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Liturgický kalendár

6.3. - 4. pôstna nedeľa
13.3. - 5. pôstna nedeľa
20.3. - Kvetná nedeľa
24.3. - Zelený štvrtok
25.3. - Veľký piatok
26.3. - Biela sobota
27.3. - Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Do nášho cirkevného 
spoločenstva sa sviatosťou 
krstu začlenili:

Leonard Kasala
Dávid Kuman
Nela Stýskalová

S nádejou na večný život 
sme odprevadili:

Anna Nešťáková, 85 r.
Gustáv Janík, 78 r.

Veľkonočné prianie
„Hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta.“ (Mt 

28,20) Hlboké prežívanie veľkonočného tajomstva - smrti a 
zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista a pravú veľkonočnú 
radosť všetkým čitateľom praje redakcia farského časopisu 
Pútnik Božieho Milosrdenstva.

Pozvánka
Pozývame mladých ľudí prežiť Kvetný víkend 2016 v Banskej 

Bystrici. Prihlásiť sa môžete na stránke . www.dcmmajak.sk
Špeciálnym hosťom KV je Dominika Gurbaľová - známa 
gospelová speváčka z Košíc. Elektronická registrácia na KV končí 
10. marca 2016. Zároveň je to posledný deň na vykonanie úhrady 
platby. Po tomto termíne je možná registrácia a platba len na 
mieste. Bližšie informácie nájdete na , e-mail: www.dcmmajak.sk
kvetnyvikendbb@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 
0915/977829.

Sviatosť manželstva prijali:

Róbert Benák a Justína Plichtová
Vladimír Kretík a Veronika Rodinová

http://www.dcmmajak.sk
http://www.dcmmajak.sk
mailto:kvetnyvikendbb@gmail.com
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Vážení a milí čitatelia!

V celých dejinách Cirkvi jestvuje 
jedna žena, ktorá ako tretia na svete 
vôbec bola vyhlásená za Učiteľku 
Cirkvi. Ide o malú a veľmi mladú 
karmelitánku, ktorú poznáme pod 
dobre známym menom sv. Terezka z 
Lisieux. Milovala ľudí. Táto láska ju 
charakterizovala. A až tak do 
dôsledkov praktizuje a vnútorne živí 
túto lásku k človeku, že počas svojho 
života vyslovila: „Svoje nebo budem 
tráviť robením dobra na zemi.“ 
Preto ju svet umelcov rád stvárňuje 
„s dažďom ruží, ktoré z neba padajú 
na zem.“ Ľudia v núdzi, chorí, 
opustení... skrátka tí, ktorí pocítili 
silu jej orodovania u Milosrdného 
Boha Otca vedia to potvrdiť. Táto 
svätica na dobro človeka nezabúda 
ani po svojej smrti. Svoj sľub plní 
kdekoľvek na zemi: „Budem stále 
robiť dobro ľuďom na zemi!“

V čase pôstu a blížiacej sa Veľkej 
noci nechajme sa inšpirovať sľubom 
tejto malej svätice, svätej Terezky. 
Nechcime zmeniť svet, chcime 
zmeniť seba. Až potom zmeníme 
svet.

Snáď aj za to v tomto posvätnom 
čase spolu s vami sa modlí

Vladimír
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„Ó, ukrižovaný a víťazný Kriste, tvoja 
krížová cesta je zhrnutím tvojho života, je 
obrazom tvojej poslušnosti Otcovej vôli, je 
naplnením tvojej nekonečnej lásky voči nám 
hriešnikom, dôkazom tvojho poslania, 
definitívnym dokončením zjavenia a dejín 
spásy.

Ťarcha tvojho kríža nás oslobodzuje od 
všetkých našich bremien. V tvojej 
poslušnosti Otcovej vôli si uvedomujeme 
našu vzburu a neposlušnosť. V tebe, 
ktorého predal, zradil a ukrižoval tvoj 
vlastný ľud a tvoji najdrahší, vidíme naše 
každodenné zrady a naše opakované 
n e v e r n o s t i .  V  t v o j e j  n e v i n n o s t i ,  
nepoškvrnený Baránok, vidíme naše 
previnenia. V tvojej údermi zbitej, opľutej a 
znetvorenej tvári vidíme surovosť našich 
hriechov.

V krutosti tvojho utrpenia vidíme 
krutosť nášho srdca a našich činov. V tvojom 
zakusovaní opustenosti vidíme všetkých 
tých, ktorých opustila rodina a spoločnosť, 
tých, ktorým sa nedostáva pozornosti ani 
solidárnosti. V tvojom dobitom, otvorenými 
ranami doráňanom a strýznenom tele 
vidíme telá našich bratov opustených na 
uliciach, znetvorených našou nedbalosťou a 
ľahostajnosťou.

V tvojom smäde, Pane, rozpoznávame 

smäd tvojho milosrdného Otca, ktorý chcel 
v tebe objať celé ľudstvo, odpustiť mu a 
zachrániť ho.

V tebe, Božia Láska, vidíme našich 
bratov, ktorí sú ešte i dnes prenasledovaní, 
stínaní a križovaní pre svoju vieru v teba, a to 
pred naším zrakom alebo častokrát s 
mlčaním, ktoré z nás robí spolupáchateľov.

Ó, Pane, vtlač do našich sŕdc city viery, 
nádeje, dobročinnej lásky, bolesti nad 
našimi hriechmi a priveď nás k ľútosti nad 
našimi hriechmi, ktoré ťa pribili na kríž. 
Priveď nás k tomu, aby sa naše obrátenie 
vyjadrené slovami stalo obrátením našich 
životov a činov. Veď nás k tomu, aby sme si v 
sebe uchovali živú spomienku na tvoju 
znetvorenú tvár, a nikdy tak nezabudli na 
nesmiernu cenu, ktorú si zaplatil za našu 
slobodu.

Ukrižovaný Ježišu, posilňuj v nás vieru, 
nech v pokušeniach neochabne. Oživuj v 
nás nádej, nech nezblúdi za zvodmi sveta. 
Udržuj v nás dobročinnú lásku, nech sa nedá 
podviesť skazenosťou a svetskosťou.

Nauč nás, že kríž je cestou ku 
vzkrieseniu. Nauč nás, že Veľký piatok vedie 
k svetlu Veľkej noci. Nauč nás, že Boh nikdy 
nezabúda na nikoho zo svojich detí a nikdy 
sa neunaví odpúšťať nám a objímať nás 
svojím nekonečným milosrdenstvom. Ale 

Kontemplujme spolu s pápežom Františkom
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Kresťanskí seniori hodnotili
Členovia klubu kresťanských seniorov 

Partizánske - mesto sa zišli v utorok 
9 . 2 . 2 0 1 6  n a  v ý r o č n o m  č l e n s ko m 
zhromaždení. Stalo sa už dobrým zvykom a 
podľa Stanov združenia ZKS aj potrebným 
úkonom, že členovia klubu sa začiatkom 
k a ž d é h o  r o k a  z í d u  n a  č l e n s k o m 
zhromaždení, aby hodnotili svoju činnosť a 
plnenie programu za uplynulý rok. Pisateľ 
týchto riadkov a 
p red s ed a  k lu b u 
z á r o v e ň  z v o l a l 
t e n t o  r o k 
zhromaždenie na 
uvedený deň do 
budovy bývalého 
učil išťa na nám. 
SNP.

Zhromaždenie 
p o c t i l i  s v o j o u 
ú č a s ť o u  v z á c n i 
hostia: predseda 
ZKS Slovenska poslanec NR Jozef Mikloško, 
vdp. dekan Vladimír Farkaš, vdp. kaplán 
Jozef Mikula, pani Marta Gregušová, 
predseda ÚC ZKS z Trenčína a primátor 
mesta pán Jozef Božik. Všetci hostia vo 
svojich príhovoroch ocenili angažovanosť a 
a k t i v i t y  č l e n s ke j  z á k l a d n e  k l u b u 
kresťanských seniorov nielen počas 
minulého roka,  a le  a j  v  minulost i . 
Zhromaždenia sa zúčastnilo takmer 70 

členov zo 109-členskej základne. Vypočuli si 
v ý r o č n é  s p r á v y  p r e d s e d u  k l u b u , 
hospodárky pani Evy Matulayovej a 
predsedu kontrolnej komisie pána Jozefa 
Kollára. Po uplynutí dvojročného funkčného 
obdobia si prítomní členovia zvolil i 
funkcionárov na ďalšie funkčné obdobie. 
Výbor klubu bude pracovať v zložení: 
Stanislav Husár, Eva Matulayová, Eleonóra 

M i k l a s o v á , 
Henrich Kol lár, 
Stanislav Matulay, 
D u š a n  Š e b o  a 
A n t o n  Ka j a b a . 
Kontrolná komisia 
v zložení: Jozef 
Kol lár,  A lžbeta 
F r a ň o v á  a 
Vladimír Peciar. 
Ú č a s t n í c i 
z h r o m a ž d e n i a 
prijali tiež návrh 

programu a rozpočtu klubu na tento rok. 
Hlavným bodom programu je starostlivosť o 
Krížovú cestu Povýšenia Sv. kríža. Tento rok 
je v pláne s prispením vdp. dekana 
Vladimíra Farkaša, farskej pastoračnej rady 
a ďalších priaznivcov výstavba malej 
zvoničky hore na kalvárii, samozrejme, ak 
Pán Boh dá. Po vypočutí správ, voľbách a 
schválení všetkých dôležitých bodov 
nasledovala diskusia a prijatie uznesenia. 

nauč nás tiež, aby sme sa my nikdy neunavili 
v prosení o odpustenie a vo viere v 
bezhraničné milosrdenstvo Otca.

Duša Kristova, posväť nás. Telo Kristovo, 
spas nás. Krv Kristova, opoj nás. Voda z boku 
Kristovho, obmy nás. Utrpenie Kristovo 
posilni nás. Ó, dobrý Ježiš, vyslyš nás. Do 
svojich rán skry nás. Nedaj nám odlúčiť sa 
od teba. Pred zlým nepriateľom chráň nás. V 

hodinu našej smrti povolaj nás. A daj nám 
prísť k tebe, aby sme ťa chválili s tvojimi 
svätými na veky vekov. Amen.“

Prežime tajomstvo Veľkej noci spolu s 
Ježišom, spomínaním na jeho umučenie, na 
jeho veľkú lásku. A tiež s nádejou v jeho 
radostné vzkriesenie.

krátené a prevzaté
z sk.radiovaticana.va

http://sk.radiovaticana.va
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Záver zhromaždenia bol obohatený o krátky 
zábavný program - pochovávanie basy pod 
taktovkou Jožka Haláka a Stanka Davida so 
sprievodom harmoniky, nakoľko sme sa 
stretli tesne pre popolcovou stredou. 

Chcem sa aj takýmto spôsobom srdečne 
p o ď a k o v a ť  v š e t k ý m  ú č a s t n í k o m 
zhromaždenia, našim milým hosťom, 
zabávačom, ale najmä vedeniu Spojenej 

školy - všetkým zamestnancom na čele s 
pani riaditeľkou za vytvorenie príjemnej 
atmosféry a príjemného prostredia patrí 
naozaj veľké ďakujem a nech snahu 
všetkých Pán Boh mnohonásobne odplatí.

Partizánske, 20.2.2016
Stanislav Husár
predseda klubu
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Novostavba Domu pokoja je dielo 
vybudované v obci Lúka pri Piešťanoch. 
Zariadenie spravuje občianske združenie 
Katolícka jednota Slovenska - pobočka 
Piešťany. Toto dielo sa zrealizovalo vďaka 
finančnej podpore z Rakúska, Švajčiarska a 
Slovenska. V Dome pokoja bude poskytnuté 
útočište a pomoc ženám, ktoré čakajú dieťa, 
ale nemôžu ho donosiť v prostredí, kde žijú a 
n i e  s ú  s c h o p n é  
vyriešiť svoju situáciu. 
Doba pobytu trpiacich 
tehotných žien bude 
i n d i v i d u á l n a ,  a l e  
počíta sa 6 -  12 
mesiacov. Dom pokoja 
ponúka na poschodí 
šesť zariadených izieb. 
V prízemí sa nachádza 
s p o l o č e n s k á  
miestnosť, kuchyňa, 
k a n c e l á r i a  a  i n é  
potrebné miestnosti.

Na pozvanie pani 
Anny Maťašovej sa 
slávnostného otvorenia Domu pokoja 
zúčastnil predseda Klubu kresťanských 
seniorov Partizánske - mesto spolu s 
manželkou a pani Fraňovou. Manželia 
Husárovci sa počas výstavby Domu pokoja 
zúčastňovali brigádnických prác. Pani 
Husárová v kuchyni a Stanislav Husár pri 
murárskych a betonárskych prácach. 
Slávnostnému otvoreniu predchádzala sv. 
omša v miestnom kostolíku. Hlavným 
celebrantom bol trnavský arcibiskup vdp. 
Ján Orosz, ktorý prestrihol spolu s Jánom 
Fígeľom, predsedom KDH, slávnostne pásku 

a posvätil kaplnku v objekte Domu pokoja a 
aj celý objekt. Kiež Pán Boh požehná snahu 
všetkých, ktorí pomohli pri realizácii tohto 
domu či už finančne, alebo manuálne, veľká 
vďaka patrí hlavne vytrvalosti pani 
Maťašovej.

Tí, ktorí potrebujú túto pomoc alebo ak 
vieme o takýchto ženách, ktoré sú v núdzi, 
pomôžme im nakontaktovať sa na p. Mgr. 

Annu Maťašovú (č.t. 0903/971864, 
033/7729124, 033/7724024), email: 
kjspiestany@post.sk. Pokiaľ by ste chceli 
podporiť toto dobré dielo finančne, môžete 
na číslo účtu: 0280090193/0900. Adresa: 
Katolícka jednota Slovenska - pobočka 
Piešťany, N. Teslu 4434/8, 921 01 Piešťany 
(IČO: 00699349034, DIČ: 2021491824).

Stanislav Husár
predseda Klubu jednoty seniorov 

Partizánske - mesto

Dom pokoja
Projekt pre záchranu počatého života

a duchovnú obnovu človeka v Lúke pri Piešťanoch

mailto:kjspiestany@post.sk
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Rodina v dnešnej  dobe zažíva 
krehkosť  ľudského rozpoloženia , 
chudobu, chorobu, smrť. Ale aj v samom 
vnútri rodinného spolunažívania sa 
otvárajú mnohé bolestné rany. A to 
vtedy, keď sa v samotnej rodine deje zlo. 
To je to najhoršie!

Pápež František hovorí: „Dobre 
vieme, že v dejinách žiadnej z rodín 
nechýbajú momenty, v ktorých je 
intimita najdrahších citov urážaná 
správaním sa jej členov. Slová a skutky (aj 
zanedbanie konania dobra!), ktoré 
namiesto toho, aby vyjadrili lásku, 
spreneverujú sa jej, či 
ešte horšie, zabíjajú ju. 
Keď sa tieto rany, ktoré 
s ú  e š t e  s c h o p n é 
u z d r a v e n i a , 
prehliadajú, zhoršujú 
sa: premieňajú sa na 
aroganciu, nevraživosť, 
pohŕdanie. A v takom 
štádiu sa môžu stať 
h l b o k ý m i  t r ž n ý m i 
ranami, ktoré rozdelia 
m a n ž e l a  a  m a n ž e l k u  a  v e d ú  k 
vyhľadávaniu pochopenia, podpory a 
potechy všade inde. Často však tieto 
«podpory» nemyslia na dobro rodiny! 
Vyprázdnenie manželskej lásky vnáša 
trpkosť do vzťahov. A často sa rozpad 
vzťahu «zosypáva» na deti.“ 

Deti. Chcel by som sa trochu zastaviť 
pri tomto bode. Napriek našej zdanlivo 
vyspelej citlivosti a všetkým našim 
vycibreným psychologickým analýzam sa 
pýtam, či sme sa nestali znecitlivenými aj 
voči ranám detskej duše. Čím väčšia je 
snaha o náhradu prostredníctvom 
darčekov a dobrôt, tým viac sa stráca cit 
pre najbolestnejšie a najhlbšie zranenia 

duše. Veľa hovoríme o poruchách správania, o 
psychickom zdraví, o blahu dieťaťa, o pocitoch 
úzkosti rodičov i detí... No vieme ešte, čo je to 
rana na duši? Pociťujeme ťarchu tej hory, ktorá 
gniavi dušu dieťaťa v rodinách, v ktorých je zlé 
zaobchádzanie a ubližovanie, až po rozbitie 
puta manželskej vernosti? Akú váhu má v 
našich rozhodnutiach - a v pomýlených 
rozhodnutiach, napríklad - akú váhu má duša 
detí? Keď dospelí stratia hlavu, keď každý myslí 
iba na seba samého, keď si otec a mama 
ubližujú, duša dieťaťa veľmi trpí, zakúša pocit 
zúfalstva. A tieto zranenia poznačujú na celý 
život. 

V rodine je všetko vzájomne 
prepojené: keď je jej duša v 
nejakom bode zranená, táto 
infekcia nakazí všetkých. A keď 
muž a žena, ktorí sa zaviazali, že 
budú «jedno telo» a vytvoria 
rodinu, myslia posadnuto na 
vlastné požiadavky slobody a 
potešenia, táto deformácia 
hlboko narúša srdce a život detí. 
Ako často sa deti schovávajú, 
aby sa vyplakali osamote... Toto 

musíme jasne pochopiť. Manžel a manželka sú 
jedno telo. A ich ratolesti sú telo z ich tela. Ak si 
pomyslíme na tvrdosť, s akou Ježiš varuje 
dospelých, aby nepohoršovali maličkých - 
počuli sme tento úsek evanjelia (porov. Mt 
18,6) - môžeme lepšie porozumieť jeho slovu o 
vážnej zodpovednosti chrániť manželský 
zväzok, ktorý dáva počiatok ľudskej rodine 
(porov. Mt 19,6-9). Keď sa muž a žena stali 
jedným telom, všetky zranenia a všetky 
opustenia zo strany otca či mamy sa zarezávajú 
do živého tela detí. Je pravda, na druhej strane, 
že sú prípady, v ktorých je odlúčenie 
nevyhnutné. Niekedy sa môže stať priam 
morálne nevyhnutným, keď ide o ochranu 
slabšieho manželského partnera alebo malých 

Rodičia odovzdávajú deťom iskru Božej lásky
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Ponorený v mori tvojho milosrdenstva 
Kde som ťa našiel, že som ťa poznal? 

Nebol si v mojej pamäti predtým, ako som ťa 
poznal. Kde som ťa teda našiel, že som ťa 
poznal, ak nie v tebe nad sebou? Na nijakom 
mieste. Vzďaľujeme sa a približujeme sa, ale 
na nijakom mieste. Ty, Pravda, vedieš všade 
všetkých, čo sa s tebou radia a naraz 
odpovedáš všetkým, čo sa radia o rozličných 
veciach. Ty odpovedáš jasne, ale nie všetci 
ťa jasne počujú. Všetci sa radia, o čom chcú, 
ale nie vždy počujú, čo chcú. Tvojím 
najlepším služobníkom je ten, kto netúži tak 
veľmi počuť od teba, čo sám chce, ale skôr 
chce to, čo počul od teba.

Neskoro som ťa začal milovať, Krása taká 
dávna a taká nová, neskoro som ťa začal 
milovať! Ty si bol vnútri a ja vonku a tam som 
ťa hľadal. Ošklivo som sa vrhal na krásne 
veci, ktoré si stvoril. Bol si so mnou, a ja som 
nebol s tebou. Držalo ma ďaleko od teba to, 
čoho by nebolo, keby to nebolo v tebe. Volal 
si a kričal a preboril si moju hluchotu. Žiaril 
si, skvel si sa a zahnal si moju slepotu. Šíril si 
vôňu, ja som si jej vdýchol a dychtím po 
tebe. Okúsil som a teraz som lačný a 
smädný. Dotkol si sa ma a zahorel som 
túžbou po tvojom pokoji.

Keď sa primknem k tebe celou svojou 
bytosťou, nikdy nepocítim bolesť ani 
námahu; môj život sa prebudí celý naplnený 
tebou. Veď koho ty napĺňaš, toho aj dvíhaš. 

Keďže ešte nie som naplnený tebou, som si 
na ťarchu. Moje radosti hodny oplakávania 
zápasia s mojím radostným smútkom. A 
neviem, ktorá strana víťazí.

Beda mi! Pane, zmiluj sa nado mnou. 
Moje zlé smútky zápasia s dobrými 
radosťami a neviem, ktorá strana víťazí. 
Beda mi! Pane, zmiluj sa nado mnou. Beda 
mi! Pozri, neskrývam svoje rany. Ty si lekár, 
ja som chorý. Ty si milosrdný, ja biedny.

Či nie je skúškou život človeka na zemi?! 
Kto by chcel nepríjemnosti a ťažkosti? 
Prikazuješ ich znášať, nie milovať. Nik nemá 
rád, čo znáša, aj keď rád znáša. Hoci sa 
raduje, že znáša, bol by radšej, keby nebolo 
toho, čo znáša. Túžim po šťastí v nešťastí a 
bojím sa nešťastia v šťastí. Kde je tá 
prostredná cesta, na ktorej život človeka nie 
je skúškou? Beda šťastiu tohto sveta; beda a 
ešte raz beda pre strach z nešťastia a pre 
pominuteľnosť radosti! Beda nešťastiu 
tohto sveta; beda, prebeda a ešte raz beda, 
pre túžbu po šťastí a preto, že samo 
nešťastie je tvrdé a trpezlivosť troskotá. Či 
nie „je“ bez prestania „skúškou život 
človeka na zemi“?

A celá moja nádej je iba v tvojom veľkom 
milosrdenstve.

Z Vyznaní svätého biskupa Augustína
(Lib. 10, 26, 37 - 29, 40: CCL 27, 174-176)

d e t í  p r e d  v e ľ m i  ť a ž k ý m i  r a n a m i , 
za p r í č i n e ný m i  ú t l a ko m  a  n á s i l í m , 
ponižovaním a zneužívaním, odcudzením sa 
a ľahostajnosťou. Nechýbajú vďaka Bohu 
takí, ktorí držaní vierou a láskou k deťom 
svedčia o svojej vernosti voči zväzku, v ktorý 
verili, akokoľvek sa zdá nemožným ho oživiť. 
Nie všetci odlúčení však cítia toto povolanie. 
Nie všetci rozpoznajú vo svojom osamotení 
výzvu, ktorou sa Pán na nich obracia. Vôkol 
nás  nachádzame roz l ičné  rodiny  v 

takzvaných neregulárnych situáciách - mne 
sa toto slovo nepáči - a kladieme si veľa 
otáznikov. Ako im pomôcť? Ako ich 
sprevádzať? Ako ich sprevádzať, aby sa deti 
nestali rukojemníkmi otca alebo mamy? 
Prosme Pána o veľkú vieru, aby sme hľadeli 
na realitu Božím pohľadom; a o veľkú lásku, 
aby sme pristupovali k ľuďom s jeho 
milosrdným srdcom.

Katechéza pápeža Františka
zdroj: sk.radiovaticana.va

http://sk.radiovaticana.va
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Pápež František a patriarcha Kirill
sa stretli na Kube v bratskom objatí

Dlho očakávané prvé historické 
st retnut ie  pápeža  s  moskovským 
patriarchom sa stalo realitou. Svätý Otec 
František sa zvítal s Jeho Svätosťou Kirillom, 
patriarchom Moskvy a celej Rusi, ktoré sa 
uskutočnilo na Kube a zapisuje sa do histórie 
aj podpisom ich spoločného vyhlásenia a 
veľavravného bratského objatia.

Rozhovor pápeža s patriarchom sa udial 
za zatvorenými dverami, za pomoci dvoch 
tlmočníkov. Na záver stretnutia sa vzájomne 

predstavili obe delegácie a predniesli 
spoločnú deklaráciu, ktorá pozostáva z 30 
bodov. Reaguje na naliehavé výzvy 
súčasného sveta a spoločnej odpovedi 
katolíkov a pravoslávnych. Medzi nimi je 
okrem sekularizácie a porušovania 
náboženskej slobody najmä naliehavá 
potreba zastaviť prenasledovanie kresťanov 
i príslušníkov iných náboženstiev na Blízkom 
východe, osobitne v Sýrii a Iraku.

Obe cirkvi v texte vyjadrujú jednotu v 
zápase za hodnotu manželstva a rodiny, 
ochranu dôstojnosti ľudského života pred 
útokmi ako je eutanázia či technologická 
manipulácia s ľudským životom v jeho 

zrode. Vo vyhlásení sa zdôrazňuje potreba 
posilniť kresťanské korene Európy s 
hodnotami ako solidarita s núdznymi, 
spravodlivosť a rovnosť. Potvrdzuje sa tiež 
nevyhnutnosť medzináboženského dialógu. 
Vyzdvihuje sa náboženská obroda vo 
východnej časti Európy za posledné 
štvrťstoročie. Vyjadruje sa postoj k tzv. 
„uniatizmu“, odmieta sa prozelytizmus a 
veľký dôraz sa kladie na spojenie síl pre 
dosiahnutie mieru na Ukrajine.

Zo spoločnej deklarácie 
pápeža Františka a patriarchu 
Kirilla vyberáme tieto body:

„Milosť Pána Ježiša Krista, 
láska Boha Otca i spoločenstvo 
Svätého Ducha nech je s vami 
všetkými“ (2 Kor 13,13).

17. Náš pohľad sa obracia na 
osoby, ktoré sa nachádzajú v 
ťažkých životných situáciách, 
ktoré  ž i jú  v  podmienkach 
extrémnej núdze a chudoby, zatiaľ 
čo sa vzmáhajú materiálne 

bohatstvá ľudstva. Nemôžeme ostať 
ľahostajní k osudu miliónov migrantov a 
utečencov, ktorí klopú na dvere bohatých 
krajín. Hýrivý konzumizmus, ako ho možno 
vidieť v niektorých najrozvinutejších 
krajinách, postupne vyčerpáva zdroje našej 
planéty. Rastúca nerovnosť v rozdeľovaní 
p oze m nýc h  d o b i e r  zv yš u j e  p o c i t  
nespravodlivosti konfrontujúc systém 
medzinárodných vzťahov, ktorý bol 
nastolený.

18. Kresťanské cirkvi sú povolané, aby 
obhajovali požiadavky spravodlivosti, úctu 
voči tradíciám národov a autentickú 
solidaritu so všetkými tými, ktorí trpia. My, 
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foto: Juraj Benada

kresťania, nesmieme zabudnúť na to, že «čo 
je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby 
zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil 
si Boh, aby zahanbil silných; čo je svetu 
neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, 
ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa 
pred Bohom nik nevystatoval.» (1 Kor 1,27-
29)

19. Rodina je prirodzeným centrom 
ľudského života a spoločnosti. Sme 
znepokojení krízou rodiny v mnohých 
krajinách. Pravoslávni a katolíci zdieľajú 
rovnaký koncept rodiny a sú povolaní 
svedčiť o tom, že je cestou svätosti, čo 
dosvedčuje vernosť manželov v ich 
vzájomných vzťahoch, ich otvorenosť pre 
nový život a výchovu detí, solidarita medzi 
generáciami a rešpekt voči tým najslabším.

20. Rodina sa zakladá na manželstve, 
slobodnom a vernom akte lásky muža a 
ženy. Je to láska, ktorá spečaťuje ich zväzok a 
učí ich prijímať sa navzájom ako dar. 
Manželstvo je škola lásky a vernosti. Je nám 
ľúto, že iné formy spolunažívania sú už 
postavené na tú istú úroveň ako tento 
zväzok, zatiaľ čo koncept otcovstva a 
materstva ako zvláštneho povolania muža a 
ženy v manželstve, posvätenom biblickou 
tradíciou, je vytláčaný z verejného 
povedomia.

21. Žiadame všetkých, aby rešpektovali 
neodňateľné právo na život. Miliónom detí 
sa odopiera samotná možnosť narodiť sa na 
tento svet. Hlas krvi nenarodených detí volá 
k Bohu (porov. Gn 4,10).

Rozvoj takzvanej eutanázie spôsobuje, 
že osoby vo vyššom veku a chorí sa začínajú 
cítiť ako nadmerná záťaž pre ich rodiny a 
spoločnosť vo všeobecnosti.

Sme tiež znepokojení nad rozvojom 
techník lekársky asistovaného plodenia, 
lebo manipulácia ľudského života je útokom 
na základy existencie človeka, stvoreného 
na Boží obraz. Veríme, že je našou 

povinnosťou pripomenúť nemeniteľnosť 
morálnych kresťanských princípov, 
založených na rešpekte dôstojnosti človeka, 
ktorý je - podľa plánu Stvoriteľa - povolaný k 
životu.

22. Radi by sme sa dnes obrátili 
špeciálnym spôsobom na mladých 
kresťanov. Vy, mladí, máte za úlohu neukryť 
svoj talent v zemi (porov. Mt 25,25), ale 
použiť všetky schopnosti, ktoré vám Boh 
dal, aby ste vo svete dosvedčili Kristove 
pravdy, aby ste stelesnili vo vašom živote 
evanjeliové prikázania lásky k Bohu a k 
blížnemu. Nemajte strach ísť proti prúdu 
obhajujúc Božiu pravdu, od ktorej sú dnešné 
sekulárne normy vzdialené svojím 
neustálym prispôsobovaním.

23. Boh vás miluje a čaká na každého 
jedného z vás, ktorí ste jeho učeníkmi a 
apoštolmi. Buďte svetlom sveta, aby tak tí, 
čo vás obklopujú, vidiac vaše dobré skutky, 
vzdali slávu vášmu Otcovi, ktorý je na 
n e b e s i a c h  ( p o r o v.  M t  5 , 1 4 , 1 6 ) .  
Vychovávajte vaše deti v kresťanskej viere, 
odovzdávajte im vzácnu perlu viery (porov. 
Mt 13,46), ktorú ste dostali od vašich 
rodičov a predkov. Spomeňte si, že «ste boli 
draho vykúpení» (1 Kor 6,20), za cenu smrti 
na kríži Bohočloveka Ježiša Krista.

plné znenie deklarácie nájdete na 
sk.radiovaticana.va

spracované, krátené

http://sk.radiovaticana.va/
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Hostia v breviári
Taliansko 1330

V kláštore svätej Rity, v meste Cascia, je 
už niekoľko storočí uctievaná krvavá hostia, 
pochádzajúca z roku 1330. Každý rok ju 
veriaci Cascie sprevádzajú v slávnostnej 
procesii pozdĺž celého mesta.

Roku 1330 istého kňaza zavolali k 
zomierajúcemu do malej obce pri Siene. 
Vybral hostiu z kostola a položil ju do 
breviára. S breviárom pod pazuchou sa 
ponáhľal k chorému. Najprv vypočul 
spoveď, dal mu rozhrešenie, otvoril breviár, 
aby mu podal sväté prijímanie a tu s hrôzou 
spozoroval, že z hostie tiekla krv a sfarbila 
listy breviára.

Zdesený kňaz zatvoril breviár a ponáhľal 
sa späť do Sieny, aby vyhľadal slávneho 
pátra Simona Fidatiho. Páter Fidati, veľmi 
vzdelaný kňaz, sa pre svoj príkladný a 
obetavý život tešil všeobecnej úcte. 

Porozprával mu, čo sa prihodilo a 
ukázal breviár s jedinečnou hostiou. 
Vlažný kňaz svoj čin oľutoval, 
vyspovedal sa a breviár s hostiou 
odovzdal pátrovi Fidatimu.

Páter pred hostiou pokľakol, 
uctil si ju a napokon vystrihol krvou 
sfarbené listy, na ktoré sa svätá 
hostia prilepila. Pri najbližšej 
návšteve ju ako vzácny dar odovzdal 
sestričkám svätého Augustína. U 
nich je uschovaná dodnes.

Svätá Rita, ktorá 15. augusta 
1 4 1 7  v s t ú p i l a  d o  k l á š t o r a 
augustiniánok, celé hodiny, ba 
niekedy i noci prekľačala pred touto 
svätou hostiou. Tu mnohokrát 
odprosila Spasiteľa za urážky 
spôsobené Prevelebnej Sviatosti 
Oltárnej.

Dvaja pápeži, Bonifác IX. a 
Gregor XII. slávnostnými bulami 
potvrdili kult tejto vzácnej relikvie v 
Cascii. V roku 1926 bola jedinečná 
hostia podrobená dôkladnému 
vedeckému skúmaniu. Učenci a 
vedci potvrdili, že na svätej hostii je 

viditeľný Kristov obličaj.
(Prameň: AdolfoMorini, La reliquia del 
corpus Christi di Cascia, Firenze 1930)

spracoval Peter A.
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Staňme sa priateľmi kríža
Kríž, aká to ťažoba... Sám dobre viem, 

aký som šťastný, keď mi všetko vychádza 
podľa mojich predstáv. Keď som spokojný, 
šťastný, zdravý. Ja a moji najbližší. Vtedy asi 
najviac ďakujem Bohu, chválim ho za všetky 
dobrodenia. Vravím si „Boh je pri mne". No 
akonáhle sa mi priťaží, príde choroba, 
krivda, nešťastie v rodine, div, že nezačnem 
frflať, rúhať sa, ako to len Pán Boh 
mohol na mňa dopustiť?! Prečo to 
dovolil? On už nie je pri mne? Nemá 
ma rád?

Kríž ako dar
„Nech každý človek, muž alebo 

žena, vezme na seba s radosťou svoj 
kríž, nie kríž niekoho iného. Svoj 
vlastný, ktorý mu Ježiš z neskonalej 
lásky odrezal z toho, ktorý on sám 
niesol. Svoj kríž, ktorý je najväčším 
darom.“ Kríž a dar? Áno, je ľudské a 
samozrejmé, že každý z nás túži po 
s p o k o j n o s t i  a  z d r a v í .  N o 
nezabúdajme, že sme kresťania. Pre 
nás má mať kríž iný, väčší a hlbší 
rozmer. Cesta životom býva radostná, 
no príde v nej aj utrpenie, bolesti a 
osobné kríže. Vtedy je treba zvolať: 
„Pane, nech sa mi stane podľa Tvojej 
vôle. Chcem vziať svoj kríž ako dar a 
nasledovať Ťa.“ Veď okamih ťažkostí 
nám získa nesmiernu a večnú slávu. 
„Ježiš má veľa zdanlivých priateľov, čo 
prehlasujú, že ho milujú, ale v skutočnosti 
ho nenávidia, lebo nemilujú jeho kríž.“

Naozaj, len veľmi málo ľudí sa chce 
pripodobniť Kristovi nesúc svoj kríž. 
Poznanie tajomstva kríža je v skutočnosti 
dané len máloktorým. K tomu, aby sme 
vystúpili na kalváriu a nechali sa tam s 
Ježišom pribiť, treba veľkú odvahu. 
Hrdinskosť. Staňme sa aj my hrdinami. 
Staňme sa svätými. Neodkladajme svoje 

kríže. Nefrflime. Nesme ich hrdo, s rukami 
zdvihnutými hore. Chváľme sa nimi ako sv. 
Pavol: „Ale ja sa nechcem chváliť ničím 
iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista.“ 
(Gal 6,14) Staňme sa priateľmi kríža. Právom 
sa honosíme, že sme Božími deťmi. 
Honosme sa tiež ranami, krížmi, ktoré nám 
dobrotivý Otec dal.

Ďakujem Ti, Pane, za kríž, ktorý si mi 
daroval. Niekedy pod jeho ťarchou padám, 
frflem, zdá sa mi priťažký. Bojím sa, že ho 
neunesiem. No Ty si mi posilou. Dvíhaš ma, 
si pri mne, pomáhaš mi ho niesť. Chcem ísť 
za Tebou, Pane. Zaprieť sám seba. Trpieť, 
vziať svoj kríž a konať, nasledovať Ťa. Veď 
odmenou mi budeš Ty sám.

Boris
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V mojich očiach máš cenu
Každé dieťa ako vy a ja bolo stvorené pre veľký zámer milovať a byť milovaný.

Písmo nám oznamuje Božie slová cez proroka:
„Zavolal som ťa tvojím menom, si môj, máš cenu v mojich očiach, milujem ťa.“

Znamená to, že v očiach samého Boha 
máme cenu, že nás miluje a chce, aby sme 
ho aj my milovali. „Vidíš, vryl som si ťa do 
dlane.“ Práve kvôli tomu prišiel Ježiš na zem, 
prišiel ohlasovať dobrú zvesť, že Boh nás 
miluje a v jeho očiach máme cenu. On ma 
miluje. Ako ma miluje? Sám hovorí: „Aj keby 
matka zabudla na svoje dieťa, ja na teba 
n eza b u d n e m .  D r ž í m  ť a  n a  d l a n i .“ 
Meditovala som práve nad týmto textom, 
keď som si povedala: „Koľko miliónov 
bytostí je v jeho rukách! A predsa ma vidí 
uprostred dlane, hoci ako malú čiastku, ale 
aj tak ma vidí, pretože sám tak hovorí.“ Je 
nádherné pomyslieť na to, keď človek trpí, 
keď sa cíti osamotený, keď je vydaný 
napospas nepokoju. Spomeňte si na to, že 

ste v jeho ruke a vo chvíli, keď najväčšmi 
trpíte, sa jeho oči upierajú na vás, máte v 
jeho očiach cenu: My všetci máme v jeho 
očiach cenu:

- drahý mu je človek umierajúci na ulici,
- drahý mu je milionár,
- drahý mu je hriešnik, pretože nás 

miluje.
Modlitbu potrebujeme, aby sme 

pochopili lásku, ktorú nám Boh prináša. Ak 
sa skutočne chceme a túžime modliť, mali by 
sme sa začať modliť hneď teraz, a mali by 
sme hneď naznačiť prvé kroky, lebo ak sa 
neodhodláme urobiť prvý krok, nikdy sa 
nedostaneme k poslednému kroku, ktorý 
nás privedie do prítomnosti Božej.

zdroj: Bl. Matka Tereza z Kalkaty

Svätá šatka
Do srdca si mi vryl svoju

krásnu doráňanú svätú tvár,
ja hriešna ukrývam sa v nej,

daj, prosím, sily,
nech nikdy, nikdy nespreneverím sa jej.

Si ako tichý vánok a čistá rieka,
čo mojím srdcom preteká.
Keď pozerám na Tvoju tvár

zohavenú, strápenú, viem, že žijem,
že Ježiša potrebujem, to je tá správna cesta,

ktorou kráčať chcem.
On je Pravda, ktorú vždy hlásať chcem,

kým budem putovať týmto svetom,
chcem život s Tebou, život, ktorý nikdy nekončí,

život cenný a jedinečný.
Eva Č.

Kríž
Na kríži vidíš tisícročia,

ako pokročila ľudská láska?
Nesúď blížneho, bude ho súdiť Pán,

spýtaj sa seba hriešneho, či tam obstojíš ty sám?
Pre triesku v oku druhého
v svojom brvno nebadáš

a na kresťana dobrého sa hráš?
Keď osloví ťa bezdomovec chorý,

myšlienka ti napadá, mne zadarmo kto čo dá?
Pán hovorí - neodvrhni bezdomovca,

veď on je stratená ovca.
My, čo v chráme tlačíme sa do popredia,

modlime sa za tých, čo o Ňom nič nevedia.
Pane, či svet o Teba už nestojí

 - veď vrátil si sa k Otcovi!
Len Ty si stále ten istý, verný svojmu krížu,

tak, prosím, daj mi silu vyrovnať sa
so všetkým, čo aj nepochopím,

len nech nikdy nie som sama, nech je tam 
miesto pre Boha - Boh a ja - láska krížová.

Eva Č.
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Vážení občania a priatelia občianskeho 
združenia LAVÍNA Partizánske. Blíži sa 
obdobie daňových priznaní. Toto obdobie je 
obdobím, v ktorom sa môžete slobodne 
rozhodnúť a poukázať 2% alebo 3% z dane 
pre LAVÍNU Partizánske a tak podporiť 
správnu vec.

V minulom roku sme z vašich 2% z daní, 
ktoré ste nám poukázali, finančne podporili 
denný a letný tábor pre deti, dopravu 
pútnikov a spevokolu Pramienok na púť na 
Starých Horách, Mikulášske oslavy, koncert 
projektu ZBORY, bežecké preteky seniorov a 
strechu pre CZŠ Jána Krstiteľa.

Nezaháľame a slová meníme na skutky.
Ako poukázať 2% z dane?
Ak ste zamestnaný:
Požiadajte do 15. februára 2016 

zamestnávateľa o vykonanie Ročného 
zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a 
nezabudnite uviesť, že budete darcom 2%, 
aby vám zamestnávateľ vystavil Potvrdenie 
o zaplatení dane. Keď dostanete Potvrdenie 
o zaplatení dane, vyplníte Vyhlásenie o 
poukázaní 2% z dane z príjmov a tieto dva 
formuláre pošlete a lebo doručíte 
daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 
30. apríla 2016.

Ak si podávate daňové priznanie sami:
Vyplňte v daňovom priznaní konkrétnu 

časť venovanú 2% z dane s názvom 
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej 
dane z príjmov fyzickej osoby podľa §50 
zákona alebo Vyhlásenie o poukázaní 
podielu zaplatenej dane z príjmov 
právnickej osoby. Vyplnené daňové 
priznanie doručte vášmu daňovému úradu 
do 31. marca 2016 a uhraďte daň.

Vzor vyhlásenia - daňové priznanie 
fyzická osoba typ A

Vzor vyhlásenia - daňové priznanie 
fyzická osoba typ B

Vzor vyhlásenia - daňové priznanie 
právnická osoba

Pre poukázanie 2% z dane občianskemu 
združeniu budete potrebovať tieto údaje:

Názov: LAVÍNA Partizánske
Adresa: Námestie SNP 949/20, 958 01 

Partizánske
IČO: 42019214
Právna forma: Občianske druženie
Predstavenstvo Lavíny
predseda: Ing. Monika Martinkovičová
podpredseda: Jozef Piterka
člen: Miroslav Ščúry
Info aj na našom webe: 
partizanske.fara.sk

Ako poukázať 2% alebo 3% z dane
pre občianske združenie LAVÍNA Partizánske?

http://partizanske.fara.sk/wp-content/uploads/2016/02/vyhlasenie_FO_2015_verzia11_Lavina.pdf
http://partizanske.fara.sk/wp-content/uploads/2016/02/vyhlasenie_FO_2015_verzia11_Lavina.pdf
http://partizanske.fara.sk/wp-content/uploads/2016/02/A_str5_vyplnene.pdf
http://partizanske.fara.sk/wp-content/uploads/2016/02/A_str5_vyplnene.pdf
http://partizanske.fara.sk/wp-content/uploads/2016/02/B_str10_vyplnene.pdf
http://partizanske.fara.sk/wp-content/uploads/2016/02/B_str10_vyplnene.pdf
http://partizanske.fara.sk/wp-content/uploads/2016/02/PO_str9_vyplnene.pdf
http://partizanske.fara.sk/wp-content/uploads/2016/02/PO_str9_vyplnene.pdf
http://partizanske.fara.sk
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