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Chceš byť dobrou matkou?

Uč sa od Márie!

Mesiac máj, deň matiek, Fatimská Panna

Mária… Dosť dôvodov práve na túto tému. A
tak si ju trošku preberme… Byť matkou je
náročná úloha. Vzorom nám môže byť Mária,
Ježišova matka. Síce nevieme o jej materstve
veľa, ale môžeme sa pozrieť aspoň na dve
krátke zmienky vo Sv. Písme. Rozoberieme si
dva Ježišove zázraky – prvý a posledný.
Prvým Ježišovým zázrakom bolo
premenenie vody na víno na svadbe v Káne.
„Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho
matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal:
„Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla
moja hodina.“ Jeho matka povedala
obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“
(Jn 2, 1-5)
a) Poznaj svoje dieťa a dôveruj mu
Na svadbe sa minulo víno. Mária oslovuje
Ježiša, pretože vie, že on je ten, ktorý s tým
môže niečo urobiť. Pozná ho. Verí mu. Jeho
odpoveď vyznieva možno ako necitlivá, no
Mária neprotestuje. Prijíma. Pokorne hovorí:
„Urobte to, čo povie Ježiš.“ Základom
každého dobrého vzťahu je vzájomne sa
poznať. Ak dobre poznám svoje dieťa, viem,
čo môžem od neho očakávať. Ale aj napriek
tomu nastanú situácie, keď mi pripadá to
moje dieťa nejaké cudzie. Urobí niečo, čo mi
k nemu „nepasuje“. Prijmi to a uč sa

dôverovať mu. Dôverovať jeho
rozhodnutiam, pocitom, myšlienkam.
b) Nechaj ho konať. Nerob, čo nemusíš
Mária to mohla vziať do svojich rúk. Sama
mohla skúsiť niečo s tým urobiť. Ona však
vedela, že to nie je jej úloha. Daj si pozor, aby
si nerobila veci za svoje dieťa. To, čo dokáže
urobiť samo, nech robí samo. Uč ho to
odmala. Začni malými vecami – uložiť si
hračky, odniesť niečo, ísť do obchodu. A
pokračuj väčšími, nech z neho vyrastie
samostatná bytosť. Uč ho zodpovednosti.
Voláva si s kamarátmi? Tak prečo zaň voláš
doktorovi? Objednať sa zvládne aj samo.
Nerob zaň veci, ktoré by zvládlo aj samo. Daj
mu priestor.
c) Dieťa nie je mojím vlastníctvom
Máme viac skúseností, tak snáď vieme, čo by
bolo pre naše deti lepšie. Učme sa od Márie.
Poznávajme svoje deti a nechajme ich byť
samými sebou – ľuďmi, ktorí robia vlastné
rozhodnutia. Nemanipulujme. Aj keď by sme
to my chceli inak. Povedať svoje si môžeme,
to áno. Aj Mária upozornila Ježiša, že chýba
víno. Nechala mu však priestor urobiť si
svoje. A pokorne ho v tom podporila.
Nechýba nám občas pokora voči našim
deťom? Staviame sa do pozície nad ne, akoby
boli naším vlastníctvom. Našou úlohou však
nie je rozhodovať za naše deti. Našou úlohou
je sprevádzať ich, byť pri nich a podporovať
ich v rozhodnutiach, ktoré robia.

(dokončenie na nasledujúcej strane)
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Druhý text má v Písme titulok Ježiš a jeho
matka.
„Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka,
ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa,
tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa,
tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník
vzal k sebe“ (Jn 19, 25-27).
a) Buď prítomná v jeho živote
Mária bola tam, keď Ježiš trpel, keď umieral.
A hoci sa jej určite chcelo zachrániť ho, bola
tam ticho, uplakaná. Trpela s ním. Nejedna
matka si pýta preniesť tie bolesti na seba,
len nech nevidí svoje dieťa trpieť. Aká je
vtedy úloha matky? Dať dieťaťu svoju
prítomnosť. Prejaviť lásku službou. Aj Mária
bola tam, pod krížom. Blízko pri Ježišovi,
svojom synovi.
Dávaj dieťaťu súcit. Prežívaj s ním plač,
bolesť, radosť, očakávanie... Buď pri ňom.
Teš sa z jeho úspechov a buď medzi prvými,
kto ho podporí, ak potrebuje slová
povzbudenia. Ak už má tvoje dieťa vlastnú
rodinu, maj otvorené dvere. Občas mu
zavolaj a navštív ho.

b) Buď matkou všetkým, nie iba svojim
deťom
Ježiš sa s nami delí o svoju matku. Na kríži ju
odovzdal aj nám, nie iba Jánovi. Mária je
matkou nás všetkých. A tak aj my – nemáme
byť matkami iba svojim deťom. Materstvo
je úlohou každej ženy, aj bezdetnej. Spočíva
v rozdávaní sa druhým. Sprevádzať
núdznych, chorých, slabých... Aj tak
môžeme byť matkami. Prakticky sa môžeme
správať ako matka ku každému. Okrem
svojho manžela. :) V starobe môžeš byť
matkou dokonca aj svojim rodičom.
Rozdávaj sa pre druhých, Boh ti dá na to
silu.
Učme sa od Márie a buďme mamkami,
ktoré sú vždy blízko svojim deťom.
Matkami, ktoré nechajú priestor druhým a v
tichosti a pokore sú vždy prítomné – sú
„poruke“ tam, kde treba pomáhať. Buďme
matkami, ktoré sú súcitné a srdcia majú
vždy otvorené pre druhých.
(Zdroj:  www.cestaplus.sk, spracoval: Marek Kunder)

1. čítanie: Sk 1, 12-14
Žalm: Ž 27, 1. 4. 7-8a
Ant.: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v
krajine žijúcich.  
2. čítanie: 1 Pt 4, 13-16
Evanjelium: Jn 17, 1-11a

Krátke zamyslenie na evanjelium: Pozorný
čitateľ si spomenie, že na začiatku Jánovho
evanjelia v Káne Galilejskej Ježiš hovorí svojej
matke: “…ešte neprišla moja hodina…” Ale vo Večeradle hovorí: “Prišla tá hodina.” Je to
kľúčový okamih dejín. Ježiš sa modlí: “Osláv svojho syna…” Boh oslávil Krista vzkriesením,
teda víťazstvom nad vládou smrti a zla. Teraz Ježiš odchádza k Otcovi, ale prosí Otca za
svojich učeníkov. To je vzorec, ktorý bude prebiehať od tohto okamihu až do konca sveta.
Pán za nás prosí a Otec na základe Kristovej oddanosti až do krajnosti koná. Dáva slabým,
klesajúcim, hrešiacim ľuďom moc žiť z Božej lásky - Ducha Svätého.

Modlitba žaltára a breviára: 3. týždeň žaltára
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Sedem tipov na prvé

sväté prijímanie

Príprava na prvé sväté prijímanie môže

mať rôznu podobu. Môže sa sústrediť najmä
na sviatočné oblečenie alebo oslavu.
Päťnásobná matka a americká katolícka
blogerka z Ohia, Becky Roach, ponúka
sedem tipov na to, ako by sme mali pripraviť
deti na prijatie prvého svätého prijímania.
Po prvé, nesústreďte sa na zorganizovanie
super oslavy či už v súkromí alebo v
reštaurácii. Pozvaní iste neočakávajú
dokonale pripravené prostredie.
Stredobodom nemá byť ani super oblečenie
dieťaťa. Inak sa vám môže celkom ľahko
stať, že vaše dieťa bude svoju prípravu na
prijatie sviatosti kopírovať podľa vášho
vzoru. Radšej si zoberte si šiestu kapitolu
Jánovho evanjelia a spoločne sa do nej
začítajte.
Po druhé, hovorte doma v rodine o sviatosti
eucharistie, rozprávajte si na túto tému

príbehy. Napríklad si  zaspomínajte na to,
aké to bolo, keď ste sa pripravovali vy.
Po tretie, pomôžte deťom sústrediť sa na
fakt, že Ježiš je v eucharistii naozaj prítomný
– jeho Telo Krv a Božstvo.
Po štvrté, modlite sa za svoje
prvoprijímajúce deti, napríklad novénu
alebo choďte s nimi na adoráciu pred
Najsvätejšou sviatosťou. Stačí aj
štvrťhodina.
Po piate, choďte spoločne ako rodina na
svätú spoveď a buďte tak deťom
prirodzeným príkladom.
Po šieste, ako darček nedávajte iba peniaze,
ale niečo, čo deti bude privádzať k
duchovnému životu – napríklad výnimočný
ruženec či krížik. 
A napokon po siedme, nech prvé sväté
prijímanie nie je zároveň posledným. Berte
deti čo najčastejšie  na svätú omšu. No
zároveň sa nechajme aj my dospelí nakaziť
čistým nadšením prvoprijímajúcich detí.

(dodala Jozefína Gajdovčíková)
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Päť krokov, ako sa zbaviť

výhovoriek

Pozri sa pravde do očí
Ak sa chceme zbaviť nejakého zlozvyku,
musíme v prvom rade uznať, že máme
problém. Neodkladajme to na neskôr
problém sám nezmizne. Všetci okolo nás
vedia, že sa vyhovárame, je načase, aby sme
si to uvedomili. Pomenujme svoj problém
nahlas. Povedzme o ňom Bohu a možno
nám pomôže, ak sa s ním zveríme aj
dôveryhodnému priateľovi. Apoštol Jakub
písal, že si máme navzájom vyznávať
hriechy, aby sme boli uzdravené. Jak 5, 16

Vzdajme sa nerealistických
očakávaní
Prv než urobíme akýkoľvek záväzok –
dokonca aj malý – položme si otázku, či
veríme tomu, že ho budeme schopní splniť.
Niektorí ľudia si kladú nesplniteľné ciele a
pravidelne zlyhávajú. Keby mysleli dopredu,
vyhli by sa mnohým problémom. Realisticky
zvážme, ako dlho nám bude trvať splnenie
jednotlivých úloh a vyhraďme si na ne
dostatok čau, aby sme sa nemuseli
stresovať. Ak musíme nejakú požiadavku
odmietnuť, neváhajme to urobiť. Našou
prvoradou úlohou je plniť Božiu vôľu, nie
očakávania ľudí. 

Prestaňme sa sťažovať
Ak sa sťažujeme na svoje povinnosti,
pravdepodobne si nájdeme výhovorky, aby
sme ich nemuseli urobiť. Sťažovanie sa
oberá o energiu. Ak vieme, že potrebujeme
cvičiť, nesťažujme sa, že to je náročné.
Jednoducho začnime cvičiť. Izraeliti šomrali
na mnoho vecí, preto putovali po púšti

štyridsať rokov. Šomranie brzdí
napredovanie. 

Buďme smelí
Neodkladajme plnenie povinností na
neskôr. Dobré je, ak najskôr spravíme to, čo
nás láka najmenej. Tak nebudeme mať čas
negatívne myslieť a povinnosť si splníme,
keď ešte budeme mať dostatok energie.
Smelo sa do nej pusťme a nenechajme
miesto letargickému postoju. Ak niečo príliš
dlho odkladáme, ostatné aktivity nás
vyčerpajú a my sa začneme vyhovárať, aby
sme sa úlohe vyhli. 

Nájdime spôsob, ako prekonať
prekážky
Namiesto šomrania a vyhovárania sa
použime svoju energiu na to, aby sme našli
riešenie, ako prekonať prekážky a zvládnuť
povinnosti. Ak pravidelne meškáme do
práce pre dopravné zápchy, pouvažujme
nad tým, či by sme nemali z domu
odchádzať skôr. Ak skutočne budeme
chcieť, nájdeme riešenie na väčšinu
problémov. 

Žiadne výhovorky, iba výsledky
Ak chceme v živote uspieť, musíme uveriť,
že plneniu povinnosti sa vyhnúť nedá.
Výhovorky nás oberajú o silu zmeniť sa. Ak
prijmeme pravdu a prestaneme sa
vyhovárať, staneme sa ľuďmi, akými túžime
byť. 

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

Janko trávil letné prázdniny v tábore.

Jedného dňa mu prišiel od mamy poštou
balíček sladkostí. Niekoľko z nich zjedol,
zvyšok si ukryl pod posteľ. Keď na ďalší deň
po obede šiel do svojej izby, aby si vzal
nejaký keksík, zistil, že balíček tam nie je.
V to popoludnie jeden z vedúcich, ktorý
vedel o krádeži, uvidel iného chlapca sedieť
pri strome a jesť odcudzené dobroty. Vrátil
sa k ostatným deťom a vyhľadal chlapca,
ktorý bol okradnutý. Povedal mu: „Viem, kto
ti zobral sladkosti. Pomôžeš mi? Niečo ho
naučíme.“
Zmätený chlapec odvetil: „No...áno. Ale
nechcete ho najprv potrestať?“
Vedúci vysvetlil: „Nie. Nahneval by sa na
teba. Nie, nie... Chcem, aby si zavolal svojej
mame a poprosil ju, aby ti poslala ešte
jeden balíček.“
Janko poslúchol a o niekoľko dní dostal ďalší
balík výborných keksíkov. Vedúci mu
povedal: „Tak... Ideme na to. Chlapec, ktorý
ti ukradol prvý balíček, je dolu pri jazere.
Choď za ním a podeľ sa s ním.“ Janko
protestoval: „Ale on je zlodej.“ „Ja viem, ale
urob to a uvidíš, čo sa stane.“ Asi o pol
hodinu vedúci uvidel, ako títo dvaja chlapci
idú ruka v ruke od jazera. Chlapec, ktorý
kradol, núkal Jankovi svoj vreckový nožík
ako náhradu za sladkosti. Janko však
odmietol dar od svojho nového priateľa s
tým, že na niekoľkých keksíkoch predsa
nezáleží.
Aby si zvládol seba, používaj svoju hlavu.
Aby si zvládol iných, použi svoje srdce.

Neznámy autor

Ak...

Ak si sa dnes ráno zobudil viac zdravý ako

chorý, si šťastnejší než milión tých, ktorí sa
nedožijú konca tohto týždňa.
Ak si nikdy nemusel prežívať hrozbu vojny,
samotu väzenia, agóniu mučenia alebo
bolesť od hladu, nepatríš medzi 20 miliónov
ľudí na tejto zemi, ktorí niečo z toho prežili.
Ak chodíš na bohoslužby bez strachu z
prenasledovania, zatknutia, mučenia alebo
smrti, si šťastnejší než takmer miliarda ľudí
na tomto svete.
Ak máš v chladničke jedlo, v skrini
oblečenie, v izbe posteľ a strechu nad
hlavou, si bohatší než 75 percent
obyvateľov tejto planéty.
Ak máš peniaze v peňaženke a účet v banke,
patríš medzi 8 percent najbohatších ľudí na
svete.
Ak tvoji rodičia ešte žijú a stále sú spolu,
patríš medzi výnimočných ľudí, zvlášť v
niektorých krajinách.
Ak môžeš ísť životom so zdvihnutou hlavou
a s úsmevom na tvári a pritom máš srdce
plné vďačnosti, si šťastný, pretože takto
môžu žiť len niektorí.
Ak môžeš niekoho držať za ruku, objať ho
alebo položiť ruku na jeho rameno, si
šťastný, pretože môžeš ponúknuť Boží
uzdravujúci dotyk.
Ak si vieš prečítať toto posolstvo, si
šťastnejší než viac ako dve miliardy ľudí na
svete, ktorí vôbec nevedia čítať. Sme šťastní
vďaka mnohým veciam, ktoré si ani
neuvedomujeme, pretože ich často
vnímame ako samozrejmosť.

(Anna Sabolová, ml.)

Zdroj: Každý má šancu, Marcela a Stanislav Bielikovci 
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Rádio Mária začalo
vysielanie v slovenskom
jazyku - zatiaľ na internete

Rádio Mária začalo v

sobotu 13. mája vysielať aj
pre slovenské publikum. Jeho
vysielanie je súčasťou
celosvetovej siete, Svetovej
rodiny Rádia Mária. Funguje
s požehnaním pápežov sv.
Jána Pavla II., Benedikta XVI.,
ako aj pápeža Františka.
Rádio Mária funguje vďaka
obetavej službe
dobrovoľníkov a podpory od
poslucháčov. Nevysiela
reklamu a nevenuje sa
politike. Vo vysielaní sa modlí
spolu s poslucháčmi a
napomáha lepšie osvojenie si
kresťanského života. 
Autentickými príkladmi zo
všedných dní dokazuje, že
život postavený na
kresťanských hodnotách je
pevným základom aj pre
dnešného človeka. Rádio
Mária je právne a finančne
nezávislé od cirkvi a štátu, ale
je v plnej miere verné učeniu
Katolíckej cirkvi, čo zaručuje
katolícky kňaz – riaditeľ. 24
hodinové, zatiaľ internetové
vysielanie, môžete sledovať
na webovej stránke
radiomariaslovakia.sk

Ako hovoriť o Bohu v 140 znakoch. Prichádza nová
kniha Tweetuj s Bohom!

Bratislava 17. mája (TK KBS) Vydavateľstvo Don Bosco

prináša na Slovensko unikátnu knihu Tweetuj s Bohom,
ktorej autorom je kňaz Michel Remery, zástupca
generálneho sekretára Rady európskych biskupských
konferencií (CCEE). 
Kniha ponúka skutočné otázky mladých ľudí, s ktorými sa
Remery stretával každý druhý týždeň niekoľko rokov.
Autor na otázky odpovedá jednoduchou, ale príťažlivou
formou - krátkymi a jasnými odpoveďami v menej ako
140 znakoch. Tie sú formulované ako pri bežnom
rozhovore s mladými. Nie sú odborné ani vyčerpávajúce.
Odpovede autor obohacuje a ponúka základy viery v
Boha založené na učení Svätého písma a Katolíckej cirkvi.
Pápež František označil projekt Tweetuj s BOHOM za
veľmi dôležitý. Položil ruku na jednu z kníh, aby tento
projekt požehnal a chvíľu sa modlil za tých, ktorí budú
knihu čítať, aby hľadali pravdu vo svojom živote.
„Prečo dopustí Boh smrť nevinných ľudí? Prečo je Cirkev
taká bohatá? Je diabol, exorcizmus a vyháňanie zlých
duchov skutočné? Je pohľad „žiaden sex pred svadbou“
stále aktuálny? To je len niekoľko z 200 otázok, ktoré
kniha ponúka,“ hovorí Tibor Reimer SDB, ktorý sa
podieľa na príprave knihy a projektu vo Vydavateľstve
Don Bosco. 
Tweetuj s Bohom je ideálnym darčekom alebo
pomôckou na prípravu na sviatosti birmovania alebo
manželstva, organizovanie stretiek, pre vedúcich skupín,
kňazov, katechétov. Kniha napomáha osobnému rastu vo
viere a vzťahu ku Kristovi, môže poslúžiť aj pre diskusiu v
spoločenstvách, na hodinách náboženstva a podobne. 
„Kniha vyšla v niekoľkých jazykoch a je interaktívne
prepojená s mobilnou aplikáciou. Spustili sme aj stránku
tweetujsbohom.sk, kde sú informácie o tejto knihe,
projekte ako takom a postupne budeme stránku dopĺňať
o ďalšie aktivity.    (www.tkkbs.sk, krátené)

(dodala Anna Sabolová, ml.)
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 4.6-10.6. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Ľubica Chomjaková.      
Nácvik detského zboru: Najbližší nácvik detského speváckeho zboru bude v sobotu klasicky

o 1330 v pastorančom centre.  
Pár zmien sv. omší oproti klasickému programu: V tomto týždni bude pár zmien časov sv.
omší oproti klasike:

1. V utorok bude sv. omša večer o 1830 kvôli pripomienke bl. sr. Zdenky, keďže je 30. v
mesiaci. Budeme sa opäť venovať ďalšiemu zvolaniu v litániách ako aj krátkej adorácii po
sv.omši.
2. Detská sv. omša sa prekladá zo stredy na štvrtok kvôli dvom dôvodom: a) v stredu by som
mal byť v Gaboltove na Turíčnej novéne, čiže tu nebudem a druhý dôvod -  vo štvrtok je MDD
- Medzinárodný deň detí, takže to takto spojíme. Jasnačka, že prvoprijímajúce deti môžu prísť
v albách, ktoré mali na 1. sv. prijímaní.

3. V piatok večer bude namiesto našej sv. omše gr.-kat. liturgia o 1830. Je to namiesto termínu
pred naším odpustom Fatimskej Panny Márie, keď v sobotu to nebolo možné. Zároveň je 1.
piatok aj odkazom na druhú prosbu Panny Márie vo Fatime - konať pokánie. Takže akoby bolo

pred odpustom. Zároveň gr.-kat. p. dekan bude u nás spovedať od 1700 takisto ako my dvaja.
Čiže budete môcť využiť aj túto príležitosť. Po ich liturgii bude na záver ešte vyloženie
Sviatosti Oltárnej klasicky ako na 1. piatok a požehnanie. 
Úplné odpustky: Veriaci, ktorý sa zúčastní na budúcu nedeľu na verejnom speve alebo
recitovaní hymnu Veni, creator Spiritus - Príď, Duchu Svätý… môže získať za zvyčajných
podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) úplné odpustky.
sv. spoveď: Tento prichádzajúci týždeň je zároveň prvopiatkový. Preto bude možnosť sv.
spovede klasicky 1,5 hod. pred večernými sv. omšami od pondelka do piatku ako aj pri
ranných sv. omšiach podľa potreby pred alebo po nich. 

sv. spoveď chorých: Chorých budeme navštevovať klasicky v piatok od 900. Prosím vás,
nahláste ich v sakristii. 
Zbierka na katolícke masmédiá: Dnes je zbierka na katolícke masmédiá - ako je Rádio Lumen
alebo Televízia LUX. Pán Boh zaplať za vašu podporu. 
Rozpis lektorov:
Zoslanie Ducha Svätého: 8.00 hod. - p. Fincický - p. Majerčin, 10.00 hod. - rod. Kľučárova,
18.30 hod. - rod. čechova. 
Predmanželské ohlášky: 
Ing. Martin Marcinaško, syn Dušana a Margity rod. Lorinczovej z Košíc a Mgr. Veronika
Bankovičová, dcéra Mikuláša a Veroniky rod. Bačovej z Čemerného - 3x.
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PPoNDEloKoNDEloK 29.05.201729.05.2017 sv. omša: 1830 (K+T) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

uu ToRoKToRoK 30.05.201730.05.2017
Spomienka na bl. sr. Zdenku 

sv. omša: 1830 (T+K)  k sr. Zdenke

ss TREDATREDA 31.05.201731.05.2017 sv. omša: 800 (T) kostol JaA

ŠŠ TvRToKTvRToK 01.06.201701.06.2017
Sv. Justína, mučeníka (spomienka)

sv. omša: 800 (T)  kostol JaA

sv. omša: 1830 (K) detská

PP iAToKiAToK 02.06.201702.06.2017
1. piatok v mesiaci k úcte BSJ 

sv. omša: 630 (T)  kostol JaA

sv. omša: 1830 (gr-kat. dekan) 
gréckokatolícka liturgia

ss oBoTAoBoTA 03.06.201703.06.2017
Sv. Karola Lwangu a spoločníkov,
mučeníkov (spomienka) 

sv. omša: 800 (K)

sv. omša: 1830 (T) 

NN EDEĽAEDEĽA 04.06.201704.06.2017

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
(SLÁVNOSŤ)

sv. omša: 800 (K)

sv. omša: 1000 (K)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430 výmena tajomstiev

sv. omša: 1830 (T) kostol JaA

liTuRgiCKýliTuRgiCKý PRogRAMPRogRAM oDoD 29.05.2017 29.05.2017 DoDo 04.06.201704.06.2017

“Keď prestanete padať, znamená to, že ste v nebi. No keď prestanete vstávať, znamená
to, že ste v pekle.” (DAVID TORKINGTON)


