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Modlitbové
spoločenstvá

Svätí z Fatimy

Prvé sväté
prijímanie

Wieliczka

číslo 2.

jún 2017

v aktuálnom
čísle nášho/vášho
časopisu sme sa
rozhodli venovať téme
modlitby. Vedeli ste
napríklad, že v našej
farnosti pôsobí hneď
niekoľko modlitbových spoločenstiev? Ak
váhate, či sa stať členom niektorého z nich,
tak len smelo do toho.
Pomôžem si slovami Elenky Dolinkovej,
ktorá sa angažuje v Koinonii Ján Krstiteľ:
“Milý brat, sestra, priateľ! Nie je náhoda,
že čítaš tieto riadky. Nie je náhoda, že
žiješ, že dnes tvoje srdce bije... Je isté,
že Niekto ťa tu chcel a nad tebou bdie.
Vie o tebe všetko, úplne všetko. A veľmi
ťa miluje. Možno tomu neveríš. Možno
prežívaš krízu vo vzťahu, či nemáš prácu.
Snáď sa cítiš strašne sám, sklamaný. Alebo
si sa dozvedel zdrvujúcu správu... Príď!
Pôjdeme spolu k Tomu, ktorý ti rozumie,
k Tomu, ktorý ťa (ne)skutočne miluje. ON
ŽIJE A ČAKÁ ŤA!”
Leitmotívom blížiaceho sa farského
dňa, na ktorý ste všetci srdečne pozvaní,
bude takisto modlitba. Konkrétne výzva
Poďme sa spolu modliť! Modlitbou sú
popretkávané aj ostatné udalosti, o
ktorých sa na stránkach Ratolesti dočítate:
sviatosť prvého svätého prijímania,
aktivity detského tímu, či svätorečenie
Františka a Hyacinty pri príležitosti stého
výročia fatimských zjavení Panny Márie.
Mimochodom, do konca júna má každý
šancu prihlásiť sa na farskú púť práve do
Fatimy...
Priatelia, v mene celého redakčného
tímu vám prajem požehnané leto. Dúfam,
že vašou milou spoločníčkou pri čerpaní
nových síl sa stane aj Ratolesť, ktorú práve
držíte v rukách...
Martin Mistrík
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POĎME SA
SPOLU MODLIŤ
Pane náš, urob nás tvorcami pokoja,
aby sme vnášali lásku, kde panuje
nenávisť,
odpustenie, kde sa množia urážky,
jednotu, kde vládne nesúlad.
Daj, aby sme prinášali pravdu tým, čo
blúdia,
vieru tým, čo pochybujú,
nádej tým, čo si zúfajú,
svetlo tým, čo tápu vo tmách,
radosť tým, čo smútia.
Daj nám, Pane, skôr potešiť iných, než aby
potešili nás,
skôr pochopiť iných, než aby pochopili nás,
skôr milovať iných, než aby milovali nás.
Pretože keď rozdávam, vtedy vlastne
získavam,
keď na seba zabúdam, vtedy seba
nachádzam,
a keď iným odpúšťam, odpustenie
dostávam.
Len keď sebe odumieram,
vtedy práve povstávam
k novému životu,
k pravému životu
s Tebou, Ježišu môj,
s Tebou Ježišu náš. Amen.

Je to modlitba svätého Františka
Assiského. Krátka a hlboká. V živote s
Bohom totiž nejde ani tak o to, aby som
ja konal, ale aby Boh konal vo mne a
prostredníctvom mňa. Táto modlitba
ukazuje zároveň cestu, ako to dosiahnuť,
ako je to možné. Život sv. Františka
svedčí o tom, že je to možné a reálne.
Začína to pokorou, vedomím vlastnej
nedostatočnosti a nekonečného Božieho
odpustenia a lásky. Taký bol svätý Martin z
Tours, ktorého jubilejný rok slávime. Končí
to nekonečným Božím pokojom, prijatím,
prebývaním v Božom kráľovstve, o ktorom
hovorí sv. Pavol: „Ani oko nevidelo, ani
ucho nepočulo, ani do ľudského srdca
nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí
ho milujú.“ (1Kor 2,9). Všetkých Vás,
čitateľov Ratolesti, pozývam do spoločnej
modlitby, v našich kostoloch, na túrach,
na farskom dni, alebo kdekoľvek sa spolu
stretneme, aby Boh pôsobil v nás a s Jeho
milosťou aj cez nás. A nezabudnime vždy
začať tak, ako nás to naučil Ježiš. Slovami,
ktoré najvýstižnejšie vyjadrujú tajomstvo
kresťanskej modlitby. Mať odvahu s
detskou dôverou povedať Bohu: „Otče
náš...“
Róbert Tokár, farár

• Pôstna duchovná obnova
Tradičná trojdňová pôstna duchovná
obnova sa konala v našej farnosti od 3.
4. 2017. Tento rok ju viedol vdp. Radomír
Bodziony, farár v Dedinkách. Pripomenul
nám, aby sme nastúpili na svoju životnú
cestu s krížom, svoje kríže niesli spolu s
Ježišom a aby sme vytrvali až do konca
života. Povzbudil nás na príklade slepého
Bartimeja, ktorý sa nebál kričať na Ježiša,
aby sa nad ním zmiloval. A Ježiš mu
daroval nielen fyzické uzdravenie, ale
predovšetkým duchovné. A ako je to s
mojím srdcom? Nie je slepé na môj vzťah
k Bohu a blížnemu? V živote Samaritánky,
ktorá pri studni stretla Ježiša, vyzdvihol
Božiu milosť a veľké milosrdenstvo, ktoré
sú ponúkané aj nám. Boh nám nikdy
nepovedal, ani nikdy nepovie: „Nemám
na teba čas, počkaj chvíľu.“ Lebo chce,
aby sme vždy čerpali a pili vodu, živého
Krista, vo všetkých okolnostiach života.
Spestrením obnovy boli duchovné piesne,
ktoré nám pán farár Bodziony každý deň
zaspieval.
• Pôstna kvapka krvi
Pracovníci Národnej transfúznej
služby z Popradu prišli na Kvetnú nedeľu
9. 4. 2017 na faru do Nového Smokovca.
Tu sa uskutočnil už desiaty odber krvi.
Prišlo tridsaťtri darcov, čo je doposiaľ
najviac. Ďakujeme všetkým, ktorým nie
je ľahostajná aj takáto forma pomoci
druhým.
• Putovanie relikvií svätého Martina
V rámci Jubilejného roku svätého
Martina sme mali možnosť uctiť si relikvie
svätého Martina, blahoslavenej sestry
Zdenky a svätého Valentína. V Tatranskej
Lomnici sme ich privítali 12. 4. 2017 a v
Novom Smokovci o deň neskôr - na Zelený
štvrtok.
• Krížová cesta
„Masívny drevený kríž padá k zemi,
ale akosi sa nezmestí do požadovaného
rozmeru... pretŕča zo svojho rámu... Často
chceme všetko presne popísať, vysvetliť,
odargumentovať... mať všetko presne
v nalinajkovanom rozmere... a to môže
byť dôvod našich pádov... kríž často

nevieme vysvetliť... stále bude akoby
vytŕčať a narúšať akúkoľvek pravidelnosť,
či predvídateľnosť...“ Aj toto boli slová
originálnej krížovej cesty, ktorú pripravil
moderátor televízie Lux Pavol Danko.
Modlili sme sa ju spolu s našimi kňazmi
cestou na Peknú vyhliadku na Veľký
piatok 14. 4. 2017.
• Dekanátna púť na Spišskú
Kapitulu
Pri príležitosti Jubilejného roku svätého
Martina sme v sobotu 22. 4. 2017 putovali
s popradským dekanátom na Spišskú
Kapitulu. V zaplnenej katedrále pútnikov
privítal generálny vikár Mons. Anton Tyrol.
Hlavným celebrantom slávnostnej svätej
omše bol Mons. Andrej Imrich, emeritný
pomocný spišský biskup. V homílii sa
nám prihovoril vdp. Štefan Vitko, farár
vo Svite. Po svätej omši sme sa spolu
pomodlili desiatok ruženca za proces
blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána
Vojtaššáka. Potom sme si uctili relikvie
svätého Martina. V programe púte
bola prehliadka biskupského úradu s
výkladom historických udalostí spojených
so spišským biskupstvom. Na miestnom
cintoríne kňazov sme sa pomodlili pri
hrobe biskupa Františka Tondru. Tento
deň bol pre nás časom oživenia viery a
zregenerovania duchovných síl do ďalších
dní života.

• Beh pre Ježiša
Veľkonočný pondelok 17. 4. 2017 bol
dňom veľkej radosti. Túto radosť sme
prejavili pohybom, milou športovou
akciou - Behom pre Ježiša. Od fary sme
smerovali na Krížovú cestu na Peknej
vyhliadke. Na vrchu sme rozjímali nad
Božím slovom a spoločne sme sa vrátili
na faru. Tam sme sa občerstvili, vypočuli
si pár piesní v podaní Jamesa Evansa a
Jaroslav Michalko porozprával športovcom
o správnom posilňovaní tela. Domov sme
odchádzali s odkazom, ktorý každý dostal
na pamiatku: „Nik nemá väčšiu lásku ako
ten, kto položí život za svojich priateľov.“
(Ján 15:13).
• Sv. omša s pátrom Eliasom Vellom
V nedeľu 23. 4. 2017 bola v Novom
Smokovci svätá omša s pátrom Eliasom
Vellom, pri ktorej boli aj modlitby za
uzdravenie.
• Púť Rádia LUMEN
Pokánie – ako výzva a posolstvo pre
dnešný svet. V tomto duchu sa niesla
rozhlasová púť Rádia Lumen 6. 5. 2017.
Do Sanktuária Božieho milosrdenstva v
Krakove pútnici zavítali už trinástykrát.
Slávnostnú svätú omšu celebroval spišský
biskup Mons. Štefan Sečka. Tohtoročná
púť sa spájala aj so storočnicou zjavenia
Panny Márie vo Fatime. Panna Mária
vyzývala prostredníctvom detí svet k
modlitbe ruženca a k pokániu. To je
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podstata celého fatimského zjavenia.
Božie milosrdenstvo je odpoveď na ľudské
trápenia a výzva k tomu, aby sme vedeli
odpustiť druhým, ale aj sebe. Sila modlitby
nám pomáha, aby sa nám životný kríž niesol
ľahšie.
• Koncert speváckeho zboru BRADLAN
V sobotu 6. 5. 2017 sa vo farskom kostole
v Novom Smokovci krátkym programom
predstavil Mužský robotnícky spevokol
Bradlan z Trnavy. V programe zaznel
aj krásny „Starosloviensky Otčenáš”, z
ktorého vyžaruje pokoj nášho nebeského
Otca, Verdiho „Zbor Židov”, v ktorom je
vyjadrená nesmierna túžba po slobode, či
„neoficiálna slovenská hymna” „Aká si mi
krásna” v úprave Eugena Suchoňa. A ako
prídavok jedna z najznámejších slovenských
národných piesni „Na Kráľovej holi”.
Bradlanci nám svojím vystúpením opäť
pripomenuli, že s hudbou sa ľahšie dýcha, že
pieseň dáva duši krídla...

PANE, NAUČ NÁS MODLIŤ SA
„Modlitba je pre mňa osobný rozhovor
a kontakt s Pánom Bohom, a preto sa rád
modlím. Vždy po modlitbe a prečítaní
Božieho slova sa cítim pokojnejší. Kariéra
hokejistu nie je dlhá v porovnaní s
ľudským životom, a je ďaleko dôležitejšie,
ako sa na mňa pozerá Pán a či žijem jemu
na česť a slávu.“

deti kedysi nútili do modlitby. Modlitba sa
pre nich stala nepríjemnou a zaťažujúcou
povinnosťou, ktorú časom úplne vylúčili
zo svojho života. Druhá príčina sa dotýka
súčasných rodín, kde deti nie vždy vidia
modliť sa svojich rodičov. A potom je to
nedostatok času na modlitbu. Alebo len
výhovorka?

Po prečítaní týchto riadkov si možno
pomyslíme, že ide o úryvok z nejakej
kázne. Veru nie. A asi málokto by čakal,
že sú to slová známeho slovenského
hokejistu pôsobiaceho už dlhé roky v
NHL – Petra Budaja. Profesionálneho
hokejistu – a zároveň kresťana, ktorý sa
pred každým zápasom modlí. Modlitba sa
stala prirodzenou súčasťou jeho života. Je
aj mojou..?

A tak každý z nás máme väčší či menší
dôvod povedať Pánu Ježišovi ako učeníci v
evanjeliu: „Pane, nauč nás modliť sa.“

• Duchovná obnova ružencových
bratstiev
V sobotu 13. 5. 2017 sa v kostole v Novom
Smokovci uskutočnila duchovná obnova
ružencových bratstiev.

A páter Ravignan píše: „Verte mojej
tridsaťročnej skúsenosti: všetky sklamania
a zúfania, všetky neresti a zlyhania, všetky
poblúdenia a mravné pády majú len jednu
príčinu - zanechanie modlitby.“

• Farský stolnotenisový turnaj
Piaty ročník stolnotenisového turnaja na
fare sa konal v nedeľu 14. 5. 2017. V tomto
obľúbenom športe si zmerali sily súťažiaci v
troch kategóriách. Výhercom blahoželáme a
všetkým ďakujeme za ich športové výkony a
dobrú náladu.

Dôvodov krízy v modlitbe môže byť
podľa duchovných otcov niekoľko: Prvým
dôvodom môže byť to, že rodičia svoje

Aby nás však Pán mohol naučiť správne
modliť sa, je dôležité si uvedomiť,
čo je vnútornou podstatou Ježišovej
modlitby: stretnutie s Otcom. Vzťah s
Bohom, Stvoriteľom všetkého, ktorý mi
dovolil volať ho Otcom. Uvedomenie si,
že modlitba je nie naša ľudská aktivita,
nejdem robiť niečo, ale idem sa stretnúť
a rozprávať s Bohom. A v modlitbe chcem
prežiť Božiu blízkosť.
A či už ide o naučené modlitby,
modlitbu vlastnými slovami, alebo
rozjímavú formu, stále vyjadrujeme pred
Bohom to, čo nosíme v srdci.

Modlitbu niekedy pokladáme za
magický prostriedok, ktorým chceme Pána
Boha naviesť na splnenie našich želaní.
Lenže v skutočnosti modlitba je niečo
celkom iné, než predloženie našej vôle na
promptné vybavenie Bohu.
Pozrime na Ježiša, ako sa on modlí na
Olivovej hore: „Otče, ak chceš, vezmi tento
kalich odo mňa. Ale nie moja, ale tvoja
vôľa nech sa stane!“ Ak toto dokážem
vysloviť, vtedy sa stávam aj v svojich
prosbách slobodný. Lebo tak nechávam
priestor Bohu, aby mohol on konať.
A na záver azda najdôležitejšie
je si uvedomiť, že žiadny vzťah bez
lásky neexistuje. A modlitba, ktorá by
nevyjadrovala lásku k Bohu, by bola
prázdnou a vypočítavou.
„Pane, nauč nás modliť sa. Uč nás
počúvať tvoj hlas, posilňuj v nás vedomie,
že sme tvoje deti, ktoré stoja pred Tebou,
naším Otcom. Lebo len tak budeme
schopní odpovedať na tvoj hlas obetavou
láskou.“
Ján Dubecký, kaplán

• Slávnosť prvého svätého prijímania
V nedeľu 21. 5. 2017 sa v našej farnosti
uskutočnila slávnosť prvého svätého
prijímania. Dvadsať detí po prvýkrát
prijalo Ježiša. Prajeme im veľa radosti z
tohto krásneho sviatku a hojnosť Božieho
požehnania a milostí. Viac na str. 10.
• Koncert Bonifantes
Nevšedný umelecký zážitok do Vysokých
Tatier priniesol chlapčenský spevácky zbor
BONIFANTES z Pardubíc. Toto veľmi činorodé
teleso absolvovalo stovky koncertov po
celom svete a získalo mnoho ocenení. Nám
zaspievali v stredu 14. 6. 2017 vo farskom
kostole v Novom Smokovci.
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MODLITBOVÉ
KOMUNITA
MILOSRDNÝCH SESTIER SVÄTÉHO KRÍŽA
Ako rehoľné spoločenstvo sme v našej
farnosti modlitbovou skupinou, ktorej
spoločnú modlitbu usmerňujú slová
z pravidiel nášho života: „Modlitba je
prameňom sily, ktorú potrebujeme, aby
sme radostnú zvesť evanjelia urobili
viditeľnou. “
Prítomnosť Milosrdných sestier Svätého
kríža v Charitnom domove v Dolnom
Smokovci má od roku 1938 svoju bohatú
predhistóriu viažucu sa až k roku 1929,
spojenú s pôsobením Božieho sluhu, otca
biskupa Jána Vojtaššáka.
Ktosi pri svojej návšteve výstižne
charakterizoval poslanie nášho Charitného
domova: „Je to dom pre telesný oddych
a spirituálny nádych“ a poprosil nás, aby
sme toto poslanie v krásnom prostredí
Tatier aj naďalej všemožne chránili a
rozvíjali. Služba v Charitnom domove,
ktorej neodmysliteľnou súčasťou je aj
život spoločnej modlitby, bola Milosrdným
sestrám Svätého kríža zverená v roku
1973. Prostredníctvom našich spolusestier
– mnohých našich predchodkýň, z daru
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Božej milosti a v sile Ducha Svätého,
svojou modlitbou a službou smieme mať
účasť na poslaní Cirkvi v tomto tatranskom
prostredí už 44 rokov.
V duchu našej charizmy - v milosrdnej,
ukrižovanej a vzkriesenej láske nášho Pána
– sme tu s ľuďmi a pre ľudí. Vytvárame im
priestor a možnosti pre duchovné cvičenia,
duchovné obnovy i rekreačné pobyty.
A to tak jednotlivcom, ako aj rodinám,
cirkevným školám či skupinám všetkých
vekových kategórií.
Náš apoštolát spočíva predovšetkým
vo svedectve zasväteného života. Sme
ubytovacím a stravovacím zariadením vo
Vysokých Tatrách, kde okrem oddychu,
vnútornej pohody a františkánskej
pohostinnosti, možno zakúsiť láskyplnú
Božiu prítomnosť, a tak pookriať aj
duchovne. Darom tohto domu je možnosť
dennej účasti na svätej omši. Krásnu
„premodlenú“ kaplnku, ktorá je natrvalo
spojená s dejinami mnohých kňazských a
rehoľných povolaní i s dejinami vzácnych
ľudí angažujúcich sa v Cirkvi, majú pre

potreby vnútorného stíšenia a odovzdania
všetkého Eucharistickému Pánovi naši
hostia k dispozícii celých 24 hodín.
Prameňom služby nášho rehoľného
spoločenstva je modlitba, ku ktorej sa
denne aj s našimi farníkmi alebo hosťami
schádzame pri slávení svätej omše,
Eucharistickej adorácii a pri posvätnom
ruženci. Ako spoločenstvo sestier sa
trikrát denne stretávame na slávení
Liturgie hodín (modlitbe breviára), kde
sa usilujeme posväcovať čas i našu službu
ľuďom. V týchto modlitbách vďačne pred
Pánom pamätáme aj na našu farnosť,
ktorá je tiež aj naším domovom. Tu žijeme
svoje zasvätenie v službe Bohu a blížnym
v duchu modlitby, ktorou všetkých
sprevádzame:
„Otče, požehnaj každého, kto prichádza
do tohto domu, ochraňuj toho, kto z neho
odchádza a daruj pokoj tomu, kto v ňom
ostáva. Amen. “
Milosrdné sestry Svätého kríža
z Charitného domova v Dolnom Smokovci

SPOLOČENSTVÁ
MODLITBY MATIEK
Spoločenstvo Modlitieb matiek vzniklo
v roku 1995 v Anglicku ako Božia odpoveď
na modlitby dvoch starých mám za
svoje deti a vnúčatá. Od svojho vzniku
sa modlitby matiek rozšírili do 120 krajín
sveta. Od začiatku boli mamy pozvané
do Božej školy, v ktorej sa učia dôverovať
Bohu. V tejto škole je učiteľkou Panna
Mária a jej život je spiritualitou Modlitieb
matiek.
Každá mama, ktorá povie Pánu Bohu
svoje „áno”, môže prichádzať do takejto
školy raz do týždňa a byť súčasťou
veľkého Božieho plánu so svojimi deťmi.
Tento príklad nám poslala koordinátorka
Modlitieb matiek v Maďarsku:
V utorok doobeda v kaplnke sv. Anny
vo Veszpréme sa modlí skupinka starých
mám. Vošla som do kaplnky a zrazu som
videla úžasný obraz: Mamy práve chválili...
sedeli okolo oltára a krásne spievali, s
veľkou oddanosťou, láskou a pokorou...

Bola v tom úžasná sila! Odovzdanosť!
Viera! Nádej! Zrazu som mohla uvidieť, že
z týždňa na týždeň sa takto vyprávame s
naším nebeským Otcom a nie je možné,
aby nás nepočul a nevypočul! Vonku hučali
autá, v škole sa vyučovalo, každý naokolo
bežal za svojimi povinnosťami, ale tu, v
kaplnke, zastal čas – MAMY SA MODLILI! A
odovzdávali tento unáhlený svet do Božích
rúk! Plnili si svoje poslanie! A videla som,
že takto to je skoro na celom svete. Skoro
všade sú takéto malé miesta, s malými
skupinkami matiek, ktoré sa modlia a aká
v tom je sila! Obrátia a zmenia svet!

modlitbové trojdnia. Tak ako je spiritualita
spoločenstva spiritualitou života Panny
Márie, tak je trojdnie pozvanie z neba
pripomenúť si Veľkú noc každý štvrťrok a
prežiť tento čas spolu s MATKOU Máriou.
Učíme sa od nej Boha za všetko velebiť
a dôverovať mu v každej situácii. Zvlášť
v ťažkých životných skúškach, ktorým
často vôbec nerozumieme. Učíme sa od
nej odpúšťať tam, kde odpustiť snáď ani
nechceme.

V našom modlitbovom spoločenstve
sme vždy prenechali iniciatívu Duchu
Svätému rovnako, ako naša zakladateľka.
Vďaka! Vďaka za to, že môžeme byť toho Duch Svätý otváral dvere tam, kde sám
chcel. Skúsili sme, že On je najlepšou
všetkého súčasťou!
My v Tatrách sa modlíme 19 rokov. Počas “reklamnou agentúrou” a že mu môžeme
roka sa mamičky stretávajú každý týždeň plne dôverovať. Stačí aby sme mali
v rovnaký čas na modlitbách v skupinkách. ochotné a otvorené srdce.
Anna Decká
Skupinky sú otvorené pre všetky mamy,
staré mamy a duchovné mamy vo farnosti.
Okrem toho pripravujeme vo farnosti

MANŽELSKÉ STRETKÁ
Ešte by som to spoločenstvom nenazval
- je to momentálne taký pokus, aj tu v
Tatrách, dať dokopy rodiny/manželov, ktorí
majú potrebu navzájom sa spoločne ťahať
na ceste k Pánu Bohu. Pred niekoľkými
rokmi by ma na to nikto nenahovoril,
keďže prežívanie viery som považoval za
intímnu vec, ktorá má ostať v našej ulite.
Dnes to vidím inak. S manželkou cítime,
že ak sa chceme posúvať dopredu ako
rodina, potrebujeme sa otvoriť a navzájom
sa obohacovať s ostatnými, ktorí takisto
kráčajú životom ako manželia v rodine a
chcú túto cestu absolvovať s Bohom vo
svojom strede. Inde u kamarátov sme
videli, ako tieto spoločenstvá fungujú manželské páry sa pravidelne stretávajú a
majú možnosť zdieľať sa, s akými výzvami
sa v každodennom živote stretávajú.
Spoločne čítajú Písmo a iné inšpiratívne
texty a spoločne sa modlia. Tým sa takéto
“stretko” líši od bežného stretnutia

každý mesiac po svätej omši pre manželov
priateľov - modlitba má rôzne, krásne
formy. Zažiť hlbokú modlitbu spolu s inými (prvá nedeľa v mesiaci o 17.00 vo farskom
kostole) na spoločné stretnutie pri Božom
je vždy veľmi silné.
slove. Naše spoločenstvo by malo byť
Zatiaľ sa spoločenstvo iba tvorí, takže
nadstavbou takýchto stretnutí, na ktorých
je teraz ťažko odhadnúť, koľko rodín v
sa viac či menej spontánne stretávajú
spoločenstve bude. Tešíme sa, že náš pán
farár sa chce na stretnutiach zúčastňovať a manželia, ktorí prídu na faru po tejto
pomáhať nám v duchovnom vedení, takže svätej omši.
jeho tiež počítam za člena. Keďže však u
nás v rodine nedávno nastala radostná
udalosť - je nás o jedného viac - so
stretnutiami budeme musieť, aspoň u nás,
nateraz trochu počkať.
Chceli by sme sa stretávať raz alebo
dvakrát do mesiaca, v zásade doma v
jednotlivých rodinách. Zariadiť to tak,
aby počas stretnutí bolo postarané o
väčšie deti a dospelí by tak mali kľud na
stretnutie. Z času na čas sa isto stretneme
aj na fare. Treba určite dodať, že pán
farár všetkých manželov pozýva na faru

Niekoľko našich kamarátov z iných
miest, kde takéto stabilné manželské/
rodinné spoločenstvá majú, si ich nevedia
vynachváliť. A to na podiv nielen ženy, ale
aj chlapi. Zdá sa mi, že im to veľmi pomáha
v duchovnej i v ľudskej rovine. Ťahajú sa,
sú si oporou a pomáhajú navzájom sebe
aj iným. Konfrontujú si svoje pohľady a
skúsenosti, no predovšetkým sa snažia byť
zjednotení v Božom duchu. A to je sila.
Viktor Porubský

MODLITBOVÉ

SPOLOČENSTVÁ

KOINONIA JÁN KRSTITEĽ
Koinonia Ján Krstiteľ, v ktorej som
externou členkou dvadsať rokov, združuje
tisíce členov spomedzi rodín, kňazov a
zasvätených bratov a sestier. Jej členovia
sa schádzajú pravidelne, aby boli
formovaní kňazmi k novej evanjelizácii.
Je to ľud, ktorý kráča a nasledujúc Jána
Krstiteľa ukazuje na ukrižovaného a
vzkrieseného Krista, ktorý žije medzi nami.
Evanjelizácia spočíva v službe ohlasovania
a svedectve života. Kto zažil lásku Boha,
neskrýva ju, a ani mu nemôže byť
ľahostajný človek, ktorý lásku nepozná.
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho
Jednorodeného Syna, aby nik nezahynul...
Každý človek dostal od Boha dary, ktoré
majú slúžiť spoločenstvu, v ktorom žijeme.
Člen Koinonie, ktorá má na Slovensku sídla
vo Vyšnom Klatove, Prešove a Sklenom,
je vedený k používaniu nadobudnutých
darov pre dobro bratov a sestier, teda aby
nimi slúžil. Snaží sa ich aktívne využiť
podľa potrieb spoločenstva vo farnosti,
ale i mimo nej. Svojou konkrétnou službou
odpovedá na potreby Cirkvi.
Prostredníctvom seminárov a kurzov
praktickou a kreatívnou formou členovia
Koinonie ohlasujú radostnú zvesť, slúžia v
evanjeliovom duchu a snažia sa kresťanský
život prežívať radostne a naplno. Koinonia
tieto kurzy ponúka farnostiam a na
pozvanie kňaza slúži nimi pri formácii
birmovancov, mládeže i manželov, rodín...
i na pouličnú evanjelizáciu. Členovia
Koinonie jednotlivo vedú vo svojom
dome modlitby každý týždeň. Sú to malé
spoločenstvá, nazývané Dom modlitby. Tu
sa spolu s ľudmi, ktorí túžia po modlitbe
alebo potrebujú pomoc, spoločne modlia a
svedčia im o svojej skúsenosti s Bohom. Pri
tomto stretnutí, skrze modlitbu a službu
prijatia, často prítomný brat či sestra
skusuje dotyk Božej lásky. Hoci to nie je
pravidlo, už samotný záujem o človeka a

jeho kríž pomáha bratovi k nádeji a vlieva
novú silu kráčať.
Za roky služby modlitbou príhovoru
som zažila nádherné dotyky Božej lásky
a prejavy Jeho milosrdenstva. Nikdy
nezabudnem na matku, ktorá prišla prosiť
za dcéru v jej ťažkom položení, ako sme
spoločne stáli pred Bohom Otcom. Táto
matka vtedy so samozrejmosťou prijala
môj - pre ňu zatiaľ neznámy - spôsob
modlitby. A my obe sme hmatateľne
zažili prítomnosť Boha. Posledné mesiace
som v pondelok len sama stála v mojom
Dome modlitby, preto teraz odchádzam
do Kravian, aby som so setrami z Koinonie
spoločne chválila Pána v ich Dome
modlitby a spolu prosíme za potreby
našich farností. Verím, že Pán má svoj
plán a ak je to jeho vôľa, čoskoro budem
stáť v modlitbe opäť doma s tými, čo ešte
nezakúsili Jeho lásku. V pondelky o 12.30
hod. alebo o 18.00 hod. (podľa dohody)
budú otvorené dvere môjho Domu
modlitby - bytu - pre tých, ktorí potrebujú
pomoc. S láskou príjmem každého, kto
potrebuje vypočuť, poradiť, pomôcť.
Spolu pôjdeme ku tomu, ktorý je Radcom,
Pomocníkom i Pánom nášho života. K
Bohu, ktorý je živý. Je dobré, ak vieme
hovoriť iným o Bohu, ale je lepšie hovoriť
Bohu o nás.
S radosťou prijmem aj takých, ktorí sa
chcú spolu so mnou modliť za potreby
blížnych, veď sám Ježiš povedal: „Kde sú
dvaja alebo traja v mojom mene, tam som
aj ja medzi nimi.“
Čo je to Dom modlitby? Je to dar od
Pána pre tento čas. Boh hľadá človeka,
aby sa s ním mohol stretnúť a práve
v rodine nachádza vrelosť vzťahu. V
rodine, v dome, je miesto pre hriešnych
i chorých. V dome uzdravil Ježiš Petrovu
svokru i Magdalénu. V dome Zacheja
zmenil Pán jeho srdce... Ježiš povedal

apoštolom: “Budete mi svedkami až po
kraj zeme.” Preto máme hovoriť o svojej
osobnej skúsenosti zo stretnutia s Bohom,
o tom, ako Boh zmenil môj život. ON
chce, aby sa všetci ľudia stretli s Ježišom,
ale my strácame čas a bratia zomierajú
bez poznania Boha. Preto sa musíme
stať hlasom na púšti tohto sveta. Ako?
Pozvem do môjho domu Ježiša i brata
či sestru a tam sme spolu. V atmosfére
prijatia a priateľstva pri čítaní Svätého
Písma. Tu počúvame Ježiša, prosíme, aby
sa dotkol srdca môjho brata a ostatné je
v Jeho rukách. Ja jednoducho privádzam
priateľa ku Ježišovi. Nechýba spev a
radosť pri oslave Boha, ktorý všetko vie a
všetko môže, ale hlavne, ktorý každého
nekonečne miluje. Potom vzývaním
Ducha Svätého spoločne odovzdáme svoje
kríže, bolesti i nádeje, nevieru aj pády a
prosíme, aby nám daroval nový život. Život
plný radosti, nádeje a horlivosti za Božie
kráľovstvo. Inokedy prosíme o silu vstať
a začať kráčať.Pri krátkom agape máme
priestor na rozhovory a upevňovanie
vzťahov.
“Môj dom bude domom modlitby,”
hovorí Boh. Problémy sveta začínajú v
rodine, preto nás tam Ježiš pozýva. Tam
sa budujú vzťahy, živí sa láska, súcit.
Ak milujem, záleží mi na spáse bratov,
priateľov. Chcem im pomôcť, preto
milujem ešte viac, mocnejšie. Preto im
slúžim, preto sa modlím za nich i s nimi.
Riešenie je v Božom Slove, preto ho spolu
pomaly čítame. Pozeráme na Ježiša,
ktorý je tu živý. On má moc meniť životy,
zapáliť srdcia, dať nám novú mentalitu. ON
premohol svet!
Elena Dolinková

„Taizé“ pochádza z Francúzka, kde
leží malé rovnomenné mestečko. V
tomto meste pôsobí komunita, ktorá sa
venuje modlitbe. Prijíma a zhromažďuje
mladých telom i dušou - ľudí, ktorí často
hľadajú sami seba, pýtajú sa, pociťujú
potrebu života v spoločenstve, potrebu
niekam patriť, potrebu priateľstva. Ľudia
tam nachádzajú pokoj, radosť, zažívajú
prijatie a lásku. Preto sa zrodila myšlienka
uskutočňovania týchto modlitieb aj u nás,
v našej farnosti, nielen pre mladých, ale
ponúknuť to našim veriacim.

TAIZÉ

Na modlitbu Taizé sú pozvaní všetci,
ktorí chcú spolu s nami chváliť Pána
a ďakovať za všetko, čo koná v našich
životoch. Spolu s nami mu spievať piesne
a prednášať prosby a modlitby. Piesne
sa často opakujú, čím si ich ľudia ľahšie
zapamätajú. Taizé je spojené s adoráciou,
kedy je vyložená sviatosť - živý Kristus.
Ponúka priestor na kontempláciu, do
ktorej miestami vstupuje Božie slovo,
modlitba, prosba a pieseň. V našej farnosti
Taizé začalo približne pred dvomi rokmi,
kedy sme hľadali vhodný deň a čas pre
veriacich, ktorí mali záujem o takúto

formu modlitby. Stretávame sa každý
prvý piatok v mesiaci od 19.00 do 20.00
hod. v kaplnke farského kostola v Novom
Smokovci. Sme otvorené spoločenstvo,
kde ľudia slobodne prichádzajú na
modlitbu a ponárajú sa do Božej lásky. Keď
som sa raz opýtal jednej veriacej, čo jej
dáva táto modlitba, dostal som odpoveď:
„Dáva mi to silu do života a takáto forma
uctievania je potrebná. V tichosti sa
zahĺbiť do Ježišovej prítomnosti.“
František Bebko, kaplán

MODLITBOVÁ REŤAZ

(celodenná modlitba raz do mesiaca rozdelená na 24 jednohodinových úsekov)
Naše spoločenstvo je roztrúsené nielen
vo Vysokých Tatrách. Bolo by ideálne, keby
ľudia venovali časť svojich modlitieb - raz
za 30 dní, vždy 4. v mesiaci, na radosť
Nepoškvrneného srdca Panny Márie.

Pôsobíme od 4. 4. 2004. V súčasnosti
je nás cca 70 členov. Menný zoznam
modliacich sa členiek si priebežne
obnovujeme. Snažíme sa tiež nahradiť
tých, ktorí nás predišli do večnosti.

Keďže treba dbať o to, aby bol
personálne pokrytý celý deň (24 hodín),
potrebujeme pre každý prípad mať na
každú hodinu dvoch až troch členov.

Členovia modlitbovej reťaze si môžu
zvoliť akúkoľvek modlitbu. Treba ju však
sústrediť na nasledovné úmysly:

•
•
•
•

Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie
Duchovná obnova Slovenska
Duchovná obnova farnosti; za starých
a chorých
Osobné úmysly, ktoré si členovia
vzbudia.

Gizela Szentkeresztiová

RUŽENCOVÉ SPOLOČENSTVO
Pôsobí pri kostole Nanebovzatia Panny Márie v Tatranskej Lomnici od roku 1975. Jeho
zakladateľkou bola Štefánia Šimková, v súčasnosti ho vedie Helga Michelčíková.
Zoskupenie má 48 členov (to znamená dve úplné a jedna neúplná ruža).
Spoločne sa stretávajú každú prvú nedeľu po prvom piatku v mesiaci po svätej omši.
Tu sa modlia aj za chorých či zomrelých.

Eva Zámečníková

• Tatranci sa modlia o dušu…
Modlitbové spoločenstvá v Tatrách existujú, sú funkčné a otvorené prijať nových
záujemcov! Taký je výsledok malého redakčného prieskumu medzi ľuďmi, ktorí
jednotlivé zoskupenia vedú. Ďakujeme im, že nám dovolili nakuknúť priamo do
“kuchyne” a oboznámili nás s ich históriou, súčasnosťou aj víziami do budúcosti...
Martin Mistrík
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PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

BLÍŽIA SA PRÁZDNINY
A tým aj prestávka v našom stretávaní
sa. V piatok 30. 6. 2017 bude naše
záverečné stretko do 20.00 hod. Veríme,
že aj tento rok sa nám s Božou pomocou
podarí nájsť taký program, aby sa nikomu
nechcelo ísť domov. Znovu otvoríme
bazár, kde budeme míňať nazbierané
milosrdníky.
A čo nás čaká v lete? Dva denné tábory,
pre menšie deti v termíne od 17. do 21. 7.
2017 a pre staršie deti v termíne od 21. do
25. 8. 2017.
Na VŠETKY DETI našej farnosti sa tešíme

V nedeľu 21. mája 2017 sa v našej
farnosti uskutočnilo prvé sväté prijímanie.
Na prijímaní sa zúčastnilo spolu 20
detí. Tie sa od začiatku roka poctivo
pripravovali na tento veľký deň, pravidelne
sa stretávali na svätej omši pre deti v
Novom Smokovci a na fare. V piatok 19.
mája ich pán farár preskúšal z vedomostí,
ktoré nadobudli a v sobotu 20. mája deti
pristúpili k druhej sviatosti vo svojom
živote, k sviatosti zmierenia. Mnohým
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padol po spovedi doslova kameň zo srdca.
Radosť v ich očkách bola obrovská. Potom
prišiel deň D. Ráno sa deti zobudili do
nádherného slnečného dňa, ktorý nám
požehnal Pán. Kostol doslova praskal vo
švíkoch, veď na tejto ceste ich sprevádzali
nielen rodičia a súrodenci, ale aj starí
rodičia, krstní rodičia, priatelia a kamaráti.
Deti sa na svätej omši aktívne zapájali
čítaním, spevom, modlitbou. Po kázni a
obnove krstných sľubov už netrpezlivo

na júnových stretkách, v táboroch a
ďalších stretkách v budúcom školskom
roku.
Naše poďakovanie patrí v prvom rade
Pánu Bohu, že nás vedie, dáva nám silu,
trpezlivosť a lásku.
Ďakujeme rodičom za to, že vozia svoje
ratolesti na sväté omše pre deti a vedú ich
k láske k Bohu.
Všetky „naše deti“ si našli miesto v
našich srdciach, každé jedno nás obohatilo
a tešíme sa z každého stretnutia.

Ďakujeme našim kňazom, že s nami
trpezlivo spolupracovali a pomáhali nám.
Veľké poďakovanie patrí všetkým
Vám, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom
pomáhate pri detských aktivitách. Hlavne
Vaše modlitby nás „držia“ a dávajú nám
silu všetko zvládnuť.
Pán Boh zaplať všetkým Vám.
Viac infomácií a fotografií na www.
rkctatry.sk v rubrike „pre deti”.
Detský tím

očakávali moment, kedy po prvýkrát
príjmu Telo a Krv Pána Ježiša. Prijatím
Eucharistie sa zavŕšilo uvedenie detí do
kresťanského života. Prostredníctvom
Eucharistie majú deti s celým
spoločenstvom účasť na Pánovej obete.
Našim deťom a ich rodinám zo srdca
prajeme, aby si tento moment pamätali po
celý život, aby Ježiš bol centrom ich života.
Jozef Dobrovič, kaplán
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SVÄTÍ PASTIERIKOVIA Z FATIMY:

AWERTRAVEL CK

FRANTIŠEK A HYACINTA
ako náhradu za urážky spáchané z
nedostatku lásky k nášmu Spasiteľovi a
Vykupiteľovi. Preto vôbec po prvýkrát dala
cirkev Františka za vzor náboženského
kontemplatívneho života (rehoľným
rádom, kongregáciám, inštitútom a
náboženským komunitám), pretože
František žil v modlitbe a pokání, odlúčený
od aktívneho sveta v skutkoch zmieru a
sebaspytovania, aby sa priblížil k Bohu.

Po prvýkrát v dejinách katolíckej cirkvi
boli svätorečené dve malé deti mladšie ako
desať rokov (ktoré neboli mučeníkmi) Svätý František Marto (1908-1919) a Svätá
Hyacinta Marto (1910-1920). Stalo sa tak
13. mája 2017, presne sto rokov po prvom
zjavení Panny Márie v Cova da Iria vo
Fatime v Portugalsku.
Ako pútnik prišiel do Fatimy aj
pápež František, medzi viac ako milión
pútnikov prichádzajúcich z celého sveta,
aby oslávili túto náboženskú slávnosť,
jedinečnú svojím významom a výzvou
pre každý kontinent na Zemi. Hyacinta a
František Marto, malí pastieri z Fatimy,
sú teraz svätcami, ktorých uctieva celý
svet, keďže katolícka cirkev prehlásila, že
vďaka ich cnostiam a uznanému zázraku,
ktorý vykonal Boh na ich príhovor, sú
deti účastné blaženého videnia raja.
Cirkev uznala, že malé deti sú schopné
žiť hrdinské cnosti a rozvíjať vnútorný
duchovný život, kde Boh sám prebýva v ich
vnútri a umožňuje tak autentickú premenu
ich života. Deje sa tak vďaka Božej
milosti, milosrdenstvu a ich dokonalému
slobodnému súhlasu so Všemohúcim, čo je
založené na dokonalej láske.
Svätý František z Fatimy vynikal v
kontemplatívnom živote. Uctieval Ježiša
prítomného vo svätostánku a utešoval
Božiu zvrchovanosť za nevďačnosť
mnohých hriešnikov, keď sa ponoril do
rozjímania o tajomstve Boha, „skrytého
Ježiša“, ako vravieval František. Dával
prednosť spoločnosti Ježiša – Eucharistii,
mnoho hodín osamote každý deň
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Na druhej strane, svätá Hyacinta z
Fatimy, vynikala vo svojom misionárskom
živote, hlásala Evanjelium Ježiša všetkým,
zasvätila svoje úsilie obráteniu úbohých
hriešnikov a obetovala mnoho utrpenia
Bohu na záchranu duší. Jej dekrét o
svätorečení sa zameriava na túto vrelú
lásku k záchrane „stratených oviec
izraelských“ a na hlásanie Evanjelia
všetkým, ktorí sa k nej priblížili skrze jej
príkladný život a hlbokú náuku. Svätá
Hyacinta mala zvláštne povolanie modliť
sa a ponúkať obetu za pápeža a mala
mimoriadne videnia mnohých utrpení
Petrových nástupcov v nasledujúcich
rokoch. Boh dal svätej Hyacinte dar vidieť
do duší úbohých hriešnikov, aby ich
priviedla k obráteniu a pokániu odhalením
niektorých tajných hriechov, ktoré by viedli
k zatrateniu, pokiaľ by neboli vyznané v
spovedi.
Tretia fatimská pastierka, Lucia Dos
Santos, sesternica Františka a Hyacinty, sa
stala karmelitánskou rehoľníčkou a mala
povolanie ku službe ako posol a apoštol
našej Fatimskej Pani, aby sa do celého
sveta rozšírila úcta k Nepoškvrnenému
Srdcu Máriinmu. Lucia odhaľuje slávne
tri časti fatimského tajomstva vo svojich
„Spomienkach“ a volá cirkev k zasväteniu
Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie, aby sa táto zem obrátila a aby
sa obrátili aj tie národy, ktoré najviac
potrebujú Božie milosrdenstvo. Posolstvo
z Fatimy je posolstvom mieru a nádeje pre
ľudstvo, vyzýva k obráteniu všetkých, k
modlitbe, pokániu, Eucharistickej adorácii
a ku spoločenskému zmieru počas piatich
prvých sobôt v mesiaci. Sestra Lucia je
už v procese blahorečenia cirkevnými
autoritami vo Vatikáne, diecézna časť
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bola ukončená 13. februára tohto roku vo
Fatime. Mala 97 rokov keď v roku 2005
odišla do večnosti.

Storočnica fatimských zjavení úplne odpustky
Svätý Otec František, kvôli
dôstojnejšiemu prežívaniu osláv
jubilejného roka fatimských zjavení,
obdaroval úplnými odpustkami - od
27.11.2016 do 26.11.2017 - všetkých
veriacich, ktorí:
a) si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa
zúčastnia niektorej slávnosti či modlitby
ku cti Panny Márie, pomodlia sa Otčenáš,
vyznanie viery (Verím v Boha...) a budú
vzývať Pannu Máriu Fatimskú.
b) si zbožne uctia sochu Panny Márie
Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená
k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme,
oratóriu alebo inom vhodnom mieste, vo
výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň
mesiaca - od mája až do októbra) a kto
sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či
modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa
Otčenáš, vyznanie viery (Verím v Boha...) a
bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú.
c) vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo
z iného vážneho dôvodu, nemôžu cestovať,
robia pokánie zo všetkých svojich hriechov
s predsavzatím splniť, keď im to bude
možné, tri podmienky (svätá spoveď, sväté
prijímanie, modlitba na úmysel Svätého
Otca) a pred malou soškou Panny Márie
Fatimskej, vo výročitých dňoch zjavení
(vždy 13. deň mesiaca - od mája až do
októbra), sa duchovne spoja s oslavami
jubilea, pričom s dôverou odovzdajú svoje
modlitby a bolesti alebo obety svojho
života skrze Pannu Máriu milosrdnému
Bohu.
K získaniu úplných odpustkov treba,
aby veriaci robili pravé pokánie a splnili
obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté
prijímanie, modlitba na úmysel Svätého
Otca.
Sekretariát WAF (Svetový apoštolát
Fatimy)
Peter Dziak

905 01 Senica
Hviezdoslavova 1469/61
tel.: 034/651 3896
tel./fax 034/651 2995
e-mail: awertravel@awertravel.sk

jubileum

FATIMA

LURDY – Tours - La Salette – Santiago de Compostela - Garabandal
Lietadlo -- lux bus

Termín: 19.09. - 27.09.2017

Cena: 665,- €

V cene je zahrnuté: letenka Budapešť - Lisabon, lux bus, (8 x ubytovanie) 6 x hotelové ubytovanie*** s raňajkami, 3 x
večera, 1 x obed, 2 x pútnický dom v Santiago de Compostela a La Salette s polpenziou, duchovný doprovod, sprievodca,
servisné poplatky, pristavenie vo Vysokých Tatrách, transfér z farnosti na letisko do Budapešti.
V cene nie je zahrnuté: komplexné cestovné poistenie 16,-- €
Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou !

Program zájazdu:
1.deň: ráno stretnutie skupiny vo farnosti Vysoké Tatry, transfer na letisko do Budapešti, odlet do Lisabonu. Po prílete transfer do Fatimy,
jedného z najvýznamnejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo
známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý
sa nazval „tanec slnka“.. Prehliadka areálu, Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, medzinárodná modlitba ruženca
a sviečková procesia, ubytovanie.
2. deň: po raňajkách pokračovanie náboženského programu vo Fatime, svätá omša, osobné modlitby v Bazilike pri hroboch
blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie, prehliadka moderného chrámu Najsvätejšej trojice, slovenská krížová
cesta s možnosťou návštevy rodného domu troch vizionárov v Aljustreli. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca a sviečková procesia,
ubytovanie.
3.deň: po raňajkách ďalší náboženský program vo Fatime. Odchod do španielskeho pútnického mesta Santiago de Compostela. Návšteva
Baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Jakuba apoštola, modlitby, osobné voľno, ubytovanie, večera.
4. deň: ráno odchod do najvýznamnejšieho francúzskeho pútnického miesta Lurdy. Cestou zastávka v Garabandal - – dedinka nazývaná
aj španielske Lurdy leží vysoko v horách v provincii Santander v pohorí Cantabrian. Je unikátna tým, že sa tu v rokoch 1961 až 1965
Panna Mária zjavila 4 dievčatám viac ako 2 000 krát. Odovzdala im posolstvo, týkajúce sa modlitby, obrátenia a pokánia. Farský kostol
sv. Sebastiána. Pokračovanie do Lúrd, príchod neskoršie večer. Ubytovanie.
5.deň: Lurdy. Tu sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala Panna Mária chorľavému dievčaťu – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne
uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení.
Obed, náboženský program, prehliadka areálu, krížová cesta, pešia prehliadka a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv.
Bernadetty – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou Po večeri
spoločná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.
6.deň: po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X.., osobné modlitby.
Odchod do Tours, pôsobisko a hrob sv. Martina, ktorého nazývali tiež biskupom chudobných. Po uprázdnení biskupského stolca si ľudia
žiadali, aby sa novým biskupom stal práve Martin. Napriek zdráhaniu bol v roku 371 vysvätený za biskupa. Asi 2 km za mestom dal
vystavať drevený kláštor, kde žil v skromnosti a ústraní aj s asi 80 učeníkmi. Neváhal však napomenúť aj cisára Valentiana, mal zásluhu na
obrátení mnohých pohanov. Zomrel 08.11.397. Jeho telo pochovali na cintoríne za mestom Tours. Na tomto mieste teraz stojí nová
Bazilika de St-Martin z 19. stor., ktorá stráži jeho pozostatky. Z pôvodného chrámu sa zachovala iba severná a západná veža s hodinami.
Po sv. omši presun na ubytovanie.
7.deň: po raňajkách náboženský program, odchod do La Salette, jedného z najmalebnejších pútnických miest. Nachádza sa vo
Francúzskych Alpách. Tu sa zjavila Panna Mária dvom pastierikom v roku 1846. Náboženský program – návšteva Baziliky Panny Márie,
možnosť súkromnej modlitby. Osobné voľno, ubytovanie.
8.deň: Svätá omša v Bazilike Panny Márie, raňajky, osobné modlitby, eventuálne výstup na horu Gargas. Okolo obeda odchod, jazda cez
územie Francúzska a severného Talianska. Ubytovanie v okolí Verony.
9 .deň: jazda cez územie Talianska a Rakúska, príchod na Slovensko večer.
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ZAUJÍMAVÉ MODLITBY
• Modlitba serenity, alebo vnútornej vyrovnanosti
Bože, daj mi spokojnosť
s vecami, ktoré nemôžem zmeniť;
daj mi odvahu zmeniť veci, ktoré môžem zmeniť,
no daj mi múdrosť, aby som vedel odlíšiť jedny od druhých.
Daj, aby som žil naraz iba jeden deň;
vychutnával naraz iba jeden okamih;
a prijímal ťažkosti svojho života ako cestičku k pokoju.
Aby som prijímal tento hriešny svet tak ako On:
taký, akým je a nie taký, akým by som si ho ja želal mať.
Aby som dôveroval, že On má moc zmeniť všetko na dobré,
avšak iba za podmienky, že ja sa poddám jeho vôli.
Toto všetko preto, aby som sa stal primerane šťastným v tomto
živote
a neobmedzene šťastným spolu s ním v živote nasledujúcom.
Amen.

• Modlitba o dar priateľstva
Pane, urob ma priateľom.
Daj, aby som inšpiroval dôveru v človeku,
čo trpí v úzkosti,
v človeku, čo hľadá svetlo ďaleko od teba,
v človeku, čo by rád začal odznova, ale nevie ako,
v človeku, čo by rád otvoril svoje srdce,
ale necíti sa schopný.
Pane, pomôž mi neprejsť
popri nikom s ľahostajnou tvárou,
so zatvoreným srdcom či zrýchleným krokom.
Pane, daj, aby som sa vždy venoval tým,
ktorí sú práve nablízku.
Daj mi vidieť tých, čo sú ustráchaní
a zmätení, tých, čo trpia a neukážu to,
tých, čo sa cítia izolovaní a túžia
po priateľstve, a daj mi citlivé srdce,
ktoré mi umožní objať ich.
Pane, osloboď ma od seba samého,
aby som bol schopný slúžiť ti, aby som bol
schopný ľúbiť ťa, aby som ťa mohol
počúvať v každom bratovi a sestre,
ktorých mi pošleš do cesty.
Amen.

• Modlitba uvedomenia si hodnôt
Netúžim, Pane, po tom, aby som získal celý svet. Veď čo by mi
to osožilo, keby som prišiel o svoju dušu, o svoj najväčší poklad?
Ďakujem Ti za všetky Tvoje dary: za rodičov, za svoj život, za krásu
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prírody, za úsmev detí, za svoju prácu, za každú, aj najmenšiu
radosť, čo som v živote pocítil. Ale vysoko ponad to všetko
dvíham svoje srdce k Tebe v radostiach i ťažkých skúškach. Ty si
môj cieľ, Tvojmu menu spievam na chválu a slávu. Teba milujem,
Teba si chcem chrániť ako zreničku oka. Pomôž mi, Pane!
Amen.

• Dávam ti moje všetko
Pane Ježišu, dávam ti moje všetko.
Pane Ježišu, je to moja vôľa a túžba odovzdať ti všetko čím som,
a všetko čím sa snažím byť.
Otváram tie najhlbšie zákutia môjho srdca
a pozývam tvojho Ducha Svätého, aby prebýval v mojom vnútri.
Ponúkam ti môj život, srdce, myseľ, telo, dušu,
ducha, všetky moje nádeje, plány a sny.
Odovzdávam ti moje minulé, prítomné a budúce problémy,
zvyky, charakterové chyby, postoje, existenciu,
materiálne zdroje, financie, zaneprázdnenie a všetky moje vzťahy.
Dávam ti moje zdravie, fyzický vzhľad, postihnutia,
rodinu, manželstvo, deti a priateľov.
Prosím ťa, preber vládu nad každou situáciou v mojom živote.
Odovzdávam ti všetky moje zranenia, bolesti, obavy,
pochybnosti, strach i úzkosť, a prosím ťa, obmy ma úplne.
Odovzdávam všetko do tvojej súcitnej starostlivosti.
Prosím ťa, hovor so mnou, Pane.
Otvor moje uši, aby počuli tvoj hlas.
Otvor moje srdce, aby sa s tebou stýkalo oveľa hlbšie.
Chcem cítiť tvoje milujúce objatie.
Otvor dvere, ktoré majú byť otvorené a zatvor dvere,
ktoré majú byť zatvorené.
Prosím nastav moje nohy na rovnú a úzku cestu,
ktorá vedie k večnému životu.
Amen.

• Modlitba za našu farnosť
Pane, oživuj v našej farnosti
dary Tvojej milosti:
Potrebujeme ľudí,
ktorí vedia počúvať.
Ľudí tvoriacich pokoj,
ľudí, ktorí potrebujú spoločenstvo
a jednotu,
ktorí upokojujú a zmierujú,
sú príkladom
a hovoria pravdu bez toho,
že by zraňovali.
Potrebujeme ľudí,
z ktorých vyžaruje Tvoj Duch
a vzbudzujú nádej,
zasadzujú sa nezištne

za službu Tebe a Tvojmu kráľovstvu.
Pane, daruj nám ľudí
schopných presvedčiť druhých,
ľudí, ktorí sa modlia
a premieňajú modlitbu na činy.
Pane, daj, aby sa naša farnosť
stávala misijným spoločenstvom,
spôsobilým pomáhať Ti
v službe pre spásu sveta.
Amen.

• Litánie pokory
(kardinál Rafael Merry del Val)
Ježiš, tichý a pokorný srdcom, vyslyš ma.
Od túžby, aby si ma vážili, osloboď ma, Ježiš.
Od túžby, aby som bol vyvyšovaný, osloboď ma, Ježiš.
Od túžby, aby som bol ctený a chválený, osloboď ma, Ježiš.
Od túžby, aby som bol uprednostňovaný, osloboď ma, Ježiš.
Od túžby, aby ma všetci prijímali, osloboď ma, Ježiš.
Od strachu, že mnou budú opovrhovať, osloboď ma, Ježiš.
Od strachu, že upadnem do zabudnutia, osloboď ma, Ježiš.
Od strachu z neúspechu, osloboď ma, Ježiš.
Od strachu, že budem ponížený, osloboď ma, Ježiš.
Od strachu, že nebudem prijatý, osloboď ma, Ježiš.
Keď iní majú viac úspechu ako ja,
daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď sú iní viac prijímaní ako ja,
daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď sú iní viac milovaní ako ja,
daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď sú iní uprednostňovaní predo mnou,
daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Amen.

• Otvor mi oči, Pane!
(Michel Quoist)
Otvor mi oči, Pane! Ale ja viem, Pane, že na tomto svete musím
vidieť tak, že vlastne nevidím, že na tejto zemi budem vždy
pútnikom po neviditeľne s neuspokojeným srdcom. Viem aj
to, že až zajtra, keď prekročím brány noci a konečne ťa uvidím
takého, aký si, budem v tvojom svetle vidieť tak, ako vidíš ty.
Ešte treba čakať a kráčať v pološere. Ale ak ty chceš, Pane, aby
moja modlitba venovaná mnohým priateľom, ktorí sa o ňu budú
deliť, nebola slovom do vetra na perách hlúpeho šaša, prosím ťa,
úpenlivo ťa prosím, daj nám prenikavé oči, aby sme nimi hľadeli
na svet, a my zazrieme trochu aj z iného sveta a ľudia, ktorí
budú na nás hľadieť, uvidia, že my vidíme. Až potom im možno
konečne budeme môcť povedať: To je on, Ježiš Kristus, Svetlo
sveta. Amen.

• Umenie malých krokov
(Antoine de Saint-Exupéry)
Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život.
Nauč ma umeniu malých krokov.
Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým,
sprav ma sebaistým v správny čas.
Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť
prvoradé od druhoradého.
Prosím o silu kázne a miery,
aby som len tak neprekĺzol životom
a svoje dni si rozumne rozdelil;
aby som neprespal záblesky svetla a vrcholy,
a aby som si aspoň tu a tam našiel čas na umelecký zážitok.
Dovoľ mi utvrdiť sa v tom, že snívať
o minulosti či budúcnosti mi nepomôže.
Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je najbližšie,
pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu za najdôležitejšiu.
Ochráň ma pred naivnou vierou,
že v živote musí ísť všetko hladko.
Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, porážky,
neúspechy a sklamania sú prirodzenou súčasťou života,
že vďaka nim rastieme a dozrievame.
Pripomínaj mi, že srdce sa často stavia proti rozumu.
Pošli mi v pravej chvíli niekoho,
kto má odvahu povedať mi pravdu s láskou.
Chlieb každodenný daj mi pre telo i dušu,
prejav tvojej lásky, priateľské echo,
a aspoň tu a tam náznak, že budem užitočný.
Viem, že veľa problémov sa rieši nekonaním;
daj, aby som dokázal čakať.
Nech vždy nechám teba i ostatných dohovoriť.
To najdôležitejšie si človek nehovorí sám.
To najdôležitejšie mu býva povedané.
Ty vieš, ako veľmi potrebujem priateľstvo.
Daj, aby som dorástol tejto najkrajšej,
najťažšej, najriskantnejšej
a najnežnejšej záležitosti života.
Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto,
kde môžem zanechať balíček dobra,
slovami či bez slov.
Chráň ma pred strachom, že by som mohol premárniť svoj život.
Nedaj mi to, čo si želám,
ale to, čo potrebujem.
Nauč ma umeniu malých krokov!
Amen.
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SOĽNÁ BAŇA WIELICZKA
Poľskí susedia nám ponúkajú hneď
niekoľko možností na skvelé výlety. Ich
výhodou je, že väčšina z nich leží blízko
našich spoločných hraníc a tak sa tam
pohodlne môžeme vybrať na jednodňový,
prípadne víkendový pobyt, počas ktorého
stihneme prejsť viacero pamiatok. A jednou
z tých najkrajších je aj soľná baňa Wieliczka.
Nachádza sa na juhu Poľska neďaleko
Krakova. Ešte do roku 1992 plnila svoju
pôvodnú úlohu a ťažila sa v nej soľ. Dnes
už slúži len pre návštevníkov, ktorí tam
nachádzajú hneď niekoľko zaujímavostí.
• Trojhodinový okruh
Po príchode do Wieliczky si najprv
zaobstarajte v kase vstupenky, aby ste sa
vedeli pripraviť, kedy sa dostane práve vaša
skupina do bane. Zatiaľ si aspoň rozvrhnete
čas a môžete sa popozerať po okolí. Buďte
pripravení na to, že vás dnu čaká vyše
trojhodinová prehliadka, počas ktorej
prejdete pestrú ponuku celého okruhu,
ktorý má tri a pol kilometra.
Vstupné do jaskyne je 75 PLN, vstupenky
si môžete zakúpiť aj online. K dispozícii
máte dva druhy lístkov. Jeden platí pre
klasickú prehliadku, na druhej si môžete
vyskúšať časť práce baníkov. Tento vstup je
o 1 PLN drahší a koná sa len dvakrát denne.
Okruh je rozdelený do niekoľkých častí.
Pozrieť si tam môžete fotografie, ktoré
zachytávajú baňu ešte v období, keď sa v
nej pilne pracovalo. Taktiež sú tam rôzne
exponáty spojené s baníctvom, umelé
sochy, ktoré zobrazujú život v bani, ale aj
špeciálna sekcia, ktorá pozostáva zo sôch
vyrobených priamo zo soľných kameňov. Tie
patria medzi najvzácnejšiu časť prehliadky.
Netradičnosťou je, že jednotlivé
exponáty sú zakonzervované priamo soľou
a tak nehrozí ich poškodenie. Viaceré
steny sú zdobené skamenenými soľnými
ružami a obrazcami, ktoré predvádzajú
nádherné divadlo. Po tak dlhej prehliadke
vám istotne padne vhod, ak sa budete
môcť na konci občerstviť. No a keď už sa
nachádzate na tomto unikátnom mieste,
tak jednoznačne využite príležitosť, aby
ste sa najedli v štýlovej banskej reštaurácii,
kde sa špecializujú na typickú domácu
gastronómiu, ktorá je blízka aj nám.
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• Kaplnka s Jánom Pavlom II.
Ako som už spomínala, medzi najkrajšie
kúsky v bani patria soľné sochy. Tie
odkazujú nielen na domáce dejiny, ale
vzdávajú aj poctu rôznym svetovým
velikánom. Pozrieť si tak môžete Kopernika
alebo aj Goetheho v netradičnej podobe.
Táto výzdoba tvorí aj gro ďalšej časti.
Baníci si totiž v minulosti v podzemí
vybudovali aj vlastnú kaplnku svätej Kingy.
Postupne pracovali aj na jej výzdobe, takže
cesta je lemovaná mnohými freskami s
náboženskou tematikou a priamo v kaplnke
sa nachádzajú sochy svätcov.

a reliéfmi, ktoré sú vyhotovené – ako
už ináč – zo soli. Niektorí návštevníci
počas prehliadky jaskyne neodolajú a na
vlastnej koži, presnejšie povedané jazyku,
si overujú, či sú sochy vyrobené naozaj
zo soli. Samozrejme, že neoblížu priamo
sochu, ale iba prsty, ktorými sa jej predtým
dotkli. Zaujímavé je, že pri našej návšteve
sme toto videli spraviť iba dospelých, jedna
mamička dokonca sama nabádala svoje
dieťa, aby ochutnalo. Do najväčšej kaplnky
svätej Kingy, ktorá sa nachádza 101 metrov
pod zemou, sa zmestí až neuveriteľných
500 osôb. Je plná sôch a reliéfov. Asi
najzaujímavejší je reliéf Posledná večera,
Medzi nimi sú najdominantnejšie
vytesaný podľa fresky Leonarda da
tie, ktoré zobrazujú Pannu Máriu, ale aj
Vinciho. Pútavé sú aj sochy pápeža Jána
domáceho velikána Jána Pavla II. Bývalý
Pavla II., ktorý bol kedysi krakovským
pápež znamenal pre Poliakov mimoriadne
arcibiskupom, či sochy Mikuláša Kopernika
veľa a tak sa mu snažia aj touto formou
alebo kráľa Kazimíra Veľkého, ktorý v
prejaviť istú poctu. Niektoré z fresiek
roku 1368 uzákonil prvý banícky kódex na
odkazujú na diela známych umelcov. Vďaka svete, v ktorom boli spísané všetky práva
tomu si môžeme pozrieť aj soľnú obdobu Da a povinnosti baníkov. Najstaršia kaplnka,
Vinciho Poslednej večere.
ktorú môžete vidieť na sprístupnenej
prehliadkovej trase, je kaplnka svätého
• Kúpele pre najmenších
Antona, ktorú vytesal do soli neznámy
Rokmi odborníci zistili, že tunajšia klíma
baník. Soľná baňa vo Wieliczke tvorí akési
je mimoriadne prospešná pre naše zdravie. podzemné mesto, či lepšie povedané,
Pomáha najmä pri rôznych respiračných
pamätník vytesaný v soli. Teplota vzduchu
ochoreniach, keď sa vďaka nej liečia aj
sa tu celý rok drží okolo 13 až 16 stupňov
chronické problémy. Jedna z miestností bola Celzia. V podzemí je priaznivá mikroklíma
teda vyhradená, aby v nej vznikli kúpele, do s vysokým obsahom vlhkosti a jódu.
ktorých prichádzajú zväčša deti a tínedžeri. Treba však spomenúť, že bez prítomnosti
Každý deň zídu dole do podzemných
baktérií, preto sa tu nachádza aj ozdravné
priestorov, kde majú zorganizovaný
sanatórium pre pacientov s respiračnými
program, ktorý im pomáha zbaviť sa ich
chorobami a alergiami.
ochorení. Vždy sa tam vykonáva aj nejaké
cvičenie, aby sa pľúca lepšie prečistili. Touto
• Biela nádhera pod zemou
formou sa dá liečiť astma, alergie, choroby
Soľná baňa je pre verejnosť prístupná len
dýchacích ciest, kožné problémy, srdcové
so sprievodcom. Výklad si môžete vypočuť
ochorenia a podľa najnovších trendov
snáď vo všetkých svetových jazykoch.
aj obezita, proti ktorej bojujú zvýšenou
Samotná prehliadka sa začína zostupom
funkciou metabolizmu.
380 schodov, ktorými sa dostanete na
prvé poschodie, 64 metrov pod povrch.
• Slané pokušenie
Baňa má deväť podzemných poschodí,
Každý rok sem zavítajú státisíce
ktoré siahajú až do hĺbky 327 metrov. Pre
návštevníkov z celého sveta, aby na vlastné verejnosť sú sprístupnené len tri z nich.
oči uvideli slané podzemné jazierka,
Správcom bane slúži ku cti, že mysleli aj na
ťažobné komory, banské stroje a zariadenia, menej pohyblivých návštevníkov a osoby
stáročné drevené konštrukcie, ktoré
na invalidných vozíkoch, ktorým umožnili
zakonzervoval chladný banský vzduch, či
bezbariérový vstup do podzemia.
sochy a reliéfy vytesané zo soli. Nachádzajú
Pripravila Monika Macuráková
sa tu úžasné podzemné kaplnky so sochami

KEĎ DVA A DVA NIE SÚ ŠTYRI
„Desať, dvadsať, tridsať...Tridsať
carlinov! Tu máte, brat Gerard! Vezmite so
sebou jedlo na prvý deň cesty. A najal som
ešte dvoch somárikov od pustovníka brata
Angela od svätého Hieronyma, aby niesli
batožinu a vyčerpaných.“
Týmito slovami poveril páter Fiocchi,
rektor z Deliceta, Gerarda, aby viedol
jedenásť študentov teológie a ich
profesora Pátra Alessandro Di Mea a
jedného pustovníka na púti k svätému
Michalovi na Monte Gargano. Trinásť ľudí
malo žiť deväť dní z tridsiatich carlínov!
Stratil páter rektor rozum? Nie, pretože
on vie, že u Gerarda dva a dva nie sú vždy
štyri. Prvá etapa ich vedie do Foggie. Je to
tridsaťpäť kilometrov dolu kopcom. Dobre
sa kráča, vládne dobrá nálada a nadšenie.
Večeria sa a býva u priateľov. Druhá etapa
končí v Manfredonii. Je to tridsaťosem
kilometrov po rovine, ale viacerí sú
vyčerpaní z predchádzajúceho dňa.
Preto prenajíma vodca skupiny voz. Pre
ostatných je to prekvapenie. Dvadsaťosem
carlinov a dvadsať halierov! Takmer celý
majetok malej skupiny! Všetci nastupujú,
nohy si môžu odpočinúť, ale tváre sa
predlžujú.
„Čo si počneme bez haliera, brat
Gerard?“ „Boh sa o nás postará.“
Kone sa rýchlo rozbehli a brat Angelo so
svojimi somárikmi nemohol stačiť. Čakajú
naňho v penzióne v Candelaro, osemnásť
kilometrov pred cieľom tejto etapy. Jedia
zo zásob, ktoré im dali priatelia vo Foggii.
Našťastie.

pred nami. Ty na jednom somárikovi, kočiš
na druhom a ja budem viesť záprah.“
„Na voz, mládenci! Do sedla, predvoj!“
Gerard zapraská bičom. „V mene
Najsvätejšej Trojice, cvalom!“
Brat Angelo nepoznáva svoje zvieratá.
Bežia ako gazely. Jazdci a konský záprah
hltajú kilometre v týchto rovinách Apúlie
za zvuku zvončekov a v mraku zlatistého
prachu.
Ešte je biely deň, keď prichádzajú do
Manfredonie.
„Navštívime Najsvätejšiu sviatosť!“
Cestou stretávajú predavača kvetov. „Čo
stoja tieto klinčeky?“ Takto vydajú zvyšok
z peňaženky. Vchádzajú do kostola. Gerard
ide k bohostánku a položí tam svoju
kytičku lásky: “Pane, vidíš, ja som myslel
na teba, teraz musíš aj ty myslieť na nás.“
Kaplán pozoroval túto scénu. Spoznal
synov svätého Alfonza a ide k nim: „Urobte
mi radosť a príďte ku mne.“ „Pán Boh
zaplať! Ale pozrite, koľko je nás.“
„To nič, mám miesto a jedenie pre
všetkých.“ Deň sa končí slávnosťou.
Tretia a posledná etapa je najkratšia,
ale najťažšia. Treba sa vyšplhať od
Adriatického mora do výšky 843 metrov na
Monte Sant Angelo, horu svätého Michala.
Ako praví pútnici robia výstup peši.
Ostatne aj tak nemajú peniaze. Keď prídu
na vrchol – sú predsa pútnici a nie turisti –
idú rovno do svätyne a dlho sa modlia.

„Poď s nami až do cieľa, brat Angelo,
a nemaj strach o svojich somárikov,
postarám sa, aby stačili.“

Ale už sa hlási hlad. Vstávajú a chcú
vyjsť von, ale Gerard nejde s nimi. Volajú
ho, ťahajú za rukáv. Ale on je hluchý a
nič nevníma. Je v extáze. V rozhovore so
„svojim“ svätým Michalom! Konečne ním
nasilu zatriasli. Celý zmätený prichádza
k sebe: „To nič, to nič, poďme pripraviť
jedlo.“ Jedia a spia v pohostinstve. Kto to
platí? Veď nemajú už ani halier!

Ach, keď sa Gerard o niečo stará... Brat
Angelo sa naje a občerství.

Nasledujúce dopoludnie sa celkom
venujú modlitbe.

Pustovník ich dohoní na svojich
vyčerpaných somárikoch a nechce ísť s
nimi ďalej.
„Moje zvieratá skapú, ak budú musieť
bežať za vašimi veľkými koňmi.“

„Počúvaj, tvoje zvieratá musia bežať

Zo svojej peňaženky vyberá dva a pol
carlina, dáva bratovi Angelovi, aby kúpil
chlieb a víno.
„Pozrite sa, opäť má peniaze,“ hovorili
si študenti medzi sebou. Jeden z nich,
brat Sebastiano im to vysvetľuje: „Videl
som jedného muža, ktorý prišiel k bratovi
Gerardovi, keď sme boli vo svätyni a ten
mu peniaze vnútil.“
„Svätý Michal, určite to bol svätý
Michal,“ šepkajú si študenti. Ale Gerard ich
s úsmevom odbije: „Poďme, vy maloverní!
Kde je vaša poslušnosť? Povedal som: ku
stolu!“
Všetci idú do jedálne: ihneď ich
obslúžili ako pánov. Na každom tanieri je
veľká porcia rôznych rybacích špecialít.
Keď nadišiel čas odchodu, išiel Gerard
vyrovnať účet. Hostinský už odhadol
svojich hostí: bezbranní mnísi, ktorí majú
hlavu v oblakoch. Strojnásobil teda bežnú
cenu. Gerard protestoval, ale hostinský
nepovolil: „Ani carlino menej!“
„Rozmyslite si, čo robíte! Ak sa nebudete
držať spravodlivej ceny, zahynú vám vaše
mulice!“
V tej chvíli pribehol syn domáceho pána:
„Otec, poď rýchlo do stajne! Jedna mulica
a to tá najlepšia práve zdochýňa a ostatné
sú choré, zduli sa!“
Toto bol zázračný okamih. Muž zbelel
ako krieda a hodil sa k nohám svätca:
„Odpustite mi! Všetko vám dám zdarma,
len mi zachráňte moje zvieratá!“
„Nie, tu je spravodlivá cena, vezmite si
ju. Ale nikdy nezabudnite, že Boh chráni
chudobných.“
Monika Macuráková
(Z knihy Chlapec, ktorý sa hral s Bohom, T. ReyMermet, C.Ss. R.)

„Ku stolu, ku stolu,“ zvoláva ich Gerard.
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• Perličky zo svätých omší pre deti:
Pán farár: „Čo urobí každý správny kresťan pred jedlom?”
Deti: „Umyje si ruky!”
Pán farár: „Duch Svätý je zobrazovaný v podobe zvieratka.
Ktorého? Napoviem, že jeho podobizeň je aj v našom kostole.”
Deti: „Bernardín? Vlastne nie, bude to krava!”
Pán farár prekvapene: „Krava? Deti, tá krava... to je býk.”
Deti: „Tak potom to bude ten papagáj vedľa!”
Pán farár už takmer v mdlobách: „Ten akože papagáj... to je orol.”

Milí lúštitelia, po vyškrtaní všetkých slov v tejto
osemsmerovke vám zostane 9 neoznačených písmen, ktoré v
poradí zľava doprava (zhora nadol) tvoria tajničku. Slová môžu
byť napísané všetkými smermi. Veľa šťastia.
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Úloha pre vás, deti, je nasledovná – napíšte nám odpovede na
štyri otázky a prineste so sebou na stretko v piatok 23. júna 2017.
O pomoc môžete požiadať rodičov.
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Čo urobí každý správny kresťan pred jedlom?
V podobe akého zvieratka je zobrazovaný Duch Svätý?
Ktorého evanjelistu symbolizuje býk?
Symbolom ktorého evanjelistu je orol?

KÚPALISKO, ÚPAL, LIETADLO, PRÁZDNINY, PLÁŽ, SLIEPKA,
ALPY, MELÓN, KRAJINA, MORE, TÁBOR, DEDKO, PLOT, KVETY,
TATRY, HORA, BATOH, ÚPAL, LEKNO, KORIDA, POSILA, ORGAN,
OKNO, PLÁN, LETÁ

KOLÁČ Z BIBLIE
Biblia rozpráva o prorokovi Ezechielovi, ako mu Boh dal zjesť zvitok knihy: a
ten sa stal v jeho ústach sladký ako med. Pri riešení nasledovnej hádanky z
Biblie vznikol prinajmenšom koláč, ktorý domáce žienky z biskupstva Moruč
zrýmovali. Prílohy naň sú ukryté v jednotlivých veršoch. Napríklad: 250 g Knihy
prísloví 30,33 = príloha v 33. verši 30. kapitoly v Knihe prísloví: „Veď trepaním
smotany vznikne maslo“ – inak povedané: vezmeme 250 g masla.
• PRÍLOHY:
250 g Kniha prísloví 30,33
2 šálky Kniha sudcov 14,18 (začiatok verša)
4 a pol šálky 1. kniha kráľov 5,2
2 šálky 1. Kniha Samuelova 30,12 (druhá možnosť)
¾ šálky 1. Korinťanom 3,2
2 šálky Nehemiáš 3,12
1 šálka Numeri 17,23
6 kusov Jeremiáš 17,11 (nie celá jarabica!)
1 štipka Matúš 5,13
4 – 5 čajových lyžíc Jeremiáš 6,20 (druhá možnosť, podľa lubovôle)
3 čajové lyžičky prášku do pečiva (Biblia ho, žiaľ, ešte nepozná)
PRÍPRAVA cesta:
Príslovia 23,14 (prvá časť). Čas pečenia pri strednej teplote pečenia v minútach:
Sudcovia 10,4(2 – 3 čísla spočítať). Spôsob podávania: Lukáš 14, 12 – 14
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25. 6. (nedeľa) Kostol Nový Smokovec

12. 8. (sobota) Zbojnícka chata

28. 6. (streda) Zimný štadión Poprad

13. 8. (nedeľa) Kostol Tatranská Lomnica

1. 7. (sobota) odchod od Fary v Novom Smokovci

21. 8. – 25. 8. (pondelok až piatok) Fara Nový Smokovec a
okolie

10.00 – 17.00 Odpustová slávnosť a deň farnosti Vysoké Tatry
18.00 Multimediálny koncert Ján Pavol II.

15.00 Svätá omša

10.30 Odpustová slávnosť

9.00 Cyklopúť do Levoče

Denný letný tábor pre staršie deti (8 – 15 rokov)

5. 7. (streda) Kostol Nový Smokovec

17.00 Osobné zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
od 14.00 sviatosť zmierenia

26. 8. (sobota) odchod od fary

8.00 Pešia púť a cyklopúť v jubilejnom roku svätého Martina
do Lučivnej

9. 7. (nedeľa) Sliezsky dom

2. 9. (sobota) Fara Nový Smokovec

16. 7. (nedeľa) Kostol Starý Smokovec

9. 9. (sobota) Ostrva

17. 7. – 21 .7. (pondelok až piatok) Fara Nový Smokovec

10. 9. (nedeľa) Kostol Nový Smokovec

22. 7. (sobota) Téryho chata

15. 9. (piatok) Kostol Tatranská Polianka

5. 8. (sobota) Spišská Kapitula

17. 9. (nedeľa) Kostol Štrbské Pleso

15.00 Spomienková svätá omša na Jána Pavla II.

18.00 Posedenie pre deti pri horiacom polienku

20.00 Chvály s Jamesom Evansom

15.00 Svätá omša

Denný letný tábor pre mladšie deti (3 – 7 rokov)
15.00 Svätá omša

18.00 Chvály s Jamesom Evansom
10.00 Odpustová slávnosť

10.00 Púť na pamätný deň výročia smrti biskupa Jána
Vojtaššáka

8.30 Odpustová slávnosť

19. 9. – 27. 9. Farská púť do Fatimy

Aktuálny program vo farských oznamoch www.rkctatry.sk

Do spoločenstva Cirkvi boli krstom prijatí

Michal Hanč
Laura Schimplová
Oliver Vatecha
Jakub Šebest
Leo Gurecký

apríl – jún 2017

Z našich radov odišli k Pánovi

Rozália Šlachtová (Svit)
Júlia Oravcová (Nový Smokovec)
Anna Horbanová (Tatranská Polianka)
Ján Olejník (Nový Smokovec)
Cecília Bosmanová (Nový Smokovec)
Katarína Konečná (Horný Smokovec)
Farská knižnica

Otvorená vždy v piatok po večernej sv. omši
a v nedeľu po dopoludňajších sv. omšiach
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