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ZOSTAŇ S NAMI, PANE - pokračovanie
Posynodálna exhortácia diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža
ODPORÚČANIA
DIECÉZNEHO BISKUPA
90. Po vypočutí mienky pléna diecéznej
synody odporúčam:
Pastorácia
91. Skvalitniť prípravu na prijatie sviatostí
kresťanskej iniciácie. Zapojiť do procesu
prípravy rodiny vo farskom spoločenstve.
92. Uskutočniť metodicky fundovanú štúdiu o situácii v diecéze a v jednotlivých
farnostiach.
93. Na úrovni jednotlivých farností vytvoriť pre dlhší časový horizont koncepciu
pastorácie zohľadňujúcu špecifické potreby
jednotlivých skupín (rodina, mládež, starší,
chorí, opustení).
94. Vytvoriť „Manuál pastoračného kňaza“.
95. Ponúknuť možnosť neformálnych stretnutí rodín v pastoračných priestoroch farnosti.
96. Ponúknuť slávenie svätej omše
s príhovorom pre manželov a rodičov.
97. Usporiadať raz za dva roky diecéznu
konferenciu o rodine.
98. Sláviť diecézny deň rodín.
99. Absolvovať duchovnú prípravu zameranú na svetové stretnutie rodín so Svätým
Otcom.
100. Každoročne ponúknuť kurz Štúdia
rodiny.
101. Osobitnú pozornosť venovať mladým
manželom, pomáhať im v prehlbovaní viery a pri výchove detí.
102. Spolupracovať s vládnymi
a mimovládnymi organizáciami, ktoré sa
angažujú v prospech rodín, na úrovni diecézy, dekanátu a farnosti, v súlade so zásadami kresťanskej etiky.
103. Prostredníctvom Diecézneho centra
pre rodinu ponúknuť alternatívy k súčasnej

forme bezprostrednej prípravy na manželstvo v podobe jednodňových a víkendových stretnutí pre snúbencov, resp. mladých ľudí pripravujúcich sa na manželstvo.
104. Zjednotiť spôsob bezprostrednej prípravy na manželstvo s perspektívou zavedenia blízkej prípravy.
105. Zaradiť do prípravy na prijatie sviatosti birmovania tému o manželstve a rodičovstve.
106. Každoročne ponúknuť termíny duchovných cvičení a duchovných obnov pre
manželov a rodičov.
107. Každoročne pripraviť kalendár akcií
s možnosťou účasti celej rodiny (púte, farské plesy, výlety a pod.) a dôsledne ho propagovať.
108. Viesť rodiny vo farnosti k spoločnej
modlitbe.
109. Podporovať štúdium animátorov
v oblasti pastorácie mládeže v zahraničí
(napr. postgraduálne štúdium - nové pastoračné metódy, psychológia mladého človeka).
110. V pravidelných intervaloch organizovať diecéznu konferenciu o mládeži.
111. V spolupráci s Diecéznym pastoračným centrom pre rodinu a Diecéznym katechetickým úradom vytvoriť databázu odborníkov, napr. v oblastiach drogových
závislostí, telesne a mentálne postihnutej
mládeže, psychologickej a psychiatrickej
starostlivosti, so zameraním na rodinné
vzťahy, výchovu, prirodzené plánovanie
rodičovstva a lekársku etiku.
112. Spolupracovať s Misijným tímom
centra pre mládež vo farnostiach.
113. V každej farnosti určiť zástupcu pre
mládež. Zástupcovia nech sa stretávajú na
dekanátnej úrovni so zástupcom dekanátu
a s kňazom pre mládež dekanátu.
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114. Zabezpečiť pravidelné stretnutia dekana, kňaza vyčleneného pre mládež
a zástupcu dekanátu pre mládež.
115. V každej farnosti vytvoriť podmienky
pre prácu s mládežou (napr. mládežnícke
sväté omše, stretávanie mladých, zbory).
116. Zvážiť účasť zástupcu mládeže vo
farskej rade.
117. Zabezpečiť, aby pracovníci s mládežou boli absolventmi animátorskej školy.
118. Vypracovať projekt rodinnej katechézy ako ponuku pre rodičov.
119. Ponúknuť biblické stretnutia zamerané
napr. na poznanie textov Sväté písma určených na liturgiu nasledujúcej nedele.
120. Nech kňazi často prichádzajú do škôl
viac ako duchovní otcovia než ako učitelia.
121. Rozvinúť v každej farnosti katechézu
dospelých. Využiť na to liturgické obdobia
a osobitne prípravu na krst a prvé sväté
prijímanie.
122. Nech farári v spolupráci s kaplánmi
rozvinú mimoškolskú katechézu pri príprave na prvé sväté prijímanie, ktorá:
- nech je paralelná so školským vyučovaním náboženstva;
- nech má iný obsah, ako sú školské osnovy;
- nech je v spolupráci s rodičmi uskutočňovaná formou aspoň mesačnej katechézy
pre rodičov.
123. Príprava na sviatosť birmovania:
- nech je paralelná so školským vyučovaním náboženstva;
- zameraná na reálne problémy mladého
človeka;
- z katecheticko-pastoračných dôvodov
nech sa vysluhuje v čase duchovnej zrelosti;
- trvá minimálne desať mesiacov;
- má formu katechézy v malých skupinách;
- birmovancom nech ponúkne vhodné aktivity vo farnosti, aby sa mohli zapojiť do
života farského spoločenstva (napr. miništrovanie, spevokol, služba chorým, prípra-
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va adorácií).
124. Príprava dospelých veriacich na prvé
sväté prijímanie:
- formou týždennej katechézy s možnosťou
dialógu;
- spojiť ju s prípravou na sviatosť birmovania;
- zaoberať sa základnými pravdami viery.
125. Formy prípravy rodičov i krstných
rodičov na krst dieťaťa:
- prečítať úryvok z Písma;
- vysvetliť pravdy viery i životných zásad;
- zdôrazniť zodpovednosť rodičov za kresťanskú výchovu;
- vysvetliť obrady krstu;
- ukončiť modlitbou za dieťa i jeho rodičov.
126. Do katechézy dospelých zapojiť hnutia a zasvätené osoby.
127. Zlepšiť komunikáciu medzi Diecéznym školským úradom, jednotlivými školami a farskými úradmi. Aspoň raz do roka
uskutočniť ich spoločné stretnutie.
128. Hľadať možnosti, ako legislatívne
doriešiť postavenie učiteľov katolíckych
škôl vzhľadom na civilné právo.
129. Pri podávaní projektov žiadať súhlas
od zriaďovateľa školy a informovať Diecézny školský úrad.
130. Zabezpečiť prítomnosť kňazov, duchovných správcov, na stretnutiach rodičovských spoločenstiev.
131. Vytvárať možnosti na častejšie stretnutia žiakov našich škôl formou diecéznych súťaží alebo rôznych duchovných
aktivít.
132. Organizovať vo farnostiach alebo
v diecéze mimoškolské aktivity s charitatívnym, liturgickým, vzdelávacím, kultúrnym a športovým charakterom.
133. Vytvárať školské zariadenia záujmovej činnosti, centrá voľného času a občianske združenia podľa možností jednotlivých
škôl.
134. Postupne zriaďovať materské školy
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pri cirkevných základných školách.
135. Nadviazať kontakt cirkevnej školy so
školou v zahraničí.
136. Vypracovať projekt Vyššieho inštitútu
vzdelávania v Banskej Bystrici, ktorý by
pôsobil najskôr pod Katolíckou univerzitou
v Ružomberku a neskôr pod niektorou rímskou univerzitou.
137. Pri formácii seminaristov brať ohľad
na špecifickú situáciu jednotlivých farností
našej diecézy. Študovať túto situáciu a hľadať možnosti riešenia - štúdium zamerané
na prax. Seminaristom umožniť aj špecializáciu v príprave na kňazstvo (napr. pastorácia chorých, nepočujúcich, mladých, Rómov, charita).
138. V teologickom inštitúte ponúknuť
voliteľný predmet zameraný na teológiu
manželstva a rodiny a zaradiť tematický
blok o špeciálnej pastorácii rodín do pastorálnej teológie.
139. V teologickom inštitúte využívať hodiny pedagogiky a katechetiky, ako i semináre k týmto predmetom, na prípravu odborníkov vo farskej katechéze, osobitne na
prvé sväté prijímanie, birmovanie a katechézu dospelých.
140. V rámci prípravy bohoslovcov na pastoráciu včleniť do ich formácie, učebných
osnov a prípravy na kňazstvo aj prednášky
o teológii zasväteného života. Zaradiť do
študijných plánov tematické bloky, ako
napr. pastorácia mládeže, štúdium komunikácie a manažmentu, masmediálnej komunikácie.
141. Ponúknuť možnosť bohosloveckej,
diakonskej a pedagogickej praxe študentov
teológie v oblasti pastorácie mládeže, charity a cirkevných škôl.
142. V súlade s tradíciou Latinskej cirkvi
organizovať rôzne prejavy eucharistickej
úcty mimo svätej omše.
143. Podľa možnosti zabezpečiť, aby boli
kostoly a verejné kaplnky počas dňa aspoň
na niekoľko hodín prístupné na súkromnú
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adoráciu veriacich.
144. Umožniť veriacim spoločnú adoráciu
pred vystavenou Oltárnou sviatosťou, napr.
na prvé piatky a vo štvrtky na pamiatku
ustanovenia Eucharistie.
145. Umožniť slávenie svätej omše
v latinskom jazyku.
146. Nech liturgická komisia pripraví do
tlače texty ordinária svätej omše v latinskom jazyku pre ľud a texty liturgických
piesní pre omše za účasti mládeže.
147. Nech kňazi venujú vo svojich príhovoroch a katechézach pozornosť vysvetľovaniu teológie liturgických obradov a slávení.
148. Sláviť Liturgiu hodín v kostole spolu
s veriacimi.
149. Podporovať a rozvíjať schválené formy ľudovej zbožnosti.
150. Nech miestny farár zváži vhodnosť
sláviť pohrebné obrady so svätou omšou
v dome nádeje, kde má byť vhodne pripravený liturgický priestor s dominantným
umiestnením oltára a ambony, upraveným
po porade s liturgickou komisiou. Povolenie slúžiť svätú omšu v dome nádeje žiada
farár od diecézneho biskupa.
151. Uviesť miništrantov po náležitej formácii do služby liturgickým obradom
(uverejneným v prílohe ACEN 3/2004).
152. Na diecéznej i farskej úrovni venovať
patričnú starostlivosť formácii veriacich,
ktorí v Cirkvi vykonávajú rozličné služby
(napr. miništranti, lektori, akolyti, organisti,
kostolníci, žalmisti).
153. Dbať na dôstojnosť posvätných nádob, liturgického oblečenia a posvätného
priestoru.
Výber časti z exhortácie zostavil
Mons. Ján Bednár, dekan
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PRE DETI

Milé deti!
Keď budete čítať tento časopis, budete už určite aspoň týždeň chodiť do
školy. Je to tak, prázdniny sú za nami a nenarobíme s tým veru nič. Koniec koncov, škola nie je až taká veda.
Aby sa vám ľahšie na voľné dni plné leňošenia ľahšie zabúdalo, pripravili
sme pre vás krátky príbeh. Môžete si ho prečítať keď sa vám veľmi nebude chcieť učiť. Ale potom šup šup, vymeňte Bartolomej za školské knižky. Veľa zdaru.

Pasca na myši
Jeden deň sa myš pozerá cez škáru na gazdu s gazdinou, ako rozbaľujú balíček.
S hrôzou zistí, že je v ňom pasca na myši.
Beží na dvor a kričí: „Pasca na myši, pasca
na myši.“
Sliepka sa na ňu pozrie a hovorí: „Viem, že
sa veľmi bojíš, ale ja sa nemám čoho báť.“
Myš sa teda obrátila na prasiatko s tým
istým: „Pasca na myši, pasca...“ Prasiatko
zachrochtalo a hovorí: „Je mi to ľúto, ale
mňa sa to netýka, ale budem sa za teba
modliť.“ Myška sa teda rozbehla za kravou
a zase: „Pasca na myši...“ Krava zabučí:
„Múúú, myška, je mi ľúto, ale nejde o moju
kožu.“ Myš sa so sklopenou hlavou vráti do
domu, odmietnutá, teraz musí pasci čeliť
sama.
Ešte v tú noc sa v dome ozval zvuk klapnutia pasce. Gazdiná sa hneď išla pozrieť, čo
sa chytilo, ale potme nevidela, že je to jedovatý had a má chytený chvost.
Gazdinú uštipol. Farmár ju rýchlo odviezol
do nemocnice, ale vrátila sa domov s horúčkou.
Každý vie, že horúčku je najlepšie liečiť
dobrou kuracou polievkou. Farmár teda
zabil sliepku a polievku uvaril.
No aj tak, žena ďalej chorľavela. Prišli
priatelia, aby sa o ňu celé dni starali. Farmár zabil prasa, aby mali dosť jedla. Nič

však nepomohlo a farmárka zomrela. Na
pohreb prišlo veľa ľudí, a farmár zabil kravu, aby bolo dosť jedla na hostinu. Myška
to celé sledovala škárou s veľkým zármutkom.
Nezabudni, keď sa nabudúce dozvieš, že
niekto má problém a pomyslíš si, že nie je
tvoj - zamysli sa! Všetci sme na ceste nazývanej život. Je nutné, aby sme dávali pozor
jeden na druhého, opatrovali jeden druhého. A mali by sme sa snažiť povzbudiť
jeden druhého.
Každý z nás je dôležitou niťou vo vzácnej
tapisérii života toho druhého. A naše životy
sú tkané spoločne.

Pripravil Lojzo
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Vzácne objatie
Pred stretnutím spolužiakov nášho pána
dekana Mons. Jána Bednára z Kňazského
seminára v Bratislave, bola vzácna príležitosť privítať v nedeľu 1. júla 2007 v našej
farnosti Mons. Jána Babjaka, gréckokatolíckeho eparchu v Prešove a jeho doprovod
kňazov, bohoslovcov a spevákov.

duchu, tak im na sebe záleží. Chváľme
Boha za nich, i za učiteľov, profesorov,
vychovávateľov. Prosme, aby Trojjediného
Boha prijali do srdca a nechali sa viesť
Pannou Máriou - Bohorodičkou.

V pondelok 2. júla 2007 pri svätej omši o
16:30 koncelebrovalo 13 kňazov - niekdajších spolužiakov. Liturgii predsedal Mons.
Stanislav Stolárik, pomocný košický biskup a Božiemu ľudu sa milo prihovoril
Mons. Ján Babjak, eparcha.
Spýtali sme sa po týchto svätých omšiachľudí vychádzajúcich z farského kostola sv.
Bartolomeja na ich dojmy:
- Iba Pán vie, akou radosťou ma naplnila
táto svätá omša.
- Spevy gréckokatolíckych bohoslovcov
budú znieť vo mne dlho.
- Všetci sme jedno boli. Eparcha Babjak
mal poučnú kázeň a žehnal nám spoločne
s kňazmi. Gréckokatolíci sú naši prajní
bratia v Kristovi.
- Ďakujeme Bohu za kňazov i pátrov, ktorí
nám spoločne žehnali pokojom.
- Je dobre, že i pre nás gréckokatolíkov, sa
začnú vysluhovať sv. omše v Mariánskom
kostole každú druhú nedeľu o 15.00. Dochádzať bude dp. Igor Cingel až z Trenčína.
- Vďaka Bohu, že nám umožnil prežiť
stretnutie spolužiakov kňazov, ktorí na
seba nezabúdajú.
- Prosme Pána, aby keď my, laici zo základných, stredných či vysokých škôl sa
stretneme, že by nám bolo dopriate zúčastniť sa vopred spoločnej sv. omše, aby preniklo požehnanie aj na neveriacich spolužiakov. Keď sa ľudia chcú stretať v dobrom

Po sv. omši, na ktorej sa stretli bývalí spolužiaci kňazi, sa pani Antónia Kovačovská
bledá ponáhľala von z chrámu. My
v domnienke, že jej je zle, ponáhľali sme sa
za ňou. Keď sme ju našli v dave, so slzami
vyhŕkla zo seba: „Áno, bol to on!“
Pani Tonka ako vám môžeme pomôcť? „Som si istá, že jeden z kňazov,
ktorí slúžili sv. omšu, je môj príbuzný,
synovec z druhého kolena.“ opakovala. „Tá
podoba z fotky z detstva!“ Vzali sme ju za
ruku a odviedli do sakristie, aby sa uistila,
že sa nemýli.
„Tak rada by som ho pozdravila, verte mi.“
V sakristii už kňazi neboli. Poslali sme
miništranta na farský úrad. Pomalým krokom sa prekvapený kanonik Jozef Dvorský, ktorý pôsobí v Nitre u pána biskupa,
priblížil k nám. Podali si ruky, povedali pár
viet. Pani Kovačovská si našla a objala
svojho príbuzného.
Na záver iba dodala: „Celé roky som vás
túžila stretnúť. V modlitbách som o tom
porozprávala Božskému Srdcu a ono ma
vypočulo!“ Ďakujem mu za to.
Bolo to teda stretnutie v stretnutí.
Anka G. a Mária K.
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Zobuď sa ty, čo spíš!
... na margo homílie Jozefa kardinála Tomku
na Mariánskej hore v Levoči 2007
Keď Jozef kardinál Tomko v homílii na
levočskej Mariánskej hore hovoril o základných ľudských hodnotách v živote
Slovákov, zdvihla sa v niektorých médiách vlna odporu voči jeho kázni. Na
ceste do kostola v rozhovore s istým pánom, ktorý sa obdobne rozčuľoval, že
kardinál „rýpe“, som sa musel zastať
otca kardinála. Lebo...
1. Levoča plnila najmä
v období útlaku kresťanov
naozaj funkciu slovenského
Ain Karimu. Tu sa schádzali spoločenstvá veriacich a vyprosovali si nádej
a požehnanie do ťažkých
dní prenasledovania
a neistoty.
2. Pamäť národa. Odborne
by sme povedali, že ide
o čiastočnú amnéziu. Beda
národu, ktorý stratil svoju
pamäť! Nie v názve organizácie, ale vo svojej identite.
Tých, ktorí nám ubližovali
sme vo voľbách slobodne,
(ale aj zodpovedne?) poslali do verejnej služby. Slúžiť znamená pomáhať, spolupracovať na spoločnom dobre.
Tak sme to naozaj mysleli aj s Ústavom
pamäti národa, nie ?
3. Kňazi, rehole, cirkevné školy, semináre,
Katolícka univerzita, to všetko tu vznikalo
roky, pravda za utrpenia dnes blahoslavených mužov i žien na Slovensku. Ale aj cez
statočný život jednoduchých, obyčajných
veriacich ľudí a ich modlitieb. Vážime si aj
tieto hodnoty?

4. Konzumizmus a hedonizmus prevzatý zo
Západu sa dá nahradiť nielen slobodou, ale
najmä zodpovednosťou, za seba, svoju rodinu a spoločnosť. Egoizmus nás naozaj
ochudobňuje o spoločenstvo s inými a pripravuje nás na odsúdenie do samoty a vedie k psychickému zániku osobnosti.
5. Zákon o interrupcii - nie je žiadnou novinkou na katolíckom Slovensku! Odvolanie sa na Ústavu SR ako
orgán najvyššej právnej
sily, vychádzajúci nielen
z tradície sv. Cyrila a Metoda, ale predovšetkým
z Desatora a nášho svedomia, nám hovorí o najvyššej ľudskej hodnote.
6. Útoky na rodinu. Rozvrat rodiny. Neformálne
partnerské zväzky a rozvody. Pokrokové modely
rodiny. To je principiálna
otázka pre každého otca
a matku, pre každého muža
a ženu /i slobodného/ a pre
politika vo verejnej službe.
Úloha štátu je jasná a jeho
pomoc rodine je ustanovená v rôznych zákonoch. Otázne však je, či
podpora tradičnej rodine je myslená vážne
a zodpovedne. Ak nie, vtedy má nastúpiť
kontrolný mechanizmus a to kontrola poslancov v štátnej i verejnej správe, priamo
nami - voličmi. To je odpoveď na kardinálovu otázku ako reagujeme my, veriaci
otcovia a matky na dnešnú situáciu o rodine.
7. Mediálne útoky na Cirkev. Na Slovensku
zatemnenie rozumu pretrváva už roky.
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A niektoré média sú v tomto zatemňovaní
majstrami. Stačí niečo nadhodiť, nedopovedať, uviesť ako polopravdu a v poslednom
čase ako lož.
Už dávno som nepočul termín „novinárska
kačica“, možno to vyznie komicky, ale
kačice zrejme dolietali. Kedysi sme sa na
stránkach novín dočítali ako sa redakcia
ospravedlňuje za nesprávne resp. nepravdivo zverejnené informácie o niečom alebo
o niekom. Dnes je všetko čo čítame, počúvame, a sledujeme naozaj pravda?
Myslím si, že otec kardinál vo svojej homílii v Levoči, nepovedal nič nové. Len to
vykričal na plné ústa z Mariánskej hory na
celé Slovensko. Slovensko, ktoré sa hlási
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ku kresťanským tradíciám. Slovensko, ktoré je hrdé na svoju históriu. Slovensko,
ktoré niekoľko rokov volalo: „Svätý Otče
do Levoče!“ a zároveň jedným dychom
vzdychalo: „Len keby sme nemuseli meniť
svoje svedomie, návyky a zvyky svojej
povahy a skutkov!“ Na toto Slovensko dnes
otec kardinál Tomko, volá ústami apoštola
národov, sv. Pavla : „Zobuď sa ty, čo
spíš!“ (Ef 5,14).
Prebraté z blogu
Františka Drozdu na Christ-Net.sk
Foto:www.belin.sk

Piaristi na tábore
Po úspechu z minulého roku sa aj tento rok
konal chlapčenský tábor pod záštitou kolégia Piaristov. Skoro ráno 9.7. na autobusovej stanici v Prievidzi veselo postávala
skupinka mladých, skladajúca sa z chlapcov, „väčších“ chlapcov, kuchárok, jednej
zdravotníčky a jedného milého pátra. Nuž
sme teda nastúpili do autobusu, smerujúceho do Banskej Bystrice. Tam sme totiž ešte
dve hodiny čakali na autobus do malej dedinky Podkonice. Z Podkoníc sme ešte
trištvrte hodinku šľapali do kopca, aby sme
sa (konečne) dostali do cieľa našej cesty,
ktorým bola chata Pleše.
No tá námaha stála za to. Čakal nás totiž
nádherný pohľad. Všade samé lúky, lesy,
kravičky a uprostred tejto nádhery naše
chatky. Zložili sme vaky, chlapci boli rozdelení do skupiniek, kuchárky sa zoznámili
s kuchynským vybavením, vybalila sa lekárnička. No a potom hor sa do súťaží
a hier. Chlapci celý týždeň pracovali v skupinkách pod vedením šikovných animátorov, (každá skupinka mala svoje meno,
vlajku a pokrik) absolvovali nočnú hru,

skúšku odvahy, ktorá zatriasla aj silnejšími
povahami, množstvo hier a súťaží, túru, no
hlavne kopec zábavy.
Ani sa nám domov nechcelo. No ako sa
hovorí - v najlepšom treba prestať - 13.7.
ráno sme zobrali vaky i nohy na plecia
a vyrazili opäť domov. Odniesli sme odtiaľ
veľa pekných zážitkov, na ktoré budeme
s radosťou spomínať minimálne do budúcoročného tábora.
Text: Veronika Melišková,
zdravotníčka
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Diecézne pastoračné Centrum pre rodinu
Tak, ako si deti opäť začali zvykať na intenzívny staronový režim učenia, aj naše
Centrum obnovuje po prázdninách svoje
aktivity.
Sme zariadenie, kde pomáhajú všetci na
princípe dobrovoľnosti. Vyslovujem preto
prosbu o pomoc pri odbornom vedení kurzov.

Chýbajú nám lektori: angličtinár, nemčinár,
prípadne iný jazyk a lektori na PC kurzy.
Ponúkame:
Dočasnú pestúnsku starostlivosť pre
detičky od 3 rokov, o ktoré sa starajú
milé, zodpovedné panie a deti môžu
u nás byť max. 3 hodiny.
PC učebňa s internetom je k dispozícii
po celý deň, mimo hodín, kedy prebiehajú PC kurzy.
Rozpisy otváracích hodín, kurzov, akcií
a ceny služieb sú vždy zavesené
v podchode na starú tržnicu.
Kontakt: Námestie slobody 21,
p. Melicherčíková, 046/ 542 39 26

Pod krížom
Keď sa za Ježišom hrnú tisícové zástupy
a jeho meno si ľud šepká pri rannom vstávaní a večernom usínaní, keď robí hostiny
pre 5000 ľudí uprostred púšte, keď nadšenci stelú pred nim rúcha a volajú
„Hosanna“- vtedy Máriu zbytočne hľadáte
v jeho blízkosti.
Ale keď Jeruzalem na neho napľuje, vyhodí ho za múry a vystaví na posmech aj výstrahu na Horu lebiek, vtedy sa Mária priblíži a zastane si po jeho boku... Aj mystický Kristus má tie isté osudy, čo Kristus
historický. Aj Cirkev má dni triumfálnych
pochodov, ale aj čierne dni kalvárske.
My sa tu , pravda chováme trošku ináč ako
Panna Mária. Keď má slovo katolík dobrý
zvuk, to sme všade tam, kde nás dobre vidieť. Na čele spolku, bratstva, združenia,
pod zástavami v prvých radoch sprievodu.
Ale keď príde na mystického Krista tlupa,
ozbrojená mečmi a kyjmi, zamkneme
zvnútra dvere a zavrieme okenice. A keď to
trvá dni, mesiace a roky, beznádejne kýv-

neme rukou: „Mysleli sme, že on... a toto je
už tretí deň, mesiac, rok, desaťročie...!“
Učme sa od Panny Márie stáť v Ježišovej
blízkosti a smelo sa k nemu hlásiť
i v časoch zlých. Vedieť stáť pod krížom,
to je čnosť Máriina a čnosť jej detí,
z ktorých prvým bol apoštol Ján. Prečo sa
bojíme prežehnať, keď sadáme vo verejnej
jedálni ku stolu, pri ktorom jedia moderní
pohania? Prečo sme takticky posunuli sväté
obrazy z predsiene a salónu do kuchyne
a do spálne? Prečo je uznanou ozdobou na
našom krku hocičo, len nie kríž? Bojíme
sa, či hanbíme? Takto sa rozhodne nemôžeme podobať tej, ktorá sa nebála stáť v tôni
kríža ani vtedy, keď sa jej Syn stal terčom
najhnusnejšieho posmechu a najsurovejších
rán.
Nebolo by prejavom úcty nezostať kvôli
Márii, našej Patrónke tam, kde ona zostáva
kvôli nám – pod krížom.
spracovala A. Karaková
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Karmel Božieho Milosrdenstva
a Kráľovnej Karmelu v Detve
Mestečko Detva prežíva 28. júla 2007 mimoriadnu slávnosť. Do tajomného ticha
novej ulice Jána Pavla II. začínajú od skorého rána prúdiť stovky ľudí. Sú to príbuzní sestier karmelitánok, kňazi, rehoľníci, dobrodinci a sympatizanti rehole. Niektorí
prišli autami, autobusmi, domáci kráčajú peši s kvetmi v náručí. Veľa sa ich usadí
z dôvodu začínajúcej páľavy pod stromy a kríky, aby mohli blížiacu sa slávnosť posvätenia karmelitánskeho kláštora a kaplnky Božieho Milosrdenstva a Kráľovnej
Karmelu prežiť čo najdôstojnejšie, no ukrytí pred slnkom.
Bosé karmelitánky - Božie kvety
Sv. omša s posviackou sa slúžila pred kláštorom. Úderom desiatej hodiny, za zvuku
zvona sa uberal početný sprievod miništrantov a asi štyridsiatich kňazov k sláveniu
sv. omše pod holým nebom. Hlavným celebrantom bol Mons. Rudolf Baláž. Zúčastnení hostia: Mons. Henryk Jozef Nowacki,
apoštolský nuncius na Slovensku, Mons.
Tomáš Galis, pomocný banskobystrický
biskup a provinciál karmelitánov Albert
Wach, OCD.
Ako rozvíjajúci sa kvet prichádzali
z kláštora na sv. omšu v nádherných habitoch bosé karmelitánky - vzácne lupene
úžasného diela Božej Lásky. Bol to nezabudnuteľný okamžik. Otec biskup Rudolf
posvätil steny, oltár v kaplnke a nakoniec
i vnútorné priestory kláštora.

Karmel - požehnanie pre našu vlasť.
V príhovore náš diecézny biskup Mons.
Rudolf Baláž hovoril o význame asketického života: „Človek v takomto asketickom
živote najlepšie spozná Boha. Boha v sebe.
On si ho zamiluje. Človek povrchný, ktorý
síce hovorí o náboženstve a mohol byť aj
pokrstený, ale keď vieru neberie vážne,
nikdy nemá Boha za svojho. Treba jednoznačnosť.“ Spomenul aj svoj osobný vzťah
k stavbe a otvoreniu kláštora: „Veľmi mi
záležalo, aby tu bol tento kláštor. Miesto,
kde bude skutočná kontemplácia
a odovzdanosť Bohu. Ostatné všetko tento
svet zoberie ako nepotrebné, ako odpad.
Dal by Boh, aby pre našu diecézu bol takýto začiatok práve tu pod Poľanou,
v Detve.“
Ku všetkým prítomným, no najmä sestrič-
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kám karmelitánkam, sa úprimne prihovoril
i apoštolský nuncius H. J. Nowacki: „Drahé
sestry, obraciam sa na vás a chcem vám
zdôrazniť, že dlh, ktorý máte voči diecéze
musíte platiť aj s vysokými úrokmi. Budete
ho splácať vašou modlitbou za biskupa, za
banskobystrickú diecézu a za celú Cirkev
na Slovensku. Je to vaša úloha a nemôžete
na ňu nikdy zabudnúť. Potrebujeme vaše
modlitby, vaše obety, vaše svedectvo, potrebujeme vás tu v diecéze i na celom Slovensku. Svet je zahlušený materiálnymi
vecami. Ničí ho sebectvo, egoizmus a túžba
po príjemnosti.“
Poďakovania a prosby o modlitby
Vzájomné úprimné ďakovania p. biskupovi, karmelitánkam, p. starostovi, predstaviteľom mesta, dobrodincom, firmám, Detvancom, takmer nemali konca. Samozrejme
sa nezabudlo zdôrazniť, že najväčšia vďaka
patrí Pánovi a patrónke rehole, Panne Márii.
Otec biskup Rudolf poďakoval z celého
srdca všetkým sestrám, zvlášť sestre Marte
za ich obety a námahy. Osobitne poprosil o
modlitby za kňazov našej diecézy, aby boli
svätí, aby patrili len Kristovi a nie kadejakým zbytočnostiam. Nie osobným záujmom, nie peniazom a vidinám, či kariére.
Aby to boli Boží muži. Prosil o modlitby
pre mesto Detvu i pre celé Slovensko.
Svojím dojemným ďakovným príhovorom
sa dôstojne rozlúčili aj sestričky karmelitánky s verejnosťou. Nakoniec bola zamknutá klauzúra. Požehnaním otca biskupa
Baláža bola posviacka ukončená. Detvianky v krojoch boli nanajvýš pohostinné pre
všetkých zúčastnených. Ľudia odchádzali
do svojich domovov povzbudení silou Božieho Milosrdenstva a obetou sestier Karmelu.
Dva lupene z nášho mesta
Aj z nášho mesta Prievidza si Boh vybral
svoje nevesty do Karmelu. Sú nimi 44 ročná sestra Jitka Amáta Slaná OCD a 33 roč-
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ná Beáta Šimkovičová, rehoľným menom
sr. Beáta Terézia od Božej Lásky a Matky
Milosrdenstva. Jitka Slaná nastúpila ešte
pred Nežnou revolúciou v r.1989 po absolvovaní VŠ do kláštora v Jiřetíne pod Jedlovou. V r. 1992 prišli sestričky do Prahy
prerobiť svoj kláštor z hotela znovu na
kláštor. Po oprave kláštora istý čas slúžila
v Prahe a v tomto kláštore 21. novembra
1993 zložila aj večné sľuby. Kvôli oprave
ďalšieho kláštora v Dačiciach v okrese Třebič prichádza so sestrami pracovať aj sestra Amáta.
Beáta Šimkovičová vstúpila po štúdiu
v roku 1992 do karmelitánskeho kláštora
v poľskom Zakopanom, pretože na Slovensku ešte Karmel nebol. V roku 1995, keď
postavili nový kláštor karmelitánok
v Košiciach sestra Beáta prišla slúžiť Pánovi do Košíc. Večné sľuby zložila 15. augusta 1997 v Košiciach. Nový kláštor v Detve
prichádza so sestrami založiť aj naša rodáčka sestra Beáta Terézia. Tento Karmel sa
jej spolu so sestrami stáva novým domovom.
Bratia karmelitáni na Slovensku
Duchovným prínosom pre našu vlasť je
i to, že od roku 1995 pôsobia na Slovensku
aj bratia bosí Karmelitáni. Venujú sa najmä kontemplácii, duchovnému vedeniu
laikov a vysluhovaniu sviatosti zmierenia.
V súčasnosti majú dve komunity.
V Priechode pri B. Bystrici a v Košiciach Lorinčíku. Pripravuje sa i otvorenie novej
komunity v Banskej Bystrici na Urpíne.
Text: Anka G. V., Foto: P. Schmidt
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Bohatstvo Karmelu
Začiatky karmelitánskeho rádu siahajú do Svätej zeme až k prorokovi Eliášovi, ktorý v samote hory Karmel hľadal Boha. Stal sa tak vzorom pustovníckeho života. Jeho slová: „Žije Pán, v ktorého službe stojím“ (1 Krl 17,1) sú vzorom života v Božej
prítomnosti, ktorý sa stal základným prvkom karmelitánskej špirituality.
V 11. – 12. storočí sa usídlili na hore Karmel pustovníci, ktorí si zvolili za Matku
a patrónku Pannu Máriu. Tajomstvo jej
života a spojenia s Kristom rád prijal za
svoj ideál. V 13. storočí museli mnísi kvôli
silnejúcim útokom mohamedánov opustiť
Svätú zem a presťahovali sa do Európy.
V 16. storočí dvaja veľkí španielski mystici
– sv. Terézia od Ježiša (z Avily) a sv. Ján
z Kríža – reformovali Karmel. Bol to návrat k prvotnej charizme: k ideálu pustovníckeho života, k mlčaniu, k úplnému zdržiavaniu sa mäsa, k skrytému životu
v klauzúre, k pravidelnej vnútornej modlitbe a k modlitbe v chóre, ako aj k prvkom
komunitného života.

Skrytým životom modlitby majú sestry
slúžiť rozvoju Božieho kráľovstva:
Adoráciou, chválou a vďaky vzdávaním Bohu.
Príhovorom za Cirkev, za celý svet
a za všetkých, ktorí to potrebujú
v starostiach aj v radostiach.
Modlitbou za mnohých, ktorí sa nemodlia a nemajú vieru.
Svedectvom o existencii živého Boha,
ktorý býva uprostred nás.

Obidvaja, sv. Terézia Avilská, aj sv. Ján
nám odovzdali vo svojich spisoch dôležitú
náuku o hlbšom spoločenstve s Bohom
a ceste vnútornej modlitby. Svätá Terézia
zvolila pre sestry čisto kontemplatívnu formu života, ktorej srdcom je dôverné priateľstvo s Kristom, osobný vzťah s Bohom.
Povolanie má byť zamerané úplne na počúvanie Božieho Slova, hľadanie vzácnej
perly Božieho kráľovstva, vo veľkej samote a v úplnom odlúčení od sveta. Apoštolát,
ktorému sa majú venovať bosé karmelitánky, je výlučne apoštolát modlitby a obety.
„Ja som o to nikdy neprestala prosiť,
napriek mojej veľkej úbohosti,
ide o Božiu slávu a o dobro jeho Cirkvi,
tam smerujú všetky moje túžby.“
Sv. Terézia od Ježiša

Život karmelitánok je životom tichým
a celkom obráteným k Bohu. Pre toto neustále, láskyplné obracanie sa k Bohu je
potrebná na jednej strane atmosféra ticha,
uzobrania a utiahnutosti, na druhej strane
radostný, rodinný život v spoločenstve.
K tomu má byť pomocou jednoduchá svojráznosť karmelitánskeho spôsobu života:
slávenie Eucharistie
2 hodiny vnútornej modlitby
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spoločná liturgia hodín v chóre
práca v dielňach,
a v záhrade
prísna klauzúra

v

domácnosti

jednoduchosť v zariadení celého kláštora
mlčanie a samota počas dňa
ale tiež 2 hodiny spoločnej rekreácie,
keď sa sestry môžu spontánne a srdečne
porozprávať
V priebehu stáročí boli duchom Karmelu
formovaní mnohí svätí. Pre našu súčasnosť
sú najznámejšie osobnosti z posledných
dvoch storočí: sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), sv. Terézia Benedikta od
Kríža (Edith Stein), blahoslavená Alžbeta
od Najsv. Trojice (z Dijon) a iné.
Prvý kláštor bosých karmelitánok na Slovensku bol založený v júni 1995
v Košiciach. Pán Boh ho obdaril mnohými
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povolaniami, takže po niekoľkých rokoch
počet sestier prekročil hranicu 21, stanovenú konštitúciami. Aby mohli byť prijímané
ďalšie kandidátky, postupne sa začalo pripravovať založenie ďalšieho kláštora. Založiť nový kláštor do Detvy prišlo 11 sestier
z Košíc.
„Vstúpte do svojho vnútra a pracujte
v prítomnosti svojho Ženícha,
ktorý je vždy prítomný a má vás rád.“
sv. Ján z Kríža
„Chcela by som,
aby nikto nebol zatratený.
Sestry moje, spoločne so mnou
proste Boha o túto milosť.
On vás zhromaždil kvôli tomu:
toto je vaše povolanie, toto je vaša úloha
a túžba, kvôli tomu máte
prelievať slzy a za toto sa modliť.“
Sv. Terézia z Lisieux
Prevzaté od sestier Karmelitánok,
pripravila Anka G.

Znak karmelitánskeho rádu
S vyobrazením znaku, ako ho poznáme dnes, sa stretávame prvý raz
na prelome 15. a 16. storočia, a to bez udania výkladu použitých
prvkov. Preto sa môžeme stretnúť s rôznym spôsobom výkladu.
Historicky najpravdepodobnejší je tento:
Hnedé pole v štíte symbolizuje horu Karmel, jej vrchol sa dotýka
neba. Biela hviezda v tomto poli je Panna Mária, patrónka, ochrankyňa a vzor karmelitánov. Dve hnedé hviezdy v bielom poli zastupujú postavy starozákonných prorokov - Eliáša a Elizea, ktorí sa
podľa Biblie tiež zdržovali na hore Karmel a sú v tradícii rádu nazývaní „vodcovia karmelitánov“.
Jednoznačný je výklad doplnkových atribútov:
Koruna a dvanásť hviezd vyjadrujú mariánsky motív - symbolizujú ženu odetú slnkom
s korunou dvanástich hviezd okolo hlavy (Zjav 12), čo je biblický obraz tradične vzťahovaný na Pannu Máriu. Ruka s plamenným mečom pripomína proroka Eliáša, o ktorom
Písmo hovorí, že jeho slovo „blčalo ako pochodeň“ (Sir 48,1). Prorok totiž nezvestoval
svoje slová, ale Božie Slovo, ktoré sa v Písme nazýva aj "meč Ducha" (Ef 6,17). Stuha
obsahuje latinský nápis s výrokom proroka Eliáša (1 Krl 19,10), ktorý karmelitáni prijali
za svoje heslo.
Zdroj: www.karmel.cz

14

BARTOLOMEJ

9/2007

ČO JE NOVÉ V SIETI
Milí fanúšikovia internetu, kresťanskí surferi. Opäť som sa po dlhšej
dobe odhodlal k napísaniu niekoľkých internetových tipov na kresťanské stránky. Verím, že si tu nájdete niečo, čo vás zaujme.
www.modlitba.sk
Stránka, na ktorej autor zbiera modlitby, úvahy, pobožnosti, obrázky a mnohé iné rôznorodé veci. V tejto zberateľskej činnosti sa mu zatiaľ celkom dobre darí, modlitby pribúdajú. A sú aj prehľadne roztriedené, čo robí stránku používateľsky veľmi prívetivou. Okrem
tradičných položiek zaujme napríklad Kniha modlitieb,
kde návštevníci môžu požiadať o modlitbu pre seba či
svojich blízkych.
www.modlitba.cz
Prehľadne zoradené modlitby. Taký je slogan tejto stránky. Vyššie spomenutá slovenská
stránka sa pravdepodobne inšpirovala aj na tomto serveri. „Katalóg modlitieb“ je tu už
skutočne prepracovaný aj preto, že stránka pôsobí už od roku 2003 a využíva na ich spracovanie redakčný systém. Hlavnou úlohou stránky bolo vytvoriť prehľadnú databázu známych aj neznámych modlitieb, ktorá na internete ešte nebola. A po 4 rokoch je vidno, že
túto úlohu sa postupne darí veľmi dobre plniť.
www.katechizmus.sk
Stránka Katechizmus.sk ponúka možnosti vyhľadávania a to aj podľa tém, či životných
situácií, prepojenie so serverom www.svatepismo.sk, prehľadné čítanie, rýchle listovanie
a obsah. Aj preto sa veľmi ľahko stane pre Vás pomocou pri prenášaní právd viery do
konkrétneho života, prehlbovaní viery, hľadaní odpovedí v ťažkostiach či katechéze a
vyučovaní náboženstva. Ak vás nenapadá nič konkrétne čo by ste si z katechizmu chceli
zopakovať, nájdite si na úvodnej stránke odkaz „Pozrite si, čo hovorí katechizmus na tému:“, a kliknite na odkaz ktorý systém automaticky vyberie. Pri každom obnovení stránky
sa téma zmení.
www.kumran.sk
Internetové kníhkupectvá sú v dnešnej dobe úplne bežné. Aj preto špeciálne kresťanské
kníhkupectvo nie je ničím nezvyčajným. Napriek tomu predpokladám, že mnohí jeho nakupujúci si budú objednávať cez internet prvý raz. Treba odložiť všetky pochybnosti
a nebáť sa. Ako prvé je dôležité zaregistrovať sa a vybrať si. Následne je tovar možné
zaplatiť aj vopred bežným bankovým prevodom alebo cez službu TatraPay, v tom prípade
príde už len balík s tovarom. Môžete si však vybrať aj doručenie na dobierku, pričom odpadajú starosti s platbou vopred. Ponuka kníhkupectva je skutočne veľmi bohatá,
v katalógu sa nachádza 983 kníh a mnoho iného tovaru.
Isto si niečo zaujímavé z ponuky vyberiete. A ak budete na pochybách, čo kúpiť alebo nekúpiť ako darček
niekomu blízkemu, k dispozícii sú aj univerzálne darčekové poukážky v rôznych hodnotách.
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http://liturgika.christ-net.sk/
Server Christ-Net.sk nemusím kresťanským surferom bližšie predstavovať. Rozhodol som
sa však upozorniť na jeho podstránku venovanú liturgike. Dávam ju ako dlhoročný miništrant do pozornosti predovšetkým svojim mladším kolegom miništrantom. I po dlhoročnej
praxi mi prišlo vhod v tomto slovníku vyhľadať rôzne odborné liturgické termíny s ich
presným výkladom. Pojmy sú usporiadané podľa abecedy, takže s ich vyhľadaním nebudete mať určite žiadny problém. Na budúcej miništrantskej schôdzke sa môžete vytiahnuť,
že viete napríklad, čo je ablúcia, pulpit či gremiál.
www.prayer.su
Máte radi cudzie jazyky? Potom vás pravdepodobne zaujme táto stránka, na ktorej autori
kompletizujú čo najväčšiu zbierku rôznych jazykových verzií modlitby Otče náš. Samozrejme nechýba ani slovenčina. Taktiež nie je úplne zlý nápad nastaviť si stránku
s modlitbou ako domovskú stránku. Pred každým surfovaním sa isto nezabudnete pomodliť.
www.grkat.nfo.sk
Stránka gréckokatolíkov na Slovensku sa snaží sprístupniť čo najviac informácii
o gréckokatolíckej cirkvi. Stránka je obsahovo členená na niekoľko sekcíí, nosnou je textová časť, kde sa zhromažďujú záležitosti týkajúce sa najmä spirituality cirkvi, výklady
bohoslužieb, patristické texty, dokumenty týkajúce sa ekumenizmu a liturgické texty. Súčasťou stránky je aj veľmi dobre rozbehnuté diskusné fórum a hudobná sekcia
s možnosťou stiahnutia piesní.
Text: Alojz Vlčko
Obrázky: internet

OZNAMY
Od 3. 9. sú vo farskom kostole sv. Bartolomeja znova tri sv. omše od pondelka do piatka: 6:00, 12:00 a 16:30. V sobotu a nedeľu sú sväté omše ako zvyčajne.
Od stredy 5. 9. 2007 o 16:30 budú pravidelné stretnutia žiakov 3. ročníka ZŠ z našej
farnosti každú stredu vždy o 16:30 a každú nedeľu o 10:30 pri sv. omši vo farskom kostole sv. Bartolomeja.
Na krst prihlasujú rodičia svoje dieťa do 7 roku vo fare a od 7 – 14 roka u svojho katechétu v škole. Nad 14 rokov sa už sami dospievajúci prihlásia u ktoréhokoľvek kňaza vo
farnosti.
Dospelých prosíme prihlásiť sa na krst, prvé sv. prijímanie alebo na birmovku najbližšie dve nedele (9. 9. a 16. 9. 2007) po nedeľnej večernej sv. omši vo fare o 19:00. Od
16. 9. 2007 začnú pravidelné stretnutia podľa dohody s kňazom dvakrát do mesiaca.
Nových birmovancov prosíme, aby prišli v sobotu 8. 9. 2007 v čase od 9:00 do 12:00
alebo nasledujúcu sobotu 15. 9. 2007 od 10.00 do 12.00 do farského kostola sv. Bartolomeja na zápis spolu s aspoň jedným rodičom. Bez rodiča nebude zápis možný. Ak niekomu z vážnych dôvodov tento termín nevyhovuje, môže prísť na zápis aj po večernej sv.
omši 8. a 15. 9. 2007 o 18:00 do farského kostola.
Mons. Ján Bednár, dekan
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LITURGICKÉ OKIENKO
2. september - 22. nedeľa cez rok
Č1 - Synu, v pokore konaj svoje práce.
Sir 3, 19-21.30-31
R - Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom chudobnému.
Ž 68, 4-11
Č2 - No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha...
Hebr 12,18-19.22
Ev - V istú sobotu vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo:“Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho ako si ty, a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: Uvoľni
miesto tomuto. Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. Ale keď ťa pozvú,
choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval a povie ti: Priateľu, postúp vyššie! Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. Lebo každý, kto sa
povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Lk 14, 1.7-14
9. september - 23. nedeľa cez rok
Č1 - Myšlienky smrteľníkov sú bojazlivé, naše úvahy sú neisté.
Múd 9, 13-18
R - Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.
Ž90, 3-17
Č2 - Lebo kde je závet, musí sa dokázať smrť závetu.
Flm 9b-10.12-17
Ev - Išli s nim veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne
a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže
byť mojim učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojim učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má
na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať. Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť...
Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“
Lk 14, 25-33
15. september - Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska – slávnosť –sobota
Č1 - Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami. Sk 1, 12-14
R - Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu.
Ž(Lk 1,46-55)
Č2 - Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení.
1Pt 4, 13-16
Ev - Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova a Mária
Magdaléna. 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
16. september - 24. nedeľa cez rok
Č1 - Choď, zostúp, lebo tvoj ľud, čo si vyviedol z egyptskej krajiny, robí zle! ´
Ex 32, 7-11.13-14
R - Vstanem a pôjdem k svojmu Otcovi.
Ž 51, 3-19
Č2 - Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné.
1Tim 1, 12-17
Ev - Farizeji a zákonníci šomrali:“Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ Preto im
povedal toto podobenstvo:“ Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá
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tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju
nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov
a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila. Hovorím vám:Tak
bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.
Lk 15, 1-32
23. september - 25. nedeľa cez rok
Č1 - Pán sa zaprisahal na Jakubovu pýchu...
Am 8, 4-7
R - Chváľte Pána, lebo dvíha chudobných.
Ž 113, 1-8
Č2 - Toto je dobré a milé pred Bohom, našim Spasiteľom...
1Tim 2, 1-8
Ev - Učeníkom povedal:“ Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu a toho obžalovali
u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: Čo to počúvam o tebe?
Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.“ Správca si povedal:“Čo
budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva. Zavolal si
po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: Koľko dlhuješ môjmu pánovi? On povedal: Sto kadí oleja. Vravel mu: Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat. Druhému povedal podobne - miesto sto meríc pšenice napíš svoj úpis na osemdesiat.“ A pán
pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči
sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.
Lk 16, 1-13
30. september - 26. nedeľa cez rok
Č1 - Pijú víno z krčahov, natierajú sa najlepším olejom...
Am 6, 1a. 4-7
R - Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Ž 146, 7-10
Č2 - Bojuj dobrý boj viery a zmocní sa večného života.
1Tim 6, 11-16
Ev - Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo
hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa
z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák
umrel, neskoršie zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči,
zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal:“Otec Abrahám, zľutuj sa nado
mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa
hrozne trápim v tomto plameni.“ No Abrahám povedal:“Synu, spomeň si, že si dostal
všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš...“
Lk 16, 19-31
spracovala A. Karaková

Spomienka na zosnulú
Dňa 14. septembra si pripomíname 10. výročie od úmrtia našej matky, starej matky a prastarkej Márie Tomášikovej, rod. Bielickej.
Ktorí ste ju poznali, spomeňte si na ňu v modlitbách.
Spomínajú synovia Viliam, Jozef a dcéra Valika s rodinami.
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FARSKÁ KRONIKA OD 26. 7. DO 25. 8. 2007
Do farského spoločenstva sme sviatosťou krstu prijali
Matúš Srna
Nina Cangárová
Michaela Budzová
Eva Mihoková
Kristián Čičmanec

Viktória Gašparová
Alexej Bako
Lea Gogolová
Lucia Mokrá
Gréta Hurtišová

Blahoželáme k prijatiu sviatosti manželstva

Ing. Daniel Greguš - Herlena Šurabová

S kresťanskou nádejou na stretnutie vo večnosti sme sa rozlúčili so zomrelými
Irena Matayová, 85 r.
Mária Molottová, 83 r.
Elena Sabová, 87 r.
Imrich Ondrušek, 67 r.
Monika Čičmancová, 76 r.
Juliana Kaplánová, 84 r.
Czeslaw Nowak, 49 r.

Anna Kráľová, 77 r.
Františka Kapušová, 85 r.
Margita Krpelanová, 83 r.
Ľudmila Novotková, 74 r.
Rozália Chromeková, 56 r.
Ladislav Brodek, 81 r.
Peter Jurík, 56 r.
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Letný denný tábor
2. – 27. 7. 2007
Tábora sa počas štyroch turnusov zúčastnilo 120 detí vo veku 6 – 15 rokov a 49 animátorov. V programe mali veľa zábavy, športu, súťaží, ale i poznávania. V menších skupinkách si navzájom pomáhali plniť rôzne úlohy a získavali tak veľa nových kamarátstiev.
Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali deti viesť ako animátori, alebo zabezpečovali technický chod programu či bezpečnosť detí. Samozrejme vďaka patrí aj štedrým sponzorom,
vďaka ktorým mohli deti zažiť plný pripravený program.
M. Melicherčíková - Diecézne pastoračné Centrum pre rodinu

Prievidzská púť
18. a 19. august 2007

