou a zápalom ako Ježiš. 
Učeníci rozpoznali, že sa v tom vyzná. Keď
raz našli Ježiša modliť sa v súkromí, boli tak
pohnutí jeho úprimnosťou a silou, že keď sa
napokon zdvihol z kolien jeden z nich ho
požiadal: „Nauč nás modliť sa.“  (Lk 11,1)
Pravdepodobne to neboli zložité teologické
termíny, ktoré učeníci od Ježiša počúvali a
chceli sa ich naučiť, ani dramatické posunky,
gestá a špeciálne efekty, triky,
paranormálne aktivity, ktoré si chceli
osvojiť. Skôr to mohlo byť tak, že uvideli
Ježiša a už z diaľky mohli rozpoznať hĺbku
vzťahu odohrávajúcu sa medzi ním a jeho
Otcom, a to učeníci nikdy predtým nezažili.
Medzi Ježišom a nebeským Otcom bolo také
silné a skutočné duchovné spoločenstvo, že
učeníci nemohli reagovať inak ako tak, aby
mu povedali: „My nemáme taký vzťah s
Otcom. Pomôž nám v tom.“ Učeníkov
oslovilo niečo zo spôsobu, akým sa Ježiš
zhováral s Otcom a oni to tiež chceli mať.
„Ježiš, nauč nás,“ povedali. Prečo? Pretože
vedeli, že v porovnaní so svojím učiteľom sa
nachádzajú v „prvej triede školy modlitby“. 

Ježišove modlitbové
princípy

Ježiš vypočujúc si prosbu svojich učeníkov

využil príležitosť a učil ich. Povedal im tieto
slová: A keď sa modlíte, nebuďte ako
pokrytci ktorí sa radi postojačky modlievajú
v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia
videli... Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do
svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa
k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti A tvoj
Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako
pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre
svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich;
veď váš otec vie, čo potrebujete prv, ako by
ste ho prosili.
Vy sa budete modliť takto: 
Otče náš, ktorý si na nebesiach, 
posväť sa meno tvoje, 
príď kráľovstvo tvoje, 
buď vôľa tvoja, 
ako v nebi tak i na zemi. 
Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
A neuveď nás do pokušenia, 
ale zbav nás Zlého. (Mt 6, 5-13)
Žiadna iná stať z Písma nám neodhaľuje
takým priamym spôsobom ako sa modliť: 
Modliť sa pravidelne. Ježiš povedal, „keď sa
modlíte“ ... a nie, „ak by ste sa modlili...“
Modliť sa v skrytosti. Boh nie je ohromený
verejnými prejavmi zbožnosti
Modliť sa úprimne. Boha nezaujímajú
naučené formuly. Túži počuť čo je vo vašom
srdci
Modliť sa konkrétne. Zoberte si za vzor
modlitbu Otče náš. 
Najlepšou správou je, že radu, ktorú dal
Ježiš svojim učeníkom pred dvetisíc rokmi,
môže použiť každý jeden z nás dokonca i
dnes. (Dominika Čechová)
Zdroj: Hybels, B.: Dopraj si prepych modlitby  
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Dodatočné Oznamy

Silvestrovské duchovné cvičenia - Inštitút Nepošvkrneného Srdca Panny Márie pozýva
všetkých záujemcov, ktorí chcú prežiť Silvestra v tichu a modlitbe na duchovné cvičenia na
Silvestra v Herľanoch v termíne 28.-1.1.2014. Viac informácií je na plagáte na dverách. 
Zájazd na svätorečenie bl. Jána Pavla II. a bl. Jána XXIII. - všetci ste srdečne pozvaní na
zájazd na svätorečenie bl. pápežov Jána Pavla II. a Jána XXIII. do Ríma v termíne 25.-
30.4.2014. Viac informácií ako aj to, kde je potrebné sa nahlásiť je na plagáte na dverách. 
Cesta p. farára do Ríma - v tomto týždni tu od pondelka poobedia do zhruba piatka rána
nebudem z dôvodu cesty do Ríma, kde ideme, ak to všetko vyjde, nakúpiť ešte potrebné
veci do nového kostola ako napr. monštrancia, obetné misky a pod. Ak by niečo súrne, tak
som v rámci možností na telefóne, ale ináč vás prosím, aby ste sa vo všetkom obracali na
p. kaplána, ktorý je vám k dispozícii.

Spomíname
Dňa 11.11.2013 si s bolesťou v srdci pripomenieme nedožité 90.-
te narodeniny nasej drahej mamky, babky a prababky Márie
Gavaľovej, rod. Durkajovej.
V tento deň budeme modlitbou prosiť za blažený pokoj a večnú
pamiatku jej duše.
Prosíme aj tých, ktorí ste ju poznali pripojte sa modlitbou a
spomienkou na ňu.
V našich srdciach  si stále s nami mama,

Spomínajú dcéry Maria a Anna s rodinami a deti nebohého syna Jožka

Jeseň
Lístok lístku hovorí: Prišla jeseň do hory.

Každý v sade prácu má, každá ruka potrebná.
Odmena je v mise sladká, poďte deti, volá babka.

Kúp si Janko kabát, lebo budeš plakať.
Vietor fúka, šarkan letí, utekajte k peci deti.

Obrali sme jabĺčka i hruštičky v sade,
padá lístie zo stromov, plno je ho všade.
Nazhŕňam ho na kopu, do košíka dám
a najkrajšie jabĺčko podarujem vám.

Je tu jeseň, prší, fúka, zmoknutý je dom i lúka.
Len si prš, ty jeden dáždik! Ja nezmoknem, ja mám dáždnik.

Dala mi ho dobrá mamka, k mojim novým poltopánkam.
Dáždik je náš kamarát, prírodu má veľmi rád.

Zdroj: internet
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Spomienka na Jána Pavla II.
našimi seniormi

Dňa 22.10. bola liturgická spomienka na

bl. Jána Pavla II. Pri tejto príležitosti v našej
farnosti mali hlavné slovo pri sv. omši naši
seniori - dôchodcovia. V rámci mesiaca
októbra - mesiaca úcty k starším sa
stretávali každý utorok na fare pod vedením
bohoslovca Petra Malinovského, aby si

spolu čítali a preberali apoštolský list pod
názvom "Jeseň života", ktorý napísal Ján
Pavol II. starším ešte v roku 1999. Sv. omša
bola vyvrcholením ich októbrovej aktivity a
bola obohatená ich účasťou ako aj obetnými
darmi špeciálne pripravenými pre túto
príležitosť. Na fotografiách môžete vidieť
prepísaný list Sv. Otca, ktorý bol prinesený
ako obetný dar ako aj ďalšie symbolicky
veľavravné dary k danej príležitosti.
Vyprosujeme našim seniorom veľa síl a
entuziazmu do ďalších stretnutí, keď sa im
znova uvoľní čas po všetkej službe pečenia
vianočných oblátok, v ktorej sú teraz tak
najviac činní.

(Marek Kunder)
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Každý krok je zázračný

V krásny letný večer sedela pri táborovom

ohni skupinka chlapcov a dievčat. Spievali 
a rozprávali si zaujímavé príhody, keď sa
zrazu ktosi opýtal: „Aké je tajomstvo
života?“
„Existuje studňa, ktorá pozná odpoveď,“
povedal starec, čo strážil tábor.
Studňa bola ďaleko, ale večerný vánok bol
príjemný, takže sa mladí rozhodli zájsť k nej.
Keď tam prišli, nedočkavo sa pýtali:
„Existuje tajomstvo života?“
Z hĺbky studne zaznela odpoveď: „Choďte
na námestie, tam nájdete, čo hľadáte.“
Plní nádeje poslúchli, ale na určenom
mieste našli len tri obchody: v jednom
obchode sa predávali kovové vlákna, v
druhom zvláštne tvary dreva a v treťom
kúsky kovu. Nič z toho však neodhaľovalo
tajomstvo života.
Mladí boli sklamaní. Vrátili sa k studni, aby
im to vysvetlila.
Studňa prehovorila: „Pochopíte neskôr.“
Začali namietať, ale zo studne znela už len
ozvena ich námietok.
Presvedčení, že ich oklamali, vybrali sa späť
do tábora.
Cestou sa k nim pridal mladík s pokojným
výrazom. Mal na sebe otrhané džínsy a
neforemný batoh. Na malej čistinke zastali,
aby si oddýchli. Pri svite mesiaca založili
oheň.

Neznámy mladík vytiahol z batoha citaru,
typický hudobný nástroj východu, a začal
hrať.
Tá hudba bola nádherná, oduševnená,
príjemná a strhujúca.
Všetci sa očarení obrátili na neznámeho
hudobníka, zbadali nástroj, na ktorom
obratne hrali jeho ruky, a radostne vykríkli,
lebo pochopili.
Citaru tvorili kovové vlákna, kúsky kovu a
drevo, ktoré videli v troch obchodoch na
námestí a ktoré považovali za bezvýznamné.

Život je cesta. Treba ním kráčať krok za
krokom. Každý krok predstavuje nejakého
človeka, udalosť, stretnutie, sklamanie,
nádej, radosť. Je dôležité vedieť, že všetko
má cenu, ak sa rozhodnete, že si to
uvedomíte. Pretože ak je každý krok
zázračný, ak je každý krok očarujúci, bude
taký aj život. Potom nebudete patriť k
ľuďom, ktorí prídu k okamihu smrti bez
toho, aby vôbec žili. Nič si nenechajte ujsť.
Nepozerajte sa druhým ponad plecia.
Pozerajte sa im do očí. Nehovorte „k“ svojim
deťom. Vezmite si do dlaní ich tváre a
hovorte „s“ nimi. Neobjímate len telo,
objímajte človeka. A urobte to teraz. Pocity,
podnety, túžby, dojmy, nápady, stretnutia -
nič nezahoďte. Raz zistíte, aké boli dôležité a
nenahraditeľné.

(Anna Sabolová ml.)

Zdroj: Bruno Ferrero: Nebo v našom dome
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Cirkevné gymnázium v S. Ľubovni predstavilo
školské uniformy

Stará Ľubovňa 2. novembra (TK KBS) Realizácia

výnimočného projektu na Cirkevnom gymnáziu sv.
Mikuláša v Starej Ľubovni sa stala skutočnosťou. Jeho
členovia môžu svoju hrdosť a spolupatričnosť k tejto
škole vyjadriť aj navonok. Nové školské uniformy s
logom gymnázia sa pre nich odnedávna stávajú
unikátnym reprezentatívnym symbolom.
„Pre školu je to významný deň. Začíname projekt,
ktorý nám má pomáhať vytvárať spoločenstvo, ktoré
má čosi spoločné a v ktorom sa máme navzájom radi.
Začíname s nosením školskej uniformy, ktorú tvorí
vesta so znakom školy a doplnok – kravata alebo
šatka,“ priblížil riaditeľ Cirkevného gymnázia Pavol
Chmeliar.
Nosenie rovnošaty je dobrovoľné, predovšetkým má
byť prejavom hrdosti na školu a ľudí, ktorí ju tvoria, či
už študentov, učiteľov ale aj rodičov. A v
neposlednom rade u každého jej člena i hrdosť na
seba.
„Táto uniforma prináša každému jej majiteľovi aj istú
zodpovednosť za svoje konanie. Už nie som
nepoznaný, ale už niekoho a niečo reprezentujem.
Svojím nesprávnym konaním môžem ublížiť celému
spoločenstvu, ku ktorému patrím. A tento pohľad je
vlastne prenesený obraz pre členov Cirkvi," poukázal
na význam P. Chmeliar, ktorý navonok taktiež vyjadril
svoju súdržnosť a hrdosť na toto školské spoločenstvo
špeciálnym sakom s logom školy a kravatou.
Projekt uskutočnili vďaka finančnej podpore
nemeckej charitatívnej organizácie Renovabis a
Združeniu rodičov pri Cirkevnom gymnáziu sv.
Mikuláša v Starej Ľubovni.

(dodala Anna Sabolová ml.)

V Quebecu uvažujú o zákaze
náboženských symbolov na
pracovisku

Kanada 6. novembra (RV)

Regionálna vláda v kanadskej
provincii Québec chystá zákon,
ktorý by štátnym zamestnancom
nepovoľoval používanie tzv.
"nápadných" náboženských
symbolov na pracovisku. Návrh
zákona by postihol najmä
Katolícku, avšak zároveň aj
Anglikánsku cirkev, ktoré na
prevádzku svojich inštitúcií - najmä
nemocníc, škôl a škôlok - čerpajú
zo štátnej finančnej podpory. 
Napríklad Milosrdné sestry Panny
Márie Jeruzalemskej v Motreale
by zákon postavil pred
rozhodnutie, či si vyzliecť rehoľný
habit alebo sa vzdať štátneho
príspevku. Sr. Martine Coté
agentúre KIPA vysvetľuje, že
odloženie rehoľného odevu je
nemysliteľné: "Habit je súčasťou
nášho povolania, života a
spoločenstva". V súvislosti s
úmyslom quebeckej vlády si
rehoľníčky kladú otázku, aké
zlepšenie by navrhovaný zákon
vlastne priniesol. Vo frankofónnej
kanadskej provincii pritom
prevažujú rímskokatolíci, ktorých
je 83 percent. 



VV čaSečaSe oDoD 11.11.2013 11.11.2013 DoDo 17.11.201317.11.2013

Upratovanie kostola - Pán Boh zaplať všetkým rodinám, ktoré boli v tomto týždni upratovať
nový kostol. Na budúci týždeň prosíme rod. N. Križanekovu - Sadová ul., rod. Kopaničákovu

- Makovická ul., rod. Lapkovu - Sadová ul.  Upratuje sa  v sobotu ráno o 800.
Vedenie modlitieb pred sv. omšami - V týždni od 17.11. – 23.11. vedie modlitby horliteľka p.
Mária Dobranská.
Týždeň Cirkvi pre mládež - všetci mladí v rámci prichádzajúceho Týždňa Cirkvi pre mládež sú
pozvaní na projekt armáda Kráľa v rámci Godzone Tour 2013. Najbližšie pri nás to bude v
Košiciach 12.11. od 18-tej hodiny v hale Cassosport. Letáky ako aj nálepky si môžete
vyzdvihnúť na stolíku vo vestibule. 
Predstavenie Teológie tela - arcibiskupský úrad v spolupráci s agentúrou Amadeus pozýva na
veľkolepé prestavenie Teológie tela Jána Pavla II. do Domu umenia na budúcu nedeľu o

1800. Viac informácií ako aj možnosť nahlásenia sa nachádza na plagáte na dverách.
Stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí - pripomienka pre všetkých rodičov

prvoprijímajúcich detí - na budúcu nedeľu o 1530 tu v novom kostole sa stretneme ohľadom
organizovania 1. sv. prijímania tak ako sme sa dohodli pred mesiacom. 
DVD z letného tábora v Tulčíku - všetky decká a mládež, ktorí si objednali DVD z letného
tábora, tak sa zastavte pre ne v sakristii. Cena je 1€ za dve DVD - na jednom sú fotky a na
druhom videá. Prepáčte mi, ale akosi som na ne prizabudol popri tom všetkom ostatnom,
takže ich dávam až teraz, aj keď sú hotové už dávno. 
edícia Viera do vrecka - prišlo nové číslo edície Viera do vrecka, ktorí ju máte objednanú,
prosím vás, zastavte sa v sakristii. 
Rozpis lektorov: 

Nasledujúca nedeľa
8:00 - rod. Tóthova; 
10:00 - P. Majerčin, P. Fincický, 
18:30 - rod. Dzurovčinova.

Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marek Kunder, farár - 0915 947 309;

Anton Tatarko, kaplán - 0905 514 699;
Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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LITURGICKýLITURGICKý PRoGRaMPRoGRaM oDoD 11.11.2013 11.11.2013 DoDo 17.11.201317.11.2013

PP oNDeLoKoNDeLoK 11.11.201311.11.2013
Sv. Martina z Tours, biskupa
(spomienka) 

Sv. omša: 1800 (T) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1845

UUToRoKToRoK 12.11.201312.11.2013
Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
(spomienka) 

Sv. omša: 630 (T) starý kostol

SS TReDaTReDa 13.11.201313.11.2013 Sv. omša: 1800 (T) 

ŠŠ TVRToKTVRToK 14.11.201314.11.2013 Poklona Sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (T)

PP IaToKIaToK 15.11.201315.11.2013 Sv. omša: 1800 (T+K) 

SS oboTaoboTa 16.11.201316.11.2013 Sv. omša: 1800 (T) 

NN eDeĽaeDeĽa 17.11.201317.11.2013

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omša: 800 (K)

Sv. omša: 1000 (K)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (T) starý kostol

“Ak máme správne chápať a hodnotiť, musíme si vytvoriť oázu ticha, ponoriť sa do seba
a do modlitby.” (BL. JÁN PAVOL II.)


