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Desať prikázaní, ako sa

zničiť

Natrafil som na zaujímavý článok na portáli
modlitba.sk. Desať prikázaní ako sa zničiť
majú niečo do seba. Zaujali ma preto, lebo
diabol naozaj kopíruje správanie sa Boha, len
opačne. My máme sv. omše, vyznavači diabla
majú tzv. “čierne omše”. My hovoríme o
vykonaní aspoň jedného dobrého skutku
denne, oni majú predsavzatie urobiť aspoň
jeden zlý skutok denne. Diabol vždy
upriamuje našu pozornosť na opak - na zlo, aj
keď častokrát pod rúškom dobra. Jedno z jeho
hesiel je: “Účel svätí prostriedky.” Je mu jedno
ako, dôležité je kam dovedie človeka. Preto je
veľmi dôležité byť múdry a obozretný voči
všetkým pokušeniam. No a príbeh s 10
prikázaniami ako sa zničiť, práve začína:
“A diabol povedal svojim anjelom: „Uvrhnite
na svet zmätok. Všade zasejte strach, obavy,
hnev a depresiu. Vytvorte katastrofy, teror a
hrozby v hlavných mestách najmä
metropolách, aby to v televízii videli ľudia až
do posledných končín zeme. Ako ja idem ničiť
nádej, tak posielam aj vás.“Vybral sa aj jeden
z anjelov, ktorý sa volal Vina, do úrodných polí
pozdĺž rieky Váh. Tam začal vyučovať desať
svojich prikázaní:
1. Nikdy nesmieš urobiť chybu.

2. Musíš sa rozčúliť, keď sa veci nedaria.
3. Musíš obviňovať celý svet, najmä svojich
blížnych.
4. Nesmieš milovať ani odpúšťať, tobôž
prijímať chyby samého seba.
5. Musíš vždy očakávať, že veci budú iné, ako
v skutočnosti sú.
6. Musíš očakávať lásku a hľadať ocenenie od
každého za všetko, čo robíš.
7. Je márne čeliť ťažkostiam, pamätaj, že sa
nemôžeš už zmeniť, pretože si chytený do
pasce minulosti.
8. Musíš byť ustarostený pre všetko, čo ťa
trápi.
9. Musíš pasívne čakať na šťastie.
10. Tvoje šťastie musí závisieť najmä od
výkonu iných.

A ako Vina učil ľudí v údoliach, tí mu verili.
Prichádzali vo veľkých zástupoch, počúvali a
uverili. Tak bola zem skutočne zaplnená
strachom, obavami, hnevom a depresiou.
No Ježiš znova povedal: „Poďte ku mne všetci,
ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás
posilním… Moje jarmo je príjemné a moje
bremeno ľahké.“

(spracoval: Marek Kunder)
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Záchrana pred zničením

V mesiaci máj si pripomíname aj

oslobodenie národov spod fašistického
jarma, hádam aj preto sme mohli zhliadnuť
na obrazovkách viac filmov s vojnovou
tematikou.  Mnoho filmov bolo natočených
podľa skutočných príbehov z
koncentračných táboroch a  zverstvá
páchané na väzňoch mnohokrát presahovali
absurdnosť. Pred touto pliagou  bol však
svet varovaný práve vo Fatime posolstvami
trom pastierikom aj s vysvetlením, čo sa
bude diať vo svete ak sa nebudú pokyny z
Neba dodržiavať. Keď sa Panna Mária
zjavila vo Fatime už svätej Hyacinte
povedala, že hriechy nečistoty privádzajú do
pekla najviac ľudí.
Na otázku prečo práve aj
Poľsko bolo terčom takej
nenávisti a poroby zo strany
fašistov možno odpovedať
slovami poľskej mystičky
Rozálie Celakovej (1901 –
1944). V jednom zo svojich
mystických videní uvidela
Božia služobnica postavu
zbičovaného Ježiša, ktorý  mal
celé telo pokryté ranami, z
ktorých prúdila krv a vtedy jej
Ježiš  povedal: „Dieťa, pozri,
ako veľmi ma potupujú a akú
bolesť mi spôsobujú hriechy nečistoty,
zabíjanie (detí) a hrozná nenávisť. Už ďalej
nemôžem znášať tieto urážky a
potupovanie, aké mi spôsobujú hriechy
nečistoty. Ak sa Poľsko duchovne neobrodí
a nezanechá svoje hriechy, bude zničené.
Len celková duchovná obroda a odovzdanie
sa pod vládu môjho Srdca môže zachrániť
od úplného zničenia nielen Poľsko, ale aj iné

národy.“ Rozália napísala, že k morálnemu
úpadku predvojnového Poľska sa najviac
pričinili predstavitelia  politickej moci skrze
príklad svojho nemorálneho života. Ježiš
Kristus sa od bývalej poľskej vlády odvracia
s väčším odporom ako od Herodesa, pretože
sa tam páchajú hrozné, desivé hriechy
nečistoty. Varšava je horšie mesto ako
Sodoma. Rozália mala raz počas modlitby
mystické videnie: Ocitla sa na vysokom
vrchu a uvidela tam veľký glóbus, na ktorom
dokázala rozlíšiť časti sveta a rôzne štáty.
Nejaká tajomná postava sa jej začala  veľmi
starostlivo prihovárať: „Dieťa moje, za
hriechy a zločiny (vraždy a nemravnosť),
ktoré ľudstvo pácha na celom svete, zošle
Pán Boh hrozné tresty. Obstoja len tie
národy, ktorým bude kraľovať Kristus 

Ak chcete zachraňovať
svet, musíte vyhlásiť
Najsvätejšie Srdce
Ježišovo za Kráľa vo
všetkých štátoch a
národoch na celom svete.
Tu a len v tomto je
záchrana. Len tie štáty
nezahynú, ktoré budú
oddané Ježišovmu Srdcu.
Štáty, ktoré sa odovzdajú
pod vládu Krista a jeho
Božského Srdca dosiahnu
vrchol svojej moci a bude
už jeden ovčinec a jeden
Pastier.“ Hriechy nečistoty

sú veľmi nebezpečné, pretože, pretože
zabíjajú lásku, čo Ježišovi spôsobuje
nesmierne utrpenie. Pornografia,
homosexuálne úkony, antikoncepcia,
masturbácia sú prejavom neposlušnosti
voči Bohu, čiže sú formou egoizmu a zradou
lásky. Diabol robí všetko preto, aby človek
ignoroval Božie prikázania, aby prestal veriť
a dôverovať Bohu, aby neobmedzene
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O kňazovi

Farníci hovoria:

keď farár dlho káže – myslí mu to už asi
pomaly,
keď káže krátko – tak to zrejme fláka,
keď hovorí hlasnejšie – tak na nás kričí,
keď ticho – šomre si popod nos...
keď má auto – je sveták,
keď auto nemá – nekráča s dobou,
keď chodí na návštevy – tak nie je nikdy
doma,
keď je doma – ten ani farníkov nepozná...
keď pýta milodary – to je lakomec,
keď nič nepýta – tak ten človek o nič nedbá,
keď spovedá dlho – zdržuje nás,
keď krátko – ktovie či aj počúva naše
hriechy,
keď opravuje kostol – tak zbytočne utráca
peniaze,
keď neopravuje – tak je lajdák,
keď je vysoký – načo je taký dlhý,
keď je malý – to sme ale dostali valibuka,
keď je mladý – tak nemá nijaké skúsenosti,
keď je starý – hodí sa už iba do dôchodku

ale keď umrie, nieto toho, kto by ho
nahradil...

***

Do jednej indiánskej rezervácie, kde  sa

kňaz len zriedkavo dostal k veriacim, prišiel
štátny zamestnanec a chcel im rozdať košele
a tabak. Prišiel k starému mužovi, ktorý bol
katolíkom a posmešne mu vraví: 
„Kde máš svojho farára? Zdá sa, že nemá
záujem o teba a nenosí ti žiadne dary ako
ja?“
Starý muž na to odvetil: „Môžeš nahliadnuť
do mojej duše?“
„Nemôžem,“ odvetil zriadenec.
„Nuž,“ pokračoval ten starý Indián, keby si
mohol, uvidel by si ten nádherný biely šat,
ktorý mi dal Boh, keď ma kňaz pokrstil. A
kedykoľvek príde, vždy mi ho operie v
Ježišovej krvi. A keď mi dáva prijímanie,
kladie Ježiša do môjho srdca. Tvoj tabak sa
rýchlo premení na dym a košele sa obnosia,
avšak dary, ktoré prináša kňaz, mi ostávajú a
vezmú ma do neba.“

(Anna Sabolová, ml.)

Zdroj: Miron Keruľ – Kmec - Príklady, myšlienky a citáty 

uspokojoval svoje zmyslove chúťky a vášne,
čo je cesta vedúca k duchovnej smrti. Boh
nás však nenecháva v ilúziách: “Nespoliehaj
sa na svoju silu a neoddaj sa vášňam svojho
srdca.“ (Sir 5,2) Rozália hovorievala, že
svätosť je láska, preto aj tak vnímala svoju
službu v nemocnici svätého Lazára v
Krakowe, na oddelení kožných a pohlavných
chorôb. Pohlavné choroby svedčia o
morálnom úpadku a preto pochopila, že Pán

Ježiš ju povolal, aby prinášala jeho lásku a
milosrdenstvo morálne padlým ľuďom. Na
slávnosť Krista Kráľa 19. novembra 2016
bolo Poľsko v Krakowe - Lagevnikach
zasvätené Božskému Srdcu a na Slovensku
otcovia biskupi pripravujú tento akt na 5.
júla 2017. Mesiac jún je zasvätený
Božskému Srdcu Ježišovmu  a prípravou na
túto veľkú cirkevnú udalosť. 

(dodala Jozefína Gajdovčíková)
Zdroj: časopis Milujte sa! 2/2017(52)
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Pokoj a rozvaha

Zaneprázdnených ľudí ženie pocit

uponáhľanosti. Priveľa pracujú. Väčšina
hovorí, že má veľa práce a sťažuje sa na
stres, zabúda však na to, že si program
stanovili sami a takisto sami si ho môžu
zmeniť. Naozaj musíme robiť všetko, čomu
sa venujeme? Nemohli by sme niektoré
činnosti obmedziť a spomaliť tempo, aby
sme sa stíhali tešiť zo života? Asi všetci
poznáme odpoveď na túto otázku: ak
chceme, všetko sa dá. Život človeka je na
náhrobnom kameni zhrnutý do krátkeho
zápisu pozostávajúceho z roku narodenia a
úmrtia. Medzi týmito dátumami sa
nachádza iba nič nehovoriaca pomlčka.
Vyzerá to tak, že sa stále za čímsi naháňame
a než si to uvedomíme, je koniec; a my
zistíme, že sme si život vôbec neužili.
„Väčšina ľudí sa naháňa za pôžitkami tak
dychtivo, že okolo nich prebehne..“ (S.
Kierkegaard) Často sa ponáhľame urobiť
niečo teraz, aby sme si neskôr užívali život.
Skúsme namiesto toho spomaliť a užiť si
život už teraz! 

Má Boh naponáhlo? 
Boh sa neponáhľa. Nikdy nemešká, ale
zároveň neprichádza predčasne. Chce, aby
sme naňho trpezlivo čakali. Ani príroda sa
neponáhľa, a predsa všetko stíha. Ľudia,
ktorí radi trávia čas v prírode, tvrdia, že ich
uchvacuje najmä pokoj, ktorý v nej vládne.
Pomalá prechádzka prospeje telu i duši. Ako
často si doprajeme prechádzku?
Rozhodnime sa, že okolo Božieho diela
nebudeme chodiť nevšímavo. Učme sa tešiť
zo všetkého, čo robíme. Ach chceme
dosiahnuť túto radosť, musíme spomaliť. Ak
sa rýchlo rozhodujeme, rýchlo striedame

činnosti, ak konáme tak, že si občas ani
nespomíname, čo sme vlastne robili,
musíme spomaliť. Väčšina z nás sa ponáhľa
a niekedy sme si ani nie istí, kam
smerujeme. Ak sa chceme zbaviť zlozvyku
náhlenia sa, musíme urobiť zmeny v
životnom štýle a v myslení. Dobré návyky
vytláčajú zlozvyky. Sústreďme sa na to, aby
sme si zachovali pokoj a trpezlivosť a
náhlenie sa stane vecou minulosti. 

Výstražné znamenie
Nemusíme robiť všetko, čo sa od nás
očakáva. Máme právo povedať nie. Len čo
začneme cítiť tlak robiť viac, než dokážeme
vykonať v pokoji, rozsvieťme výstražné
znamenie preťaženosti. Ako je zvonenie
budíka signálom vstávania, majme podobný
signál odmietať veci, ktoré by nás mohli
obrať o pokoj. Často sa stáva, že ideme sami
proti sebe. Ak sa chceme pustiť do vecí,
ktoré by nám v budúcnosti priniesli stres,
porozmýšľajme, či pokoj nie je dôležitejší
než tieto veci. Pri plánovaní termínov
stretnutí nezabúdajme na „schôdzku“ so
samými sebou – na čas oddychu a relaxu.
Pravidelne prehodnocujme svoj pracovný
program. Ak sa v ňom nachádzajú činnosti,
ktoré neprinášajú dobré ovocie, obmedzme
ich. Pýtajme sa samých seba, či to, čo
robíme, nevyplýva negatívne na naše
zdravie. Boh sa neponáhľa. Ak sa za niečím
naháňame, môže sa stať, že okolo Boha
prebehneme bez povšimnutia. Učme sa
získať Božie tempo, aby sme dokázali
pracovať trpezlivo a pokojne. Sv. František
Saleský povedal: Nikdy sa neponáhľaj, rob
všetko potichu a s pokojným duchom.
Nedovoľ, by ťa niečo obralo o vnútorný
pokoj, dokonca aj keď tvoj svet bude hore
nohami.“ (Dominika Čechová)
Zdroj: Meyer, J.: Od zlozvykov k dobrým návykom
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1. čítanie:Ex 19, 2-6a
Žalm: Ž 100, 2. 3. 5
Ant.: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.  
2. čítanie: Rim 5, 6-11
Evanjelium: Mt 9, 36 – 10, 8

Krátke zamyslenie na evanjelium: Možno sa
zdá, že medzi učeníkom a apoštolom nie je
rozdiel. Učeníkom je každý, kto sa rozhodne
Pána nasledovať a poslúchať ho. Apoštol je
slovo odvodené od gréckeho “apostolos”, čo znamená poslaný. Je to človek, ktorý má
úlohu. Ježiš ho vyberá spomedzi ostatných a posiela ho. Toto vyslanie znamená, že dostal
zverenú určitú duchovnú právomoc, ktorá ho v tomto prípade uschopňuje dokonca vyháňať
zlých duchov a uzdravovať chorých. Týka sa to iba cirkevných profesionálov? Ježiš povoláva
laikov, tých vybavuje svojím Duchom k službe. Toto poslanie sa netýka iba kňazov. Iste,
odohráva vždy pod autoritou cirkvi, ale vzťahuje sa na každého.

Modlitba žaltára a breviára: 3. týždeň žaltára

Poďakovanie

Všetkým organizačným zložkám za pomoc a obetu, nasadenie a čas pri organizácii a
príprave fatimského pútnického programu tak v máji ako aj teraz v júni, a rovnako aj pri
odpustovej slávnosti.   
Bohuznámym osobám za prípravu jedál pre kňazov a iných hostí pri príležitosti pútnických
programov a odpustu.
Všetkým ženám za doterajšie pečenie a prípravu fatimských oblátok k pútnickým
programom. 
Všetkým členom rodín, manželom, ich deťom, starým rodičom za vedenie večeradla a
modlitby sv. ruženca, čítaní, prosieb a obetných darov pri pútnickych slávnostiach a
odpuste. 
Všetkým gazdinkám za napečenie sladkých koláčov a slaného pečiva pre pohostenie hostí
po kultúrnom programe o Fatimskej Panne Márii v máji. 
Všetkým členom cykloklubu FPM ako aj ostatným mužom za nesenie sochy Fatimskej
Panny Márie pri sviečkovom sprievode.

Nech vám to náš dobrotivý Boh vo svojom bohatstve vynahradí tam, kde to najviac uzná za
vhodné. 
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Lúč prináša novinku od kardinála Saraha - Sila ticha.
Proti diktatúre hluku

Bratislava 13. júna (TK KBS) “Kardinál Robert

Sarah: Sila ticha. Proti diktatúre hluku” Tak znie
názov knižnej novinky z vydavateľstva Lúč. 
Kardinál Sarah je prefekt Kongregácie pre Boží kult a
disciplínu sviatostí a jeden z najbližších
spolupracovníkov Svätého Otca Františka. Po jeho
veľmi úspešnej knihe Boh alebo nič vychádza ďalšie
dielo, v ktorom obhajuje ticho. Opäť v ňom ide o
rozhovor francúzskeho spisovateľa Nicolasa Diata s
kardinálom. 
Robert Sarah v odpovediach veľmi presne pomenúva
a detailne rozoberá horúci problém dnešného sveta
– ohlušovanie sa všemožnými formami hluku a
prehnanej činorodosti, ktoré vyplývajú okrem iného
zo strachu moderného človeka z ticha a utiahnutia sa
do vnútra vlastného srdca. Varuje pred dôsledkami,
ktoré tento životný štýl prináša, a ozrejmuje, prečo
ho treba čo najrýchlejšie zmeniť. Rozsiahlo sa dotýka
aj veľmi chúlostivých otázok, akými sú vhodnosť či
nevhodnosť mlčania zoči - voči nespravodlivosti,
chorobe, smrti, i otázky tzv. mlčania Boha. 

Dom Anky Kolesárovej pozýva rodiny na začiatku
leta na 25. púť rodín

Vysoká nad Uhom 12. júna (TK KBS) Na začiatku

letných prázdnin pozývame 9. júla 2017 všetky
rodinky spolu s deťmi putovať do Vysokej nad Uhom
a prežiť čas naplnený radosťou. 
Program sa začne o 9:00 registráciou a následne o

10:00 svätou omšou a putovaním k hrobu Anky Kolesárovej. Pokračovať sa bude v
priestoroch Základnej školy v Pavlovciach nad Uhom, kde deti prevezmú animátori. Pre
rodičov je pripravená prednáška s témou: Výchova detí k zodpovednosti. O svojich
skúsenostiach prídu manželom porozprávať hostia Magdaléna a Bohumil Zacharoví. Viac
informácií na stránke http://www.domcek.org/.                       (dodala Anna Sabolová, ml.)

V Poľsku obnovili zverenie vlasti
Nepoškvrnenému srdcu Panny
Márie 

Poľsko 9. júna (RV) Poľskí

biskupi ukončili v Zakopanom
svoje dvojdňové zasadnutie.
Jednou z dôležitých udalosti
plenárneho rokovania bola
obnova zverenia Poľska
Nepoškvrnenému srdcu Panny
Márie. Slávnostný obrad sa konal
na pútnickom mieste Panny
Márie Fatimskej v Krzeptówkach.
Homíliu počas liturgie predniesol
portugalský biskup Virgílio do
Nascimento Antunes. 
“Nech teda tento Akt zverenia,
ktorý obnovíte, ako potvrdenie
odpovede na výslovnú prosbu
Panny Márie, z vás urobí - na
rôznych úrovniach vášho
osobného, rodinného,
národného i spoločenského
života - neustále sa obracujúci
Boží ľud, v ktorom nie je miesto
pre nenávisť ani násilie, aby ste
skrze autenticky kresťanský štýl
života prispeli k tomu, aby sa k
Bohu navrátili tí, ktorí od Neho
odišli,” povedal biskup Antunes. 



VV čASEčASE oDoD 19.06.2017 19.06.2017 DoDo 25.06.201725.06.2017
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 25.6-01.7. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária Wellová. 

Nácvik detského zboru: Najbližší nácvik detského speváckeho zboru bude v sobotu 24.6.

klasicky o 1330 v pastorančom centre.  

odpustová slávnosť na Trepci: Všetkých vás srdečne pozývam na odpustovú slávnosť Božské-

ho Srdca Ježišovho do kostolíka na Trepci. Slávnostná sv. omša bude na budúcu nedeľu o 1100

v kostolíku a bude možnosť ísť, okrem vlastného spôsobu, aj na V3S. Jej odchod bude o 930.

Absencia sv. omší v týždni a v nedeľu večer: V utorok a v stredu nebudú sv. omše, keďže som
preč na konferencii na Spišskej Kapitule od pondelka do štvrtka. Ak by niečo súrne a by som
nedvíhal telefón, buďte takí dobrí sa obrátiť na kňazov v meste. Rovnako večerná sv. omša v
nedeľu nebude. 

odprosujúca pobožnosť: V piatok na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho bude pri všetkých sv.
omšiach po sv. prijímaní vyložená Sviatosť Oltárna a bude odprosujúca modlitba Najmilší
Ježišu… Je opäť možnosť získať úplné odpustky pri zúčastnení sa na verejnom recitovaní tejto
modlitby za obvyklých podmienok.

V nedeľu bude zmena druhej sv. omše, ktorá je o 1000 na 930, čiže o pol hodiny skôr a to
kvôli tomu, že ja budem na Trepci. Zároveň však pridanou hodnotou bude to, že ju príde
odslúžiť novokňaz zo Sedlísk o. Jozef Fuňak. Takže ste všetci srdečne pozvaní."

Rozpis lektorov:
Najsv. Srdca Ježišovho: 16.00 hod. - rod. Baranova - rod. Sabolova, 18.30 hod. - rod.
Baranská; 
Narodenie sv. Jána Krstiteľa: 18.30 hod. - rod. Bankovičova; 
12. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Mudrákova, 10.00 hod. - rod. J. Sabola.
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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 19.06.201719.06.2017 Sv. omša: 800 (K) kostol JaA 

UU ToRoKToRoK 20.06.201720.06.2017

SS TREDATREDA 21.06.201721.06.2017
Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
(spomienka) 

ŠŠ TVRToKTVRToK 22.06.201722.06.2017 Sv. omša: 1830 (K) 

PP iAToKiAToK 23.06.201723.06.2017
Najsv. Srdca Ježišovho (slávnosť)

Sv. omša: 1600 (K) 

Sv. omša: 1830 (K) 

SS oBoTAoBoTA 24.06.201724.06.2017
Narodenie sv. Jána Krstiteľa
(slávnosť)
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
(spomienka)

Sv. omša: 1830 (K) zo slávnosti

NN EDEľAEDEľA 25.06.201725.06.2017

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ NA TREPCI

Sv. omša: 800 (K)

Sv. omša: 930 (novokňaz)

odpust na Trepci: 1100

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

LiTURgicKýLiTURgicKý PRogRAMPRogRAM oDoD 19.06.2017 19.06.2017 DoDo 25.06.201725.06.2017

“Bez dýchania nijaký život, bez jedenia nijaký vzrast, bez koreňa nijaký strom, bez
modlitby nijaký zmysel života.” (sv. Augustín)

SMS od Boha: Bez teba to dnes určite pôjde. Ale s tebou to môže byť krajšie… (-)


