Cesta sv. Michala

pod ochranou
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Slovo čitateľovi
Svetom sa prevaľuje jedna kríza za druhou.
Ekonomická, morálna, kultúrna... Žiaľ, neobišla ani Cirkev. Cítime to z jej reakcií, slov
a skutkov. A tak niektorí prichádzajú k záveru, že Boh áno, ale Cirkev nie. Musíme si
priznať, že dnes nie je svet naklonený viere
a Cirkvi. Svedčí o tom aj spomenutá kríza,
majúca v konečnom dôsledku korene v kríze
morálky. Niektorí sa nazdávajú, že práve Cirkev spustila krízu - nehlásala vzťah k Ježišovi
Kristovi, ale len náboženstvo odtrhnuté od
života.
Problém nedôverujúcich Cirkvi je v tom,
že nechcú Boha Cirkvi, ale boha, ktorý je
mimo cirkvi. Existuje taký boh? Môže to byť
len jeho napodobnenina, prispôsobený boh,
akého by sme chceli mať. Môžete sa stretnúť
s ľuďmi, ktorí veria v boha, ktorý im dovolí
kradnúť, porušovať nedeľu, klamať, prechovávať nenávisť. Ale taký boh neexistuje.
Cirkev predstavuje Boha, ako nám to hovorí
zjavenie. Naše náboženstvo nie je prirodzené, ako to majú niektoré kmene v Afrike,
ktoré vlastným rozumom prišli na to, že
nejaký boh je. My máme náboženstvo zjavené, teda také, v ktorom sa nám Boh sám
zjavuje. Ježiš nám prišiel povedať o Otcovi.
Ak uznávam Ježiša, musím uznať aj jeho
Cirkev, ktorú tu založil. Nie je to výmysel
apoštolov. Ježiš sám hovorí, že na Petrovi
postaví „svoju“ cirkev a „pekelné brány ju
nepremôžu“. V Písme môžeme tiež nájsť, ako
Ježiš hovorí o „svojich“ ovciach, ktoré má
pásť Peter, že je dobrým pastierom, ktorého
ovečky počúvajú.

Boh áno, Cirkev nie

Prečo toľko útokov na Cirkev? Cirkev verí,
že je Božsko-ľudská ustanovizeň. Je v nej to
ľudské, čo je často hriešne. Sám pápež Ján
Pavol II. sa ospravedlnil za hriechy Cirkvi.
Ak by však Cirkev bola len takáto, sama by
sa rýchlo zničila. Ale je tu aj tá Božská časť,
ktorá dáva záruku a silu, aby sme zotrvali
v nej. Zlý Cirkev nikdy nepremôže, lebo je tu
Ježišov prísľub - pekelné brány ju nepremôžu. A preto proti nej bojuje a chce ju aspoň
oslabiť. Vidíme, že sa mu to darí. Keď sa pýtam veriacich, čo vlastne Cirkev robí, často
nevedia odpovedať. V svetských masmédiách sa veľa hovorí o finančných prechmatoch, zneužívaní detí .... Ale to je akoby som
vypiloval strom preto, lebo na jednej časti sú
húsenice. Avšak húsenice netvoria strom. Na
strome je ovocie a nevšímať si ho, by bolo nerozumné. To, že Cirkev sa prehrešuje, nie
je vinou Boha. Je to jej vina a my nemôžeme zato odsúdiť Boha. Pri premietaní filmu
o koncentračných táboroch sa muž pýta,
prečo to Boh dovolil. Iný mu odpovedá, že
Boh to nikomu nedovolil. Boh nepovedal,
že cez vojnu sa môžu ľudia vraždiť, znásilňovať, zabíjať. Povedal to človek a aj urobil.
Možno máme zlého adresáta. Treba za tým
vidieť Zlého, ktorým sa ľudia nechali ovládnuť. Vieme, že Boh rešpektuje našu slobodu
a, bohužiaľ, ju často zneužívame. Skrývame
sa za ňu a obviňujeme Boha, ktorý je vždy
na strane človeka. Jedno príslovie hovorí, aby
sme špinavú vodu nevyliali aj s dieťaťom. Aj
v Cirkvi je špinavá voda. Ale je tam aj veľa
krásneho a dobrého - starosť o bezdomovcov
v útulkoch, chorých v nemocniciach, opustených, postihnutých, prenasledovaných a bez-

Zasvätenie rodín Božskému Srdcu Ježišovmu
Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Ty si prejavilo cez
sv. Margitu Máriu Alacoque, že chceš mať
miesto vo všetkých kresťanských rodinách.
Uvedomujúc si Tvoje prianie, chceme Ti dnes
verejne zasvätiť a obetovať našu farnosť a rodiny. Chceme žiť podľa Tvojho príkladu, aby
v našich rodinách prekvitali čnosti, za ktoré si
Ty, najmilší Spasiteľ, prisľúbil pokoj už tu na
zemi. Budeme sa chrániť všetkého, čo Ty odmietaš a odsudzuješ ako zlo. Vládni nad naším
rozumom jednoduchosťou viery. Kraľuj v našich srdciach, ktoré horia láskou k Tebe a my
budeme i naďalej roznecovať oheň tejto lásky
predovšetkým častým svätým prijímaním.
Božské Srdce Ježišovo, buď vždy medzi nami
kdekoľvek a kedykoľvek sa stretneme. Žehnaj
všetky naše práce a námahy. Rozptyľuj naše
starosti, posväcuj naše radosti a uľav nám
v našich trápeniach. Keby Ťa niekto z našich
rodín urazil hriechom, prosím Ťa, Božské Srd-

Foto: M. Vivodík obraz z kostola
v J. Bohuniciach
branných, o výchovu v školách/internátoch,
práca s mládežou, misie. Toto všetko je Cirkev. Modlime sa za ňu, aby nám podávala
pravdu o dobrom, milujúcom Bohu.
M. Vivodík

Božské Srdce

ce, nedaj mu zabudnúť, že si plné dobroty, lásky a milosrdenstva k hriešnikom.

Ježišovo, buď s nami...

A keď nadíde hodina rozlúčky a tieň smrti
pohrúži našu rodinu do smútku, posilňuj nás,
aby sme všetci s vierou prijímali Tvoje večné
rozhodnutia. Nech nás uteší myšlienka, že
príde deň, keď sa celá rodina znovu stretne
v Tvojej sláve, kde Ťa chceme naveky oslavovať
za Tvoje dobrodenia. Amen.

Aj v našej farnosti sa utiekame k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a vkladáme
do Jeho rúk všetky naše starosti a trápenia. Veľa farníkov má záujem utiekať sa
k Nemu, preto sme pre veľký záujem vytvorili dve modlitbové reťaze deviatnikov
k Božskému Srdcu Ježišovmu, do ktorých
sa zapojilo 54 ľudí. Takto modlitbou pri
putujúcej soške Božského srdca Ježišovho
sa zasväcujeme s nádejou a vierou nášmu
Bohu.

Svätice, ktoré boli obdarené víziami o Najsvätejšom Srdci Ježišovom
Jedna z najmilších zbožností v katolíckej cirkvi je zameraná na Najsvätejšie Srdce Ježišovo.
Aj keď je hlboko zakorenená v Písme, samotná oddanosť nebola až tak známa, kým rôzni
svätí vizionári neohlasovali, že videli Ježiša a
Jeho milované Srdce. Najsvätejšie Srdce Ježiša
Krista je vtelené Slovo, Spasiteľ, vnútorne obsahujúci v Duchu nekonečnú božskú lásku k

Otcovi a bratom.
Svätá Lutgarda z Aywières
Narodila sa v 12. storočí. Vstúpila do benediktínskeho kláštora, kde začali aj jej vízie s
Ježišom a jeho prebodnutým Srdcom. V jednej
pokračovanie na 2 str.
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z nich zažila „výmenu sŕdc“, keď sa jej Ježiš spýtal: „Čo teda chceš?“ Povedala: „Chcem Tvoje
Srdce.“ Ježiš odpovedal: „Chceš moje Srdce? Ja
potom tiež chcem tvoje srdce.“ Lutgarda potom vyhlásila: „Vezmi si ho, drahý Pane. Ale
vezmi ho tak, aby láska Tvojho Srdca mohla
byť zmiešaná a zjednotená s mojím vlastným
srdcom. Aby som mohla mať v Tebe svoje srdce a mohlo vždy zostať pod Tvojou ochranou.“
Svätá Mechtilda z Hackebornu
Táto svätá žila v 13. storočí. Za celý svoj život
dostala sv. Mechtilda, benediktínska mníška
z Nemecka, veľmi veľa videní Ježiša. Svedčí o
tom aj kniha, v ktorej boli spísané všetky jej
zážitky so Spasiteľom. Jedného dňa sa jej zjavil
Ježiš držiac v pravej ruke túto knihu túliac si
ju k svojmu Srdcu. Pobozkal ju a povedal jej:
„Všetko, čo je v tejto knihe, prúdi z môjho Božského Srdca a vracia sa späť k nemu.“ Ježiš jej
tiež povedal: „Hneď ráno pozdrav moje Srdce

Svätec kostola

S

viatok sv. Antona Paduánskeho sa slávi 13.
júna. Jeho socha sa nachádza aj v kostole
v Paderovciach, aj v kostole v Jaslovských
Bohuniciach, kde je aj jeho freska. Keď Taliani
hovoria o Antonovi, použijú označenie Il Santo, to znamená „svätý“. Netreba dodávať krstné
meno, každý hneď vie, o kom je reč. V Padove
pri jeho sarkofágu, v ktorom sú uložené jeho
relikvie, ešte po 800 rokoch sa stále dejú zázraky, o čom svedčia mnohé ďakovné tabuľky. Čo
vieme o tomto svätom?
Je patrónom: chudobných, sociálnych pracovníkov, manželov, žien, detí, pekárov, baníkov,
cestovateľov, pri hľadaní stratených veci, pred
morom, horúčkou; pred mocou diabla.
Atribúty: Dieťa Ježiš, ľalia, ryba, osol, monštrancia, hostia, plameň.
Narodil sa okolo roku 1190 v Lisabone v Portugalsku vo významnej šľachtickej rodine ako
Fernando de Bulhões. Okolo roku 1211 vstúpil
k Rehoľným Kanonikom sv. Augustína v Lisabone a odchádza do Santa Cruz v Koimbre.
Niekedy v rokoch od 1215 do 1219 prijíma
kňazskú vysviacku. V roku 1220 pod vplyvom
zvesti o prvých františkánskych mučeníkoch
prestúpil do Rádu Menších Bratov Sv. Františka z Assisi a prijal meno Anton. Túžil po mučeníctve, a preto sa pridal ku skupine, ktorá išla
na misie do Maroka. Tam však ťažko ochorel
a musel sa vrátiť. Kvôli silným vetrom loď, na
ktorej cestoval, pristáva na Sicílii. V máji 1221
sa zúčastňuje na kapitule v Assisi, po ktorej
ho br. Gracian berie so sebou do pustovne.
V roku 1223 sa odohrala príhoda, ktorá odhalila jeho schopnosti. Bol vyzvaný bratmi,
aby kázal namiesto kazateľa, ktorý nemohol
prísť. A on bez prípravy predniesol svoju prvú
kázeň. Všetkých prekvapil svojou znalosťou
Písma. Po tejto príhode sa stáva kazateľom.
V roku 1223 dostal od sv. Františka písomné
povolenie prednášať bratom teológiu. V roku
1227 na provinciálnej kapitule je zvolený do
funkcie provinciála v provincii Romanioli i
píše svoje diela - zbierky svojich kázni. Za katedrou však nezostal dlho. Sv. František mu
prikázal, aby sa celkom venoval kazateľskému

svojím prvým dobrým skutkom a ponúkni mi
ho ako obetu. Ktokoľvek vzdychá hlasom svojho srdca ku mne, priťahuje ma k sebe.“
Svätá Gertrúda Veľká
Gertrúda začala prijímať nebeské vízie vo veku
25 rokov, keď žila v benediktínskej komunite
v 13. storočí. Jedného dňa videla svätého Jána
Evanjelistu a Ježiša. Božský Spasiteľ ju pozval,
aby si položila hlavu na jeho Srdce. Pritom sa
rozprávala s Jánom a pýtala sa ho: „Milovaný v
Pánovi, keď si odpočíval na hrudi nášho Spasiteľa počas poslednej večere, aj teba potešoval
ten harmonický tlkot srdca, ktorý teraz oblažuje moju dušu?“ Ján odpovedal: „Áno, počul
som ho a moju dušu prenikla sladkosť až do jej
samého vnútra.“ Gertrúda sa spýtala: „Prečo si
teda v tvojom evanjeliu hovoril tak málo o milujúcich tajomstvách Ježišovho Srdca?“ On odpovedal: „Mojou úlohou bolo písať o Večnom
Slove… ale slová o blaženom tlkote Najsvätej-

šieho Srdca boli vyhradené pre neskoršie časy,
keď časom unavený svet, vychladnutý v láske k
Bohu, môže byť zohriaty tým, že načúva týmto
tajomstvám.“
Svätá Margita Mária Alacoque
V roku 1673 mala francúzska rehoľníčka Margita Mária Alacoque víziu Ježiša, počas ktorej ju požiadal, aby si Cirkev uctievala jeho
Najsvätejšie Srdce. Medzi sľubmi, ktoré Ježiš
zvestoval svätej Margite Márii, bolo aj toto:
„Moje Srdce preteká milosťami. Sľubujem, že
požehnám svojou mocnou láskou všetkých,
ktorí v prvý piatok v deväť po sebe nasledujúcich mesiacov pristúpia k sv. prijímaniu. Tiež
im udelím milosť poslednej ľútosti nad svojimi
hriechmi: nezomrú bez mojej milosti ani bez
prijatia sviatostí a moje Srdce bude ich bezpečným útočiskom v poslednej hodine.“
AŽ
Zdroj: www.modlitba.sk

sv. Anton Paduánsky, rehoľník a učiteľ Cirkvi
úradu. Anton sa stal veľmi známym a vyhľadávaným kazateľom. Niekedy mal až tridsaťtisíc
poslucháčov. Vtedy kázaval aj na námestiach
alebo na lúkach.
Z jeho života: Keď kázal vo Francúzsku, Anton prijal pozvanie istého šľachtica na spoločnú večeru a strávil noc v jeho sídle v blízkosti
Limoges. Vo večerných hodinách sa Anton
ospravedlnil a odišiel do svojej izby, aby sa
modlil. O chvíľu neskôr pán domu prešiel
okolo františkánovej izby a všimol si, že spod
dverí prúdi neobyčajné svetlo. Keď sa pozrel
cez otvor vo dverách, šľachtic uvidel videnie,
ktoré prebiehalo v miestnosti. Krásne dieťa
stálo na lavičke, na ktorej Anton kľačal a modlil sa. Dieťa natiahlo svoje ruky k svätému. Anton mu opätoval jeho výzvu tým, že si pritisol
Dieťa k svojmu srdcu a znovu a znovu plakal:
„Môj Bože, môj Bože!“ Nasledujúce ráno Anton požiadal svojho hostiteľa, aby neodhalil to,
čo videl, kým je nažive. Tajomstvo tejto noci
bolo uchované desať rokov.
Niektoré z najznámejších zázrakov sv. Antona sa konali vo Francúzsku. V St. Junien
v Limoges kedysi kázal sv. Anton na improvizovanej plošine na námestí. Ale predtým, než
začal svoju kázeň, na chvíľu sa pozastavil, aby
upozornil svojich poslucháčov hovoriac: „Kým
vám tu hovorím, diabol toto pódium zvalí, ale
nikto nebude zranený.“ Kázanie sa sotva začalo, keď sa Antonova vízia splnila. Pódium sa
zrútilo. Anton však vstal, oprášil sa a pokračoval vo svojej kázni. Satan nemal žiadnu šancu
zabrániť horlivému františkánovi Antonovi
z Padovy v kázaní Božieho slova.
Aj keď sv. Anton bol výrečný kazateľ, nebol
vždy schopný získať si publikum. Istý prípad
sa stal jedného dňa v meste Rimini. Odmietnutý riminskými heretikmi bol svätý odhodlaný kázať tým, ktorí by ho skutočne počúvali.
Prešiel teda na pobrežie a postavil sa na breh.
Ako začal kázať, hladina vody sa naplnila hlavami nespočetného množstva rýb, ktoré prišli
počúvať kazateľa Antona. Rozprával im o sláve
Boha a dobrote svojho Stvoriteľa. Vyzýval ich,
aby boli vďační za všetko. Takto zničil chlad

ľudu z Rimini, ktorí nemali žiadne miesto
pre slovo Božie v srdciach. Ani jedna ryba sa
nepohla počas toho, ako sv. Anton kázal. Keď
skončil, svätý ich požehnal znamením kríža.
Potom odplávali.
V priebehu roka 1228 pracoval sv. Anton
v provincii Benátky. Práve vtedy zomrel významný florentský muž a jeho príbuzní dopodrobna naplánovali jeho pohreb. Anton
bol v okolí a tak ho požiadali, aby kázal na
pohrebe. Ani zďaleka nevedeli, o čom by mal
Anton kázať. Anton vybral text: „Kde je tvoj
poklad, je aj tvoje srdce.“ Uprostred kázania
sa však zastavil. Po chvíli v slávnostnom tóne
pokračoval: „Tento človek je mŕtvy a jeho duša
je pochovaná v pekle. Choďte, otvorte pokladnice a nájdite jeho srdce!“ Užasnutí príbuzní
urobili, ako im Anton kázal. Pokladnica bola
otvorená. Tam, uprostred všetkého zlata, bolo
srdce človeka, ktorý bol síce bohatý na pozemské poklady, ale zomrel chudobný v nebeských
veciach.
13. júna 1231 dostáva infarkt a prosí bratov
o prenesenie do Padovy. Umiera u bratov pri

sv. Anton Paduánsky, Paderovce
foto: J. Remenárová
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Kláštore sv. Kláry. Keď sa bratia snažili utajiť
jeho smrť zo strachu z návalu pútnikov a prípadného boja o relikvie, jeho smrť začali ohlasovať deti a mládež, ktorá akoby bola vedená
vnútorným vnuknutím, všade oznamovala,
že zomrel „Svätý“. Dňa 17. júna 1231 sa konal
slávnostný pohreb v Kostole Najsv. Márie Panny. 30. mája v roku 1232 ho pápež Gregor IX.
v Spoleto kanonizuje a v roku 1946 Pius XII.
vyhlasuje za učiteľa cirkvi.
Jeho jazyk sa uchoval neporušený. Sv. Bo-

Myšlienka:
Ten, kto z Cirkvi odíde kvôli chybám iných
ľudí, do nej nikdy neprichádzal kvôli Ježišovi.
naventúra, ktorý bol pri tom, keď Antonovo
telo ukladali do sarkofágu, keď videl tento div,
povedal: „Ó, požehnaný jazyk, ktorý vždy zveleboval Pána a dal ho zvelebovať aj iným, hľa,
zjavilo sa, aké veľké zásluhy mal u Boha.“
Už za jeho života sa diali zázraky. Bol obda-

rovaný schopnosťou bilokácie - byť na dvoch
miestach naraz, prorokovania a čítania v svedomí ľudí. Úcta k nemu sa veľmi rozšírila, je
len málo kostolov, v ktorých sa nenachádza
jeho socha. Tradične sa vzýva pri hľadaní stratených vecí.
Spracované zo zdrojov:
Každý deň so svätými: I. diel. Trnava: Spolok
svätého Vojtecha, 2006
www.františkani.sk/kazatel/svati
Jozefína R.

Boží zázrak ... Suché ľalie kvitli
v Krasnogorskom kláštore
v Zakarpatsku už ôsmykrát
Po ôsmykrát za sebou pod sklom ikony „Radosť všetkých, ktorí smútia“
v Kláštore Krasnogorsk kvitli sušené ľalie. To sa deje každoročne na
sviatok Trojice. Tlačová služba Mukačevskej diecézy zverejnila 7. júna
2019 informácie o zázračnej udalosti, ktorá sa konala v chráme Krasnogorského kláštora v meste Mukačevo v Zakarpatskej oblasti. Prvýkrát mnísi umiestnil ľalie pod pohárom ikony „Radosť všetkých, ktorí
smútia“ v roku 2012 na žiadosť farníkov, ktorí videli televíznu správu o
podobných zázrakoch v obci Kulevcha, Saratsky District, Odessa Region. Na Veľkú noc boli kvety umiestnené pred ikonou a časom vyschli.
A na Trojicu na bielych stonkách kvitli biele ľalie, hoci kvety boli bez
vody a pôdy. „Nie je tu ani voda, ani pôda. Ale je tu naša modlitba,“
hovorí vikár kláštora Archimandrit Hilary. Ľalie z minulého roku sa
rozdajú veriacim. Takto mnohí rozprávajú o zázračnej pomoci Panny
Márie.
upravené podľa: https://3rm.info/main/75875-chudo-bozhee-v-krasnogorskom-monastyre-na-zakarpate-v-vosmoj-raz-rascveli-suhie-lilii.html

rozkvitnuté ľalie
foto: internet

Kostol
foto: M. Vivodík

Desatoro dovolenkára
1.

Ži s prírodou. Vrchy, lúky a polia, rieky a more – vo všetkom
objavuj prítomnosť Boha. A zatlieskaj mu, že všetko stvoril tak
krásne.

2.

Ži podľa svojho mena a kresťanskej identity. Nehanbi sa počas
leta za to, že si kresťan. Falšoval by si tým svoju identitu.

3.

Ži nedeľu. Aj počas dní oddychu je nedeľa deň Pánov. A Pán
neodchádza na dovolenku. Nevynechaj nedeľnú omšu.

4.

Ži s rodinou. Zhováraj sa, hraj sa, žartuj so svojimi blížnymi
s radosťou a bez ponáhľania. Modli sa so svojou rodinou a zájdi
s ňou do chrámu.

5.

Ži svoj život. Život je veľký Boží dar. Nevystavuj svoj život nebezpečenstvu a dávaj pozor, aby si neohrozil život druhých.

6.

Ži v priateľstve. Od počúvania buduj cestu k dôvere, k pomoci,
k obohateniu, k rešpektu posvätnej dôstojnosti iných osôb.

7.

Ži spravodlivo. Nemysli si, že máš na všetko právo. Aj iní majú
svoje nároky. Rešpektuj ich a zaujímaj sa o ich dobro.

8.

Ži v pravde. Vyhýbaj sa pokrytectvu, klamstvu, kritike, predsudkom a samoľúbosti.

9.

Ži v čistote srdca. Premáhaj žiadostivosť a egoizmus. Dovolenka
neznamená robiť si, čo sa mi zachce.

10. Ži solidárne. Nechci mať všetko pre seba. Mysli aj na tých, čo nemajú voľné dni, čo dokonca nemajú ani každodenný chlieb. Ani
láska, ani služba.
J.Č

Cesta pod ochranou sv. Michala
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1. a 2. KNIHA KRÁĽOV

hebrejskej Biblii tvorili jeden spis
a mali privilegované miesto, lebo sú
v nich správy o politickej, spoločenskej
a najmä náboženskej situácii Izraelského a Judského kráľovstva. Ich autor je neznámy a pravdepodobne sú výsledkom prenosu ústnych
a písomných tradícií (8. až 6. stor. pred Kr.).
Cieľom kníh kráľov nie je podať históriu
v modernom zmysle slova, ale vo svetle dejín
spásy. O náboženskom cieli kníh svedčí aj vynechanie niektorých dôležitých historických
udalostí, o ktorých hovoria početné mimobiblické pramene. Boh požehnáva a chráni národ, ak zavrhujú modlárstvo a sú verní zmluve
s Jahvem. V prípade nevery ich Boh tresce pohromami a vojenskými porážkami. Ich nevernosti boli najmä: modlárstvo, stavba chrámov
a oltárov cudzím božstvám, prenasledovanie

prorokov, násilie a útlak až po obetovanie detí
pohanským bohom. To malo za následok rozdelenie kráľovstva, zánik Izraelského i Judského kráľovstva a babylonské zajatie.
V troch častiach sa podávajú správy o posledných udalostiach zo života kráľa Dávida a opisuje sa Šalamúnovo kráľovstvo. V druhej časti
Vyslyš ma, Pane, vyslyš ma, nech sa tento
ľud dozvie, že ty si Pán, Boh, a že ty si obrátil ich srdce späť! Vtom spadol Pánov oheň
a strávil obetu. (1Kr 18,37)
sa hovorí o rozdelení Šalamúnovho kráľovstva
na Izraelské (Severné) a Judské (Južné) kráľovstvo, o politických bojoch medzi nimi a o priamych zásahoch prorokov, a to hlavne Eliáša
a Elizea, ktorí mali hlavnú zásluhu na zacho-

Okienko ekonomickej rady
Ako ste si mohli všimnúť, opravy na kostole sú
v plnom prúde. Pre opravu v takomto pomerne veľkom rozsahu sme sa rozhodli kvôli dotácii, ktorá na tento rok mohla byť ešte vyššia.
Začali sme stavbou lešenia, následne firma
pristúpila k oprave veže. Pôvodne sme plánovali použiť medený plech. Keď nám však dali
záruku na kvalitný plech značky Prefa 100 rokov, rozhodli sme sa pre tento lacnejší variant.
Meď postupne pracuje a po dlhšom čase špatí
fasádu a mení farbu. Teraz sme vybrali plech,
ktorý si bude držať svoju farbu stále. Tú sme
zvolili v súlade s farbou rín.
Pri odokrytí starého plechu sa ukázalo, že krov
je predsa len poškodený, preto bolo potrebné
vymeniť určité časti hranolov a debnenia, čo
trochu navýši cenu. Zvnútra sa zdalo bezchybné. Kríž sme dali natrieť do zlatého odtieňa,
pretože súčasná farba splývala s oblohou. Na
priečelí veže sme dali urobiť okno so sklom.
Doteraz tam bolo iba pletivo.

P r ip r a v u j e m e :

• Tábor s deťmi - júl
• Výlet mladých pre záujemcov
• Tradičná augustová opekačka na
farskom dvore

Fasádu sme si dali ohodnotiť odborníkovi od
Baumitu. Ten nám poslal presný postup prác,
ktorý treba dodržať. Keďže brizolit je novodobý a pamiatkari sú určite proti brizolitu na historických budovách, tak sme sa rozhodli aj my
pre hladkú omietku. Robili sme tak aj na bolerázskom kostole. Má to výhodu, že drží lepšie
farbu, toľko by sa nemal špiniť, spevňuje to
omietku. Brizolitové zostanú len kazety z priečelia kostola ako aj obrys okolo vežového okna.
Sokel zatiaľ neriešime, lebo možno nebudeme
mať naň peniaze. Nakoľko sanačný sokel by
nevydržal tak dlho, uvažujeme nad doskami,
ktoré budú umiestnené tak, aby budova mohla
dýchať.
Ďakujeme všetkým pomocníkom a dobrodincom. Aj naďalej prosíme o modlitbu, aby
to všetko dobre dopadlo. A aby sme nakoniec
aj my, farníci, dokázali tvoriť v jednote akoby
jeden chrám.
MV

•
•
•
•

Púť do Medžugoria - september 2019
Sv. omša za uzdravenie - jeseň 2019
Evanjelizačný Alfa kurz – na jeseň
Púť do Sv. zeme – jar 2020

Poďakovanie Bohu a našim hasičom
V pondelok 6.5.2019 sme slávili v kostole sv.
omšu ako poďakovanie Bohu za ochranu pred
požiarom a pohromami. Sv. omšu sme mohli
prežiť v plnej paráde, keďže sa na nej zúčastnili
naši hasiči v uniformách a so zástavou. Aj im
patrí naše poďakovanie za ich zapájanie sa do

liturgického života vo farnosti. Všetky veľké
sviatky sa nezaobídu bez ich asistencie. Hlavne sú to procesie, kde nám pomáhajú niesť
baldachýn a korigujú dopravu. Ďakujeme aj za
ochotu pomáhať v rozličných situáciách.
MV

SVÄTODUŠNÁ VIGÍLIA
Deň pred sviatkom Ducha Svätého sme mali v
kostolíku peknú slávnosť, počas ktorej sme si
pripomenuli zotrvávanie apoštolov na modlitbách a dôležitosť Ducha Svätého v našom živote. Jeho ovocie lásky, radosti a pokoja hľadá

každý človek. Zážitok umocnila pekná atmosféra a spev nášho spevokolu. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili a urobili túto slávnosť
povznášajúcou.
MV

Biblické okienko
vaní monoteistickej viery. Asýrčania v r. 722
pred Kr. dobyli Samáriu a urobili koniec Izraelskému kráľovstvu, kým Judské si podrobili.
Tretie obdobie sú dejiny Judského kráľovstva
od konca Izraelského kráľovstva až po dobytie
Jeruzalema babylonským kráľom Nabuchodonozorom II.
Na vrchu Karmel dáva Eliáš urobiť oltáre pre
seba a kňazov Bála. Boh, ktorý je pravý, má
zapáliť oheň. Po zapálení obety z neba všetok ľud vyznáva vieru: „Iba Pán je Boh!“ To
isté presvedčenie vyjadruje autor vo všetkých
svojich postojoch k jednotlivým kráľom. Nad
skupinou judských kráľov sa vznáša zakladateľ
dynastie, Dávid. Po ňom je veľkou postavou
Šalamún, ktorý vyniká múdrosťou a dáva postaviť prvý chrám.
MV

Našim deťom
Burina či kvietok?
Malá Lucka sa sklonila k tej najväčšej burine. Svojimi slabými rúčkami ju odtrhla
a silno zovrela v pästi. Neistými nožičkami
a opatrnými krokmi sa ponáhľala k mame.
So štebotavým smiechom naťahovala rúčku s vzácnym pokladom v dlani. Mama sa
usmiala a prijala ,,kvietok“. Lucka dostala
vrúcny bozk na líce za najkrajšiu kyticu na
svete. :)
Čokoľvek robíte - či sa hráte, pomáhate, trénujete alebo si píšete úlohy, robte to s radosťou a láskou. Nakoniec potešíte seba aj ľudí
naokolo.
PS: Keď vyrastiete, dávajte mamám už len
kytice kvetov, nie burinu.
G. Čavarová

Adorácia rodín
za rodiny.
Aj naša farnosť sa 16.6.2019 rozhodla vstúpiť
do rozbehnutej 365-dňovej modlitbovej štafety Adorácie rodín za rodiny. Úmyslom tejto
celoslovenskej iniciatívy, ktorá sa koná pod záštitou Rodinkova, je modliť sa za naše rodiny.
Od 1. januára 2019 k dnešnému dňu si 12-hodinovú adoračnú štafetu predalo už viac ako
170 farností a reholí na Slovensku. Účastníkom ďakujeme za obetavú modlitbu.
MV
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