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Návod na nábožný život

V tomto týždni bude sviatok sv. Františka

Saleského. A on napísal jednu knihu, ktorá
má názov "Filotea". V nej podáva návod na
nábožný život. Veľmi praktické veci: "Každý
musí nábožnosť praktizovať inak. Boh,
Stvoriteľ, pri stvorení prikázal rastlinám, aby
každá z nich prinášala semeno podľa svojho
druhu. Tak rozkázal aj kresťanom, ktorí sú
živými rastlinami jeho Cirkvi, aby každý
prinášal ovocie nábožnosti podľa svojej
povahy, stavu a povolania. Chcem povedať,
že šľachtic má praktizovať nábožnosť inak
ako remeselník, sluha inak ako knieža, vdova
inak ako slobodná deva alebo manželka. Ba
ešte ani to nestačí, ale nábožnosť treba
jednotlivo prispôsobiť silám, úlohám a
povinnostiam každého človeka. Povedz mi,
prosím ťa, moja Filotea, či by to bolo
správne, keby biskupi vyhľadávali samotu ako
kartuziáni, keby sa manželia nestarali o
zveľadenie svojho majetku viac ako kapucíni,
keby remeselník trávil celé dni v kostole ako
rehoľník a rehoľník by bol zasa stále
naporúdzi ako biskup, aby pomáhal vo
všetkých prípadoch a okolnostiach, aké
vytvorí núdza blížneho? Nebola by takáto
nábožnosť smiešna, nezriadená a
neznesiteľná? A predsa ako často sa s týmto
omylom a nezmyslom stretávame! Nie, nie,
Filotea moja; veď nábožnosť, ak je pravá a
úprimná, vonkoncom nič neničí, ale všetko

zdokonaľuje a završuje. A keby niekedy
naozaj odporovala a prekážala niekomu v
povolaní a postavení, je bezpochyby falošná.
Včela zbiera svoj med z kvetov tak, že ich ani
najmenej nepoškodí, ani neporuší;
zanecháva ich také nedotknuté,
nepoškvrnené a svieže, ako ich našla. A pravá
nábožnosť to robí ešte lepšie, lebo ona
nielenže neničí nijaké povolanie alebo
zamestnanie, ale robí ho milším a krajším.
Lebo ako všetky drahokamy ponorené do
medu sú jasnejšie a žiarivejšie, každý podľa
svojej farby, tak sa aj človek vo svojom
povolaní stáva lepším a dokonalejším, ak ho
spája s nábožnosťou. Prostredníctvom nej sa
aj tvoja starosť o rodinu stáva pokojnejšou,
vzájomná láska medzi manželom a
manželkou úprimnejšou, povinná poslušnosť
vladárovi vernejšou a každé zamestnanie
príjemnejším a lepším. A preto je omylom, ba
bludom chcieť vylúčiť nábožnosť z
vojenských družín, z dielne remeselníkov, z
kniežacích dvorov, z domácnosti manželov.
Uznávam, drahá Filotea, že v týchto úradoch
a postaveniach nijako nemožno praktizovať
čisto kontemplatívnu, kláštornú a rehoľnú
nábožnosť. Lenže okrem týchto troch druhov
nábožnosti je ešte mnoho iných, veľmi
vhodných na zdokonalenie tých, ktorí žijú vo
svetských stavoch. Teda kdekoľvek sme,
všade sa môžeme a máme usilovať o
dokonalý život."    

(Marek Kunder)
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Kvet pre mamu

Bohušovi už bolo chladno od sedenia na

dvore v snehu. Na nohách mal len tenké
tenisky, no aj tie už boli deravé a
premočené. Topánky nenosil, nemal ich
rád. Veď napokon, vlastné ani nemal. Vonku
bol už asi hodinu. Nech sa snažil, ako vedel,
stále nemohol prísť na to, čo by mohol
mame kúpiť na Vianoce.
„Nemá to zmysel,“ povedal si napokon.
„Keby mi aj niečo napadlo, aj tak nemám
peniaze, aby som to mohol kúpiť.“
Otec od nich odišiel pred troma rokmi.
Odvtedy rodina zápasila s ťažkosťami.
Nebolo to preto, že by sa mama nestarala
alebo sa nesnažila. Celé noci pracovala v
nemocnici, ale mzda, ktorú dostávala,
zďaleka nestačila. 
Bohuš išiel z obchodu do obchodu. Páčilo sa
mu veľa vecí, ale všetko bolo príliš drahé.
Pomaly sa začínalo stmievať. Neochotne sa
otočil, že už pôjde domov, keď mu zrazu
padol zrak na niečo ligotavé na chodníku.
Keď to zdvihol, zistil, že je to desaťcentová
minca. Zrazu sa Bohuš cítil ako najbohatší
človek na svete.
Držal v ruke nájdený poklad a celým telom
sa mu šírilo príjemné teplo. Vošiel do
najbližšieho obchodu, ale vzrušenie rýchlo
opadlo, keď mu predavačka povedala, že za
desať centov si veru nič nekúpi.
Vtom zbadal kvetinárstvo. Rýchlo vošiel dnu
a postavil sa do radu. Keď sa ho majiteľ
obchodu spýtal, ako by mu mohol pomôcť,
Bohuš mu ukázal mincu a spýtal sa, či by za
to mohol kúpiť jeden kvet pre mamu ako
vianočný dar.

Majiteľ obchodu na neho a jeho
desaťcentovú mincu chvíľu hľadel. Potom
mu položil ruku na rameno a povedal:
„Počkaj tu. Uvidím, čo pre teba môžem
urobiť.“
Kým Bohuš čakal, obzeral si nádherné kvety
a uvedomil si, prečo ich majú dievčatá a
mamy tak rady.
Zvuk zatvárajúcich sa dverí po odchode
posledného zákazníka vrátil Bohuša do
reality. V obchode zostal sám. Zrazu začal
mať akýsi divný pocit. Náhle vošiel dnu
majiteľ obchodu a prešiel za pult. Položil
naň kyticu dvanástich nádherných
červených ruží zviazanú striebornou stuhou.
Obchodník k nim privoňal a jemne ich uložil
do dlhej bielej škatule.
Bude to za desať centov, mladý muž,“
povedal a vystrel ruku.
„Môže to byť pravda?“ uvažoval Bohuš.
Muž vycítil chlapcovu neistotu, preto rýchlo
povedal: „Vieš, práve tu mám tieto ruže za
desať centov. Tak, vezmeš ich mame?“
Chlapec mu pomaly a akosi neisto vložil do
ruky peniaze.
Teraz už Bohuš neváhal. Keď držal v rukách
bielu škatuľu, vedel, že je to pravda.
Obchodník mu podržal dvere a zaželal:
„Šťastné a veselé, chlapče!“
Keď sa muž vrátil dnu, prišla za ním jeho
žena. „S kým si sa to rozprával? Kde sú tie
ruže, čo si ráno odložil?“ pýtala sa.
Muž sa zahľadel von oknom a dojato
povedal: „Dnes ráno sa mi stala zvláštna
vec. Kým som pred otvorením pripravoval
obchod, zdalo sa mi, že počujem hlas, ktorý
mi hovorí, aby som odložil bokom tucet
najkrajších ruží ako zvláštny dar. Nebol som
si istý, či sa mi to len zdá, alebo čo sa vlastne
deje. Ale pre istotu som ich dal bokom. A
pred chvíľou vošiel do obchodu akýsi
chlapec. Chcel kúpiť kvety pre mamu – a
mal len desať centov.
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Začnime v malom

Všetky veľké veci mali svoje malé začiatky.

Ľudia veľkej viery začali malými krokmi
viery. Keď sa presvedčili o Božej dobrote, ich
viera vzrástla. Božie slovo hovorí, aby sme
nepohŕdali dňami malých začiatkov, preto
ak sme nerozhodní, začnime sa správať
rozhodne najprv v malých veciach. Robme
rýchlejšie rozhodnutia v tom, čo budeme
jesť, čo si oblečieme alebo čo podnikneme.
Sú ľudia, ktorí si v reštaurácii menu
prezerajú trištvrte hodiny a aj tak si nie sú
nakoniec istí, čo chcú. Správne rozhodnutia
si vyžadujú nejaký čas, ale keď je človek

nerozhodný až do takejto miery, zrejme ide
o vážnejší problém. Všetci vieme, ako sa
skončí deň, do ktorého sa prebudíme s
postojom „Počkám a uvidím, čo sa bude
diať.“ „Majme plán a buďme pripravení
zmeniť ho tak, ako to bude Pán Boh
potrebovať.“ Niekedy sa stáva, že plánujeme
priveľa, ale ak nebudeme mať žiaden plán,
môžeme celý život premárniť. Keď sa pre
niečo rozhodneme, hoci ide o malú vec,
dodržme to. Boh nie je pôvodcom zmätku,
preto sa vo svojom rozhodnutí priveľmi
„nevŕtajme“, aby sme nepodľahli nepokoju.
Je smutné, že tak často sa necháme zneistiť
a nedokážeme vytrvať vo svojich
rozhodnutiach. Naučme sa byť rázni,
nebuďme ľuďmi s rozpoltenou mysľou,
nepochybujme, neotáľajme, neváhajme.
Uverme, že dokážeme robiť múdre a
správne rozhodnutia.        

(Dominika Čechová)
Zdroj: Meyer, J.: Od zlozvykov k dobrým návykom

Keď som naňho pozrel, videl som seba ako
malého chlapca. Tiež sme boli veľmi
chudobní a na Vianoce som mame nemohol
nič kúpiť. Vtedy ma jeden bradatý muž,
ktorého som vôbec nepoznal, zastavil na
ulici a povedal mi, že mi chce dať desať
dolárov.
Keď som dnes uvidel tohto chlapca,
spomenul som si na ten hlas. Z dvanástich

ruží som pre jeho mamu urobil krásnu
kyticu.“
Majiteľ obchodu a jeho žena sa objali. Keď
vykročili do studenej zimy, chlad vôbec
necítili.

(spracovala Anna Sabolová, ml.)
Zdroj: Každý má šancu, Marcela a Stanislav Bielikovci
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Rodina a med

Rodina je stará ako ľudstvo samé a Cirkev

jej dala pred 2000 rokmi sakrálnu pečať.
Synodálni otcovia vo Vatikáne zavŕšili svoje
pojednávania a  klasicky model jedného
muža a jednej ženy uznali naďalej aj
napriek veľkým tlakom, za jediný možný
variant na založenie kresťanskej rodiny, do
ktorej sa rodia deti ako plody manželskej
lásky. V rodine dostávame všestranné
základy života, v nej sa učíme,  rastieme a
rozvíjame vo všetkých potrebných
oblastiach. Spravidla sa  rodíme  do rodiny,
ktorá však môže byť u každého rôzna. Aj
keď rodina prešla dlhým historickým
vývojom, nebolo to vždy v jej prospech.
Feminizmus, emancipácia žien, oslabili
základnú funkciu manželstva a rodiny aj
klasické  funkcie jednotlivých členov rodiny.
Včely a med majú s rodinou spoločný
dávny príchod na scénu histórie ľudstva.
Archeologické nálezy skamenelín včely z
treťohôr dokazujú, že včela žila na našej
planéte už pred 15 miliónmi rokov, teda
ešte pred človekom, ktorý sa objavil až v
štvrtohorách. Med si v staroveku tak cenili,
že ho pri obetných slávnostiach darúvali
bohom, predstavujúc si, že je ich
pokrmom. Starí Gréci medom konzervovali
svojich mŕtvych, aj filozof Aristoteles svoju
deviatu knihu venuje včelám. Hypokrates,
slávny grécky lekár – považovaný za otca
vedeckého lekárstva, píše, že víno a med sa
u chorých i zdravých ľudí najlepšie
uplatnia, keď sa užijú vo vhodnom čase a v
hodnom množstve. Med odporúčal na
vnútorné aj vonkajšie použitie a bežne ním
liečil rany. Od včasných storočí sa med cenil
ako omladzujúci prostriedok povzbudzujúci

potenciu. Staré čínske lekárstvo spred 5000
rokov v jednej vzácnej knihe opisuje
divotvornú liečivú moc  lieku pripraveného
z medu a koreňa žeň – šenu, ktorý sa
podobá nášmu petržlenu. Liečivé účinky
medu sú opísané aj v starých ruských
„Liečebnikách”, kde sú uvedené mnohé
recepty s medom a liečivými účinkami.
Včelárenie a med majú bohatú históriu aj
na Slovensku, lebo už uhorský kráľ svätý
Štefan sa spomína, že zaviedol dežmu z
medu a vína ako čiastkový poplatok pre
kňaza, biskupa a cirkev. Uhorský kráľ Gejza
založil kláštor svätého Benedika v terajšom
Hronskom Beňadiku, ktorému v darovacej
listine odkazuje aj včelárov, ktorí mali vo
vtedajšej spoločnosti osobitnú triedu
–„apes custodus“ – strážcovia včiel. Počas
plienenia Turkov a Tatárov, včelárstvo bolo
obmedzené, ale neskôr sa začal med
vyvážať do Rakúska a do Poľska. 
Je vedecky dokázané, ako je pre včelu
potrebné spoločenstvo, lebo ináč by
osamote neprežila. Nemáme však  vedecké
dôkazy o tom, aby sa vývojom zmenilo
postavenie včely – matky, včiel – robotníc,
alebo trúdov. Včely majú v úli stabilne
podelené úlohy, ako je to obvykle aj v
ľudskej  rodine, že  každý musí prispieť
svojou prácou pre blaho najprv svojho
blízkeho spoločenstva a potom pre
blížnych. Tak ako včeliu rodinu
charakterizuje med, ľudskú rodinu LÁSKA a
DOBRO, ktoré nám prinieslo na svet
Betlehemské dieťa – JEŽIŠ KRISTUS.    

(Jozefína Gajdovčíková)
Zdroj: K. Luptovská: Med a jeho využitie v domácnosti
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1. čítanie: Iz 8, 23b – 9, 3
Žalm: Ž 27, 1. 4. 13-14
Ant.: Pán je moje svetlo a moja spása.
2. čítanie: 1 Kor 1, 10-13. 17
Evanjelium: Mt 4, 12-23

Krátke zamyslenie na evanjelium: Nie je
tajomstvom, že evanjelista Matúš píše
komunite židov, ktorí poznajú Písmo a kladú
si otázky spojené s výkladom Starého zákona
v spojení s Ježišom. Matúš nás teda učí čítať
Starý zákon tak, aby sme aj my mohli rozoznať, čo všetko sa vzťahuje na Krista z proroctiev,
žalmov a ďalších textov. V evanjeliu stretávame Pána, ktorý hovorí o Božom kráľovstve. Tým
neoznačuje nejaké územie alebo cirkev. Ale každé miesto, kde vládne Boh. Môže ísť o život
jednotlivca, konkrétneho spoločenstva ľudí, náš dom či byt, prácu či kostol. Boh túži prísť a
naplniť nás svojim uzdravením v tom najširšom slova zmysle, ako popisuje hneď nasledujúci
verš po dnešnom čítanom texte - Mt 4,24. A predsa je potrebné pre to niečo urobiť.
Obrátenie je presný pojem. Človek sa na svojom výlete životom musí zastaviť a rozhliadnuť.
Je potrebné vidieť správny smer, kým sa vydáme na ďalšiu cestu. Stojí tu sprievodca, ktorý
nás nabáda: “Poďte za mnou”.

Modlitba žaltára a breviára: 3. týždeň

Vždy aktuálne...

Hoci nevedeli, že sa stane zázrak, čo
priviedlo Makabejcov k tomu, aby zapálili
menoru?

Ja verím, že odpoveď sa skrýva v úvode
príbehu o zázraku s olejom. Našli nádobu s
čistým olejom, ktorého bolo dosť akurát tak
na to, aby vydržal horieť jeden deň. Aj keď
Makabejci nevedeli, že sa stane zázrak, čo
ich donútilo k tomu, aby menoru zažali?
Prečo začali niečo, čo nemohli dokončiť?
Prečo vôbec zapaľovať menoru, keď rozum
hovoril, že nasledovný deň zhasne, bez toho
aby splnila svoje poslanie?
Makabejci vo svojom úsilí nezastali pred

zreteľne nedosiahnuteľným úspechom. To
bolo tajomstvom Makabejcov: bez ohľadu
na to, aká zlá je situácia, bez ohľadu na to
aké mizivé sú šance na úspech, začali sme
úlohu - s optimistickou dôverou v Boha, že
nejakým spôsobom naše úsilie prinesie
ovocie.
Boh tvorí zázraky - ale až keď my naplníme
svoj diel zázraku - mať vieru, ktorá nás núti
zúčastniť sa na zdanlivo nemožnom a
dôverovať v úspešné dosiahnutie
nesplniteľného sna, to môže garantovať iba
naša pevná viera vo Všemohúceho.

Rabín Benjamín Blech 

(dodal Alexander Jesenský)
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Bergogliov zoznam prichádza na pulty
predajní SSV

Trnava 17. januára (TK KBS) Na knižné

pulty prichádza v týchto dňoch knižná
novinka Spolku svätého Vojtecha s názvom
Bergogliov zoznam. Kniha talianskeho
publicistu Nella Scava, známeho svojimi
reportážami z oblasti organizovaného
zločinu a globálneho terorizmu, sa
zameriava na náročné obdobie vojenskej
diktatúry v Argentíne v rokoch 1976 –
1983. 
Autor osobitne skúma pôsobenie jezuitu
Jorgeho Bergoglia, terajšieho pápeža
Františka. Zverejňuje osobné svedectvá
ľudí, ktorých Jorge Bergoglio zachránil
pred prenasledovaním a istou smrťou.
Patria k nim ľudia z rôznych spoločenských
vrstiev: veriaci i neveriaci, odborár,
univerzitný profesor, sudca, novinár,
katechéti, snúbenci, ale i marxisticky
orientovaný teológ. 
Kniha je svedectvom Bergogliovho odboja
proti režimu diktátora Jorgeho Videlu,
potierajúceho akúkoľvek slobodu, počas
ktorého bola celá spoločnosť vystavená
hrôzam a utrpeniu. 
Kniha je dostupná v obchodnej sieti
Spolku svätého Vojtecha a v internetovom
obchode eVojtech.sk. 

V Ríme sa začína kongres k 800. výročiu
založenia dominikánov

Rím 17. januára (RV) Rehoľa bratov

kazateľov, tiež známych ako dominikáni, si
pripomína 800. výročie svojho založenia.
Pri tejto príležitosti sa dnes na Pápežskej
univerzite sv. Tomáša Akvinského v Ríme
začína päťdňový medzinárodný Kongres o
misii bratov kazateľov.
Témou kongresu, ktorý sa zaoberá
poslaním bratov kazateľov v treťom
tisícročí, je „Poslaní kázať evanjelium“.
Súčasťou programu sú plenárne
zasadnutia, ktoré je možné sledovať vo
francúzskom, anglickom a španielskom
jazyku aj prostredníctvom internetu. 
Medzi viac než šiestimi stovkami
rehoľníkov z celého sveta nebude chýbať
ani 40 Slovákov. Dominikáni a
dominikánky v súčasnosti pôsobia na
Slovensku v Bratislave, Košiciach, Žiline,
Zvolene a v Dunajskej Lužnej. Hlavným
cieľom rehole je od začiatku túžba sv.
Dominika kázať pre spásu duší.
Pri príležitosti ukončenia kongresu
dominikánov bude v sobotu 21. januára o
16. hod. pápež František slúžiť slávnostnú
omšu v Lateránskej bazilike v Ríme.

(dodala Anna Sabolová ml.)



VV čASEčASE odod 23.01.2017 23.01.2017 dodo 29.01.201729.01.2017

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 29.1. -4.2. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária dobranská.  

Nácvik detského zboru: Nácvik detského speváckeho zboru na budúcu sobotu 28.1. v

pastoračnom centre bude klasicky o 1330. Všetky decká sú srdečne pozvané. 

deviatnik k sv. don Boscovi: Od pondelka 23.1. je 9 dní do sviatku sv. Don Bosca, ktorého
relikviu máme už teraz tu presunutú do nového kostola. Preto pred sv. omšami sa budeme
modliť deviatnik k tomuto svätcovi a vyprosovať si milosti pre seba alebo svojich blízkych.

Zbierka na pomoc kresťanom po zemetrasení: Dnes je zbierka na pomoc kresťanom po
zemetrasení v Taliansku. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary. 

Predmanželské ohlášky:
Ondrej Štefan, syn Jána a Márie rod. Fialkovičovej z Čemerného a Lucia Mitrengová, dcéra
Františka a Hany rod. Řízkovej z Čadce = 1.,2. a zároveň 3.x. 

Rozpis lektorov:
4. nedeľa v cezročnom období:  8.00 hod. - J. demčák - d. Slivková, 10.00 hod. - rod.
Baníkova - rod. Hrubovska, 18.30 hod. - p. Kavuličová. 

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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PPoNdEloKoNdEloK 23.01.201723.01.2017 Sv. omša: 1800 (K+t)

Poklona Sv. Oltárnej: 1845

uu toRoKtoRoK 24.01.201724.01.2017
Sv. Františka Saleského, biskupa a

učiteľa Cirkvi  (spomienka)

Sv. omša: 630 (t+K) 

SS tREdAtREdA 25.01.201725.01.2017
Obrátenie sv. Pavla, apoštola
(sviatok) 

Sv. omša: 800 (t) kostol JaA

Sv. omša: 1800 (K) detská 

ŠŠ tVRtoKtVRtoK 26.01.201726.01.2017
Sv. Timoteja a Títa, biskupov

(spomienka)

Poklona Sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (t+K) 

PP iAtoKiAtoK 27.01.201727.01.2017 Sv. omša: 1800 (t) 

SS oBotAoBotA 28.01.201728.01.2017
Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a

učiteľa Cirkvi (spomienka)

Sv. omša: 1800 (t) 

NN EdEľAEdEľA 29.01.201729.01.2017

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omša: 800 (t)

Sv. omša: 1000 (K) 

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (K) kostol JaA

lituRgicKýlituRgicKý PRogRAMPRogRAM odod 23.01.2017 23.01.2017 dodo 29.01.201729.01.2017

“Kľúče od nebeskej brány sa fasujú na zemi.” (Pavel Kosorin)


