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Humor je korením života

– aj toho kresťanského?

Máme 4. pôstnu nedeľu, ktorá má také

prímenie - nedeľa radosti. A tak som si
povedal, že trošku sa dotknem tejto témy
radosti vo Sv. Písme ako odpoveď na otázku
z nadpisu.
Vedeli ste, že humor má svojho patróna? Je
ním svätý Tomáš Becket Morus. 
Vo Sv. Písme sa na prvý pohľad nehovorí o
smiechu ako o prostriedku na dosiahnutie
svätosti, ba priam naopak. Azda prvým
momentom, kde sa spomína smiech, je
príbeh Sáry a Abraháma. Je to zároveň prvý
moment, keď sa Boh konkrétne prihovára
žene. Najprv Pán oznamuje Abrahámovi, že
bude mať syna, no Sára sa neveriacky smeje
a potom takpovediac „do očí“ klame:
„Nesmiala som sa!“ Nuž, a tu je kameň
úrazu. Na neveriackom smiechu by nebolo
samo osebe nič zlé, ale to nasledovné
klamstvo spôsobilo, že Boh sa konkrétne so
ženou rozprával až v Novom zákone – a tou
ženou bola Mária.Viac odkazov na smiech
darebákov nájdeme v Knihe Jób, u
Sirachovca či Kazateľa. Vyzerá to, že by sme
sa nemali smiať. Ale aj v Biblii sa dajú nájsť
narážky na smiech radostný – a dokonca v
Knihe Jób sa píše ako prisľúbenie: „Ešte ústa
naplní ti smiechom a tvoje pery jasotom

radostným“ (Jób 8, 21). Svätý Pavol píše v
Liste Filipanom: „Ustavične sa radujte v
Pánovi! Opakujem: radujte sa!“ (Flp 4, 4). A
narážok na radosť a výzvu k radosti nájdeme
mnoho i v žalmoch i v ďalších Pavlových
listoch. A či sa možno radovať so
zachmúrenou tvárou? Pocitu vlastnej
dôležitosti sa vo veľkej miere protiví „čnosť“
humoru. Ukazuje sa, že je veľmi potrebná na
to, aby v nás rástla viera ako videnie sveta v
pravom svetle a v pravých proporciách. 
Čo dodať na záver? Nuž, žartujme, tešme sa,
nebojme sa poukázať so smiechom a
humorne i na vlastné chyby. A hlavne –
neberme sa tak vážne!
A na úplný záver dodávam túto modlitbu
patróna humoru - sv. Tomáša Becketa Mora:
Daj mi, Pane, zdravie tela a s ním zdravý
rozum, aby som ho zachoval čo najlepšie.
Daj mi svätú dušu, Pane, ktorá ukáže mojim
očiam všetko to, čo je dobré a čisté, aby sa
netriasla pred hriechom, ale našla spôsob,
ako všetky veci uviesť do súladu.
Daj mi, Pane, dušu, ktorej je cudzí zármutok,
ktorá nepozná nárek, vzdychanie a
bedákanie. Nedopusť, aby ma príliš
zväzovalo to, čo sa volá „ja“ a chce sa vždy
rozpínať a vyvyšovať. Daj mi, Pane, dobrú
náladu, daj mi milosť porozumieť žartu,
aby som zakúsil trochu šťastia na tejto zemi
a vedel ho rozdávať druhým. Amen.

(dodal: Marek Kunder)
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VIERA V
KAŽDODENNOM

ŽIVOTE

Čo je viera? Istý odvážlivec udivoval ľudí

svojimi krkolomnými kúskami nad
Niagarskými vodopádmi. Vždy, keď sa na
súši zhromaždil veľký dav, ukázal na visuté
lano natiahnuté nad časťou vodopádov a
uťahoval si z prítomných: „Kto verí, že po
tom lane dokážem prejsť s fúrikom? „Ruky
divákov vystretlili do vzduchu. Odvážlivec
ukázal na istého muža, ktorý zdvihol ruku, a
vyzval ho: „Ak mi skutočne veríte,
nasadnite!“ Zrazu sa nenašiel ani jeden
záujemca. Boh nás pozýva nasadnúť do
fúrika, ak to s Ním myslíme vážne. Sme
rozhodnutí žiť vierou, alebo o viere len
hovoríme? Viera je v nás, ale musíme ju
uvoľniť modlitbou, vyhlasovaním a činmi.
Modlitba nesie naše prosby plné viery pred
Boží trón a Boh a ne odpovedá. Modlime sa
smelo, pretože On je schopný urobiť viac,
ako si dokážeme predstaviť. Ef 3,20, Hebr
4,16. Z našich úst bude vychádzať iba to, čo
máme v srdci. Všímajme si naše slová. To
nám umožní zistiť, aká v skutočnosti naša
viera je. Veriaci ľudia dokážu hovoriť
pozitívne aj negatívne o situácii, ktorá sa
ešte nezmenila. Človek si môže vypočuť
stovky prednášok o viere, ale stačí chvíľu
vnímať, čo hovorí, aby sme zistili, či
skutočne žije vierou. Slová, ktoré sú v súlade
so Sv. písmom, uvoľňujú vieru a dovoľujú jej
konať nadprirodzeným spôsobom. Aj činy
uvoľňujú vieru. Keď si sadneme k počítaču a
položíme prsty na klávesnicu – je to čin.
Dávame priestor svojej viere a Boh môže
konať. Keď Peter vystúpil z lode, dokázal
tým, že verí Božiemu slovu, ktoré Ježiš
vyslovil. Poď! Žiada nás Boh, aby sme niečo

urobili, a my čakáme, až kým budeme cítiť
stopercentnú istotu? Ak áno, tak to nie je
viera. Zvyčajne platí, že ak chceme získať
niečo väčšie, musíme sa vzdať toho, čo
máme, a vykročiť do neznáma. Boh prikázal
Abrahámovi, aby opustil svoju vlasť, domov
a príbuzných a vybral sa do krajiny, ktorú mu
ukáže, až keď sa vydá na cestu. Odišiel, hoci
nevedel, kam ide. 
To bola viera! „Abrahámovu“ vieru
potrebujeme na zvládnutie nových výziev a
úloh, akým sme dosiaľ nečelili. Existuje však
aj viera, akú potrebujeme v každodennom
živote – viera, že dokážeme zaplatiť účty,
udržíme si zamestnanie, správne
vychováme deti, uchránime manželstvo
pred rozpadom, dokážeme dobre vychádzať
s inými. Takýto druh viery si musíme osvojiť,
ak sa chceme vyhnúť stresu a radovať sa zo
života. Viera totiž nedáva priestor nepokoju
a strachu. Ak budeme Bohu dôverovať v
každej situácii, ľahšie si poradíme so
zlozvykmi. Svoju vieru vyjadrujme aj
slovami. Často si opakujme: „Bože,
dôverujeme ti.“ Alebo: „Veríme, že konáš v
našom živote aj teraz.“ Hovoríme z viery a
svojimi slovami ju zároveň posilňujeme.
Dávid povedal: „ Moje útočište a pevnosť
moja je môj boh, v ktorého dúfam“ Ž 91,2.
Najlepší spôsob, ako poraziť nepokoj a
strach, je vzoprieť sa im, len čo sa pokúsia
vstúpiť nám do mysle. Apoštol Peter
povedal, že diablovi sa treba postaviť na
odpor hneď 1Pt 5,9. Viera nás ochráni pred
množstvom negatívnych a trýznivých
pocitov. Žime vierou! Rim 1,17. Viera
očakáva v nádeji a nikdy sa nevzdáva. Ktosi
raz múdro poznamenal: „Keď viera ide na
trh, vždy so sebou berie aj nákupný košík.“
Maj svoj košík vždy pripravený, pretože Boh
ti doň môže niečo vložiť v ktoromkoľvek
okamihu. Zdroj: Meyer, J.: Od zlozvykov k
dobrým návykom                     (D. Čechová)
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Poďakovanie

P. Helene Hrehovej za upečenie koláčov na 13.3.
P. Jánovi Hrehovi za sponzoring pohostenia pre hlavného celebranta a kňazov 13.3. 
Všetkým organizačným zložkám za pomoc a obetu, nasadenie a čas pri organizácii a
príprave pútnického programu na 13. marca. 
Všetkým ženám za doterajšie pečenie a prípravu fatimských oblátok k pútnickým
programom. 

Všetkým manželkým párom a ich deťom za vedenie večeradla a modlitby sv. ruženca pri
pútnickej slávnosti. 

Nech vám to náš dobrotivý Boh odplatí tam, kde to najviac uzná za vhodné. 

1. čítanie: 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a
Žalm: Ž 23, 1-3a. 3b-4. 5. 6
Ant.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a
nezatvrdzovali si srdcia.
2. čítanie: Ef 5, 8-14
Evanjelium: Jn 9, 1-41
Krátke zamyslenie na evanjelium: V úryvku
evanjelia sa do konfrontácie dostáva hneď
niekoľko skupín ľudí. Nie iba uzdravený slepec
a farizeji, ale aj slepcovi rodičia. Akoby “zdravý
rozum” velil, že obyčajný chlap chodiaci po ulici
nemôže byť Božím synom. Ale tento typ zdravého rozumu v tejto chvíli neobstojí. Ľudia, s
ktorými uzdravený vedie dialóg, sú predstavitelia viery. Oni prví mali rozpoznať Mesiáša.
Ako to, že celkom zlyhávajú? Ako to, že mesiáš oslovuje žobrákov, chudobných a nie elitu?
Mesiáša spozná iba ten, kto ho hľadá, očakáva, kto túži sa s ním stretnúť… Kto ho prosí o
uzdravenie. Ako smiešne vyznieva otázka farizejov (teda tých, ktorí dávali najavo, že sa
usilujú o dokonalosť): “Sme azda my slepí?” V tejto otázke predkladajú jasnú odpoveď.
Teraz je potrebné hľadať, aké naozajstné miesto v príbehu máme my. Ktorou z postáv sme
my? My sami sme totiž často tí, ktorí spolu s farizejmi považujeme svoj postoj za tak jasne
daný, že neumožňuje vstup skutočného Božieho pohľadu.
Modlitba žaltára a breviára: 4. týždeň
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Víťazstvo

Rrok 2017, ktorý z Božej milosti a dobroty

prežívame, je vzhľadom na udalosti spojené
s okrúhlym stým výročím Fatimských zjavení
aj rokom plným očakávaní zo zmien vo
svete. Už podvedome cítime  aj keď
nevidíme, že v duchovnej sfére sa musia
odohrávať veľké boje, vzhľadom na
gradujúce sa zlo  a túžime po konkrétnom
poznaní  formy Máriinho víťazstva, ako nám
to predpovedala: „Nakoniec moje
Nepoškrvnené Srdce zvíťazí!“
Tomu však musia predchádzať aj udalosti
opísané vo Svätom písme: „V tom čase
povstane Michal, veľké knieža, čo stojí nad
synmi tvojho národa: Bude to čas úzkosti,
aký nebol, odkedy povstal národ až po ten
čas.“ (Dan 12,1)
Dňa 13. októbra 1884 – presne 33 rokov
pred slnečným zázrakom vo Fatime – mal
Svätý Otec Lev XIII., veľmi triezvo zmýšľajúci
pápež, víziu, o ktorej porozprával svojmu
spovedníkovi. „Videl zem, ktorá sa roztvorila
ako granátové jabĺko. Z bezodnej priepasti
vystupovali myriady diablov, ktorí zaplavili
celú zem, všade rozširovali bludy, vyvolávali
povstania a vzbury, vojny a revolúcie. Hustá,
dusivá hmla sa rozšírila po celej zemi a
mŕtvych bolo tak veľa, až sa zdalo, že zem sa
v krvi úplne utopí. V tomto okamihu zbadal,
ako sa zástup démonov hnal proti Cirkvi,
ktorú symbolizovala Bazilika svätého Petra.
Múry chrámu sa tak silno zatriasli, až sa
zdalo, že sa chrám zrúti. Bol to počas vízie
ten okamih, keď Svätý Otec zvolal: „A niet
žiadnej záchrany pre Cirkev?“ A hľa, tu
zostúpil z neba archanjel Michal, začal
bojovať proti démonom a porazil ich.
Démoni sa stiahli späť do bezodnej

priepasti, a tá sa potom zatvorila. Krv vsiakla
do zeme, hustá hmla zmizla a nastal žiarivý
deň.“ Pápež Lev XIII. mal skutočne víziu
pekelných duchov, ktorí sa zhromaždili nad
Večným mestom a tento zážitok ho
podnietil k napísaniu známej modlitby k
Michalovi Archanjelovi. Teraz v pôstnom
období možno  viac ako kedy počas roka
siahame po knihe nemeckej mystičky
Kataríny Emmerichovej „Ajhľa Človek!“ o
utrpení Pána Ježiša,  ktorá mala tiež mnoho
vízií ohľadom budúcnosti Cirkvi. Už 65 rokov
pred pápežom  Levom XIII., 30. decembra
1819 videla vo vízií duchovný boj a konečné
víťazstvo Cirkvi. Aj jej Boh ukázal, ako bude
Cirkev – zvlášť vďaka pomoci svätého
Michala archanjela – zachránená od
strašných súžení. 
„Opäť som videla Chrám svätého Petra, stál
na jeho vysokej kupole Michal, pričom
svietil svojím krvavým rúchom a držal v ruke
veľkú  vojnovú zástavu. Na zemi zúril krutý
boj. Bieli ( kresťania ), nad hlavami ktorých
stál červený, ohnivý meč, ako sa zdalo, už
prehrávali. Anjel zostúpil na zem, pridal sa k
Bielym a tí sa roznietili s podivuhodnou
statočnosťou, ani nevedeli, kde sa v nich
vzala. Bol to Anjel, ktorý bil nepriateľov,
takže sa na všetkých stranách dávali na
útek. V priebehu boja k nim ustavične
prebiehali tlupy nepriateľov  a raz k nim
prebehol náramne veľký zástup. Nad
bojujúcimi sa vo vzduchu ukázali tiež
zástupy svätcov. Keď Anjel zostúpil zo
strechy chrámu, videla som v nebi nad
chrámom veľký žiariaci kríž, na ktorom pnel
Spasiteľ. Z jeho rán tryskali na svet prúdy
žiariacich lúčov. Lúče z rany v boku sa však
rinuli prebohatým a širokým prúdom na
chrám, ktorý stál dole. (J. Gajdovčíková)
Zdroj: časopis Víťazstvo Srdca č. 110/2016         
(pokračovanie v budúcom čísle)                                   
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Nevzdať sa

Všetky národné aj olympijské volejbalové

družstvá v ktorých hral profesionál Kirk
Kilgour z Kalifornie, si mohli byť isté svojím
víťazstvom. Športovec vysoký vyše dvoch
metrov bol v Európe aj Amerike
najpopulárnejším volejbalovým hráčom
svojej doby. Jeho kariéru nečakane ukončil
vážny úraz. Hovorí o tom, ako sa mu s tým
podarilo vyrovnať...
„V tom čase som bol osem rokov členom
amerického národného volejbalového
družstva. Tri roky som pôsobil Ríme ako
profesionálny volejbalový hráč. V roku 1975
som bol vyhlásený za trénera roka a
najlepšieho hráča. V roku 1976 sme boli opäť
prví. Žil som životom, o akom sa iným možno
len sníva.
Všetko sa zmenilo v jedinom okamihu. Stalo
sa to 8. januára počas tréningu okolo štvrtej
hodiny poobede. Pri skoku cez kozu som
pridal obrat, no vedel som, že sa to nepodarí.
Pri dopade som skrčil ruky a hlavu, ako to
urobil už tisíckrát predtým. Tentoraz to však
nevyšlo. Pri páde na žinenku bolo počuť silné
prasknutie ako pri výstrele. Skríkol som od
bolesti a od tej chvíle som sa nemohol
pohnúť. Zlomili sa mi dva krčné stavce. Ako
28-ročný som zostal od krku nadol trvalo
ochrnutý.
Po preplakanej noci, som si uvedomil, že
mám len dve možnosti: Buď sa ľutovať, alebo
to zmeniť na pozitívnu vec vo svojom živote.
Zakrátko sa mi podarilo potlačiť všetky
pocity sebaľútosti a nasledovala kariéra
volejbalového trénera, reportéra v rozhlase a
televízii, spisovateľa, herca. Začal som sa

starať o ťažko postihnutých ľudí. To všetko
som robil na vozíku, ktorý som ovládal
bradou. Všetko malo svoj zmysel a veľmi ma
to obohatilo. Keby mi niekto po rokoch
ponúkol možnosť opäť chodiť s tým, že
musím zabudnúť na chvíle prežité na vozíku,
neviem, či by som to prijal. Bolo by to pre
mňa ťažké rozhodovanie. 
Priatelia sa ma pýtali, ako je možné, že som
sa vyrovnal so svojím postihnutím a odkiaľ
čerpám duchovnú silu. Svoje myšlienky som
zachytil na papieri a vznikla z toho krátka
báseň, vlastne modlitba:
„Prosil som Boha, aby som bol silný a mohol
vykonať veľkolepé veci. A on ma urobil
slabým, aby som zostal pokorný.
Prosil som Pána, aby mi dal zdravie, aby som
dokázal splniť veľkolepé úlohy. A on mi dal
utrpenie, aby som vedel lepšie pochopiť
trápenie iných.
Prosil som o moc, aby ma ľudia potrebovali.
A on ma pokoril, aby som ja potreboval
iných.
Prosil som Boha o všetko, aby som si mohol
vychutnávať život. A on mi daroval život, aby
som bol so všetkým spokojný!
Pane, nedostal som nič z toho, o čo som
prosil. Ale Ty si mi dal všetko, čo som
potreboval, takpovediac proti mojej vôli.
Vypočul si prosby, ktoré som ani nevyslovil. 
Ďakujem Ti, môj Pane! Nikto nemá to, čo si
dal mne.“

Kým žijeme, musíme sa učiť umeniu žiť.
Seneca

(A. Sabolová, ml.)
Zdroj: Každý má šancu, Marcela a Stanislav Bielikovci 
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Zachej.sk vydáva novú knihu exorcistu
Imricha Degra: Ničivá sila  okultizmu

Košice 21. marca (TK KBS) Kresťanské

kníhkupectvo Zachej.sk vydáva v týchto
dňoch svoju v poradí už 18. publikáciu.
Autor v nej jasne a bez škrupulí
odpovedá na mnohé nejasné otázky
týkajúce sa diabla a jeho skutkov.
„Naozaj sa diabol ukrýva v poverách, v
slovách veštíc, v skutkoch odrábačov či
ľudových liečiteľov? Ako je potom
možné, že ich pomoc je neraz účinná?
Božie slovo hovorí, že mágia funguje, no
na druhej strane zdôrazňuje, že jej
skutky sú skutkami pekla a temnoty, nie
skutkami zhora. 
V rozsahu 118 strán pomenúva autor –
exorcista nielen pôvod diablovej
nenávisti voči ľuďom a metodiku jeho
útokov, ale aj jednotlivé okultné
praktiky, ktoré sú vo vysokej miere
prítomné aj v slovenských
domácnostiach (uhlíková voda, červené
náramky, "stalo sa mi z očí", porobenie
Kniha pozostáva z piatich častí – prvá
vysvetľuje existenciu diabla, spôsob jeho
konania i to, ako sa mu môžeme
vzoprieť. Druhá sa zaoberá
mimoriadnym pôsobením diabla. Tretia
vysvetľuje rôzne druhy poverčivosti a
okultizmu. Štvrtá rieši otázky mágie a
magických praktík a piata sa zaoberá
okultným liečiteľstvom a jeho formami.
Zdroj: www.tkkbs.sk

Počas storočnice fatimských zjavení je
možné získať celý rok úplné odpustky 

Fatima 16. marca (TK KBS) Svätý Otec

František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu
osláv jubilejného roka fatimských zjavení, v
období od 27. novembra 2016 do 26.
novembra 2017, obdaroval úplnými
odpustkami všetkých veriacich. Získať ich
môžu tí, ktorí: 
1) ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa
zúčastnia niektorej slávnosti, či modlitby ku
cti Panny Márie, pomodlia sa modlitbu Otče
náš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a budú
vzývať Pannu Máriu Fatimskú;
2) ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie
Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k
verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme,
oratóriu alebo na inom vhodnom mieste, vo
výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň
mesiaca – od mája až do októbra) a kto sa s
úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby
ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otčenáš,
Vyznanie viery (Verím v Boha) a bude vzývať
Pannu Máriu Fatimskú;
3) ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo
z iného vážneho dôvodu nemôžu cestovať,
robia pokánie zo všetkých svojich hriechov s
predsavzatím splniť, keď im to bude možné tri
podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie,
modlitba na úmysel Svätého Otca).       

(Doodala Anička Sabolová)



VV čASEčASE oDoD 27.03.2017 27.03.2017 DoDo 02.04.201702.04.2017
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 2.4.-8.4. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária Vasiľová, Sadová ulica.  

Nácvik detského zboru: Nácvik detského speváckeho zboru na budúcu sobotu 1.4. v

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

Krížové cesty: Dnešnú krížovú cestu o 1430 vedú vernosti z farnosti Solivar so svojím
duchovným otcom a potom o týždeň budú viesť krížovú cestu a ešte pred ňou aj bohoslužbu
slova naši seniori. 

Presun času sv. omší: Vzhľadom na to, že došlo k posunutiu času zo zimného na letný, tak
posúvame aj večerné sv. omše z 18.00 hod. na 18.30 hod. Rovnako tým pádom aj poklona k
Najsv. Sv. Oltárnej v pondelky bude posunutá a bude končiť o 20.00 hod.  

čas mládežníckej sv. omše: Z dôvodu časových limitov šéfky a členov mládežníckeho
speváckeho zboru ostáva mládežnícka sv. omša v piatok na čas o 18.00 hod.

Úcta k bl. sr. Zdenke: Vo štvrtok 30-teho vás chcem pozvať na sv. omšu, príhovor a krátku
adoráciu tématicky vedenú o bl. sr. Zdenke tak ako každý mesiac. 
Rozpis lektorov:

5. pôstna nedeľa:  8.00 hod. - rod. Mudrákova, 10.00 hod. - rod. J. Sabola, 18.30 hod. - rod.
Š. Fenika.  

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 27.03.201727.03.2017 Sv. omša: 1830 (K+T) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

uu ToRoKToRoK 28.03.201728.03.2017 Sv. omša: 630 (T+K) 

SS TREDATREDA 29.03.201729.03.2017 Sv. omša: 800 (T) kostol JaA

Krížová cesta:                      1800

Sv. omša: 1830 (K) detská

ŠŠ TVRToKTVRToK 30.03.201730.03.2017 Poklona Sv. Oltárnej: 1730

Sv. omša: 1830 (T+K) 

PP IAToKIAToK 31.03.201731.03.2017 Krížová cesta:                      1730

Sv. omša: 1800 (K+T) - hosť: 
Laický misionár Štefan Kováč

SS oBoTAoBoTA 01.04.201701.04.2017 Deviatnik k P. Márii 700

Sv. omša: 800 (K) 

Sv. omša: 1830 (T) - z nedele

NN EDEľAEDEľA 02.04.201702.04.2017

5. PÔSTNA NEDEĽA

Sv. omša: 800 (T)

Sv. omša: 1000 (K) 

Krížová cesta: 1430

Sv. omša: 1830 (K) kostol JaA

lITuRgIcKýlITuRgIcKý PRogRAMPRogRAM oDoD 27.03.2017 27.03.2017 DoDo 02.04.201702.04.2017

“Nemožno žiť príjemne, ak sa nežije múdro, čestne a spravodlivo.” (Epikuros)


