
Osobná modlitba 

Je modliť sa to isté ako hovoriť k Bohu? 

Modliť sa neznamená len hovoriť k Bohu, je to rozhovor s Bohom, čo zahŕňa aj 

počúvanie. Znamená to byť s ním a tráviť s ním čas. Vo svojom živote potrebuješ veľa 

vecí, jedlo, oblečenie, bývanie ... Boh však nepotrebuje nič. Sám je úplný. Miluje ťa 

a vie, že ty bez neho nemôžeš žiť, ale túži, aby si ho miloval. Ak niekoho miluješ, chceš 

s ním byť čo najviac. Tak je to aj s Bohom. Miluje ťa, preto chce byť s tebou. Ak ty 

miluješ Boha, tiež chceš byť s ním, aj keď možno nevieš, ako na to. Modlitbou 

začíname tráviť čas s Bohom a spoznávať ho. Túto túžbu do teba vložil Boh, lebo aj on 

túži po tebe.  
 

Prosiť nič nestojí.  

Boha môžeme o čokoľvek prosiť, ako povedal svätý Pavol: ,,O nič nebuďte 

ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte 

svoje žiadosti Bohu.‘‘ Modlitba je veľmi dôležitá. Biblia je plná príkladov modliacich sa 

ľudí. Ak by slepec pred bránou do Jericha nezavolal na Ježiša, nezískal by zrak. Ak by 

matka neprosila Ježiša o pomoc, jej dcéra by nebola uzdravená. Ježiš hovorí ku 

každému z nás: ,,Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria Vám!‘‘ Ale to 

nie je všetko. Ak niekoho milujete, neobraciate sa na neho len s prosbami o to, čo 

chcete a potrebujete. 

Ak by to bolo tak, že zopár odkazov so žiadosťami prilepenými na chladničke by 

zabezpečilo úspešné fungovanie manželstva i rodiny, bolo by to super. Ale nie je to 

tak. Potrebujeme mať aj osobný kontakt, skutočnú komunikáciu a zo všetkého najviac 

lásku. Preto je modlitba viac, ako len prosba, čo chceš ty, je to aj odpoveď na to, čo 

chce Boh. Na lásku treba dvoch a na modlitbu tiež. 
 

Počúvanie v tichosti.  

Keď sa modlíme, nemali by sme rozprávať iba my. Občas je náročné počuť Boha, 

lebo on sa nám prihovára veľmi jemne. Môžeš si však byť istý, že hovorí! Je diskrétny 

a chce nám dať vo všetkom slobodu. Môžeš si vybrať bezstarostný život bez modlitby 

a nevenovať pozornosť Bohu, alebo z sa času na čas stíšiť, aby si Boha mohol počuť. 

Keď prorok Eliáš čakal Boha, strávil noc v jaskyni. Najskôr počul búrku, potom 

zemetrasenie a potom oheň a blesky. Ale Boh nebol vo všetkom tom hluku. Napokon 

počul tichý lahodný šum. Znakom Božej prítomnosti nebolo nič väčšie, ako jemný 

vánok. V tichu, v pokojnom mlčaní môžeš začuť Boha. Rozhodnutie je na tebe. Ak 

ho počúvať chceš, môžeš sa nachvíľu uprostred každodenného ruchu stíšiť a snažiť sa 

počúvať, pozerať okolo seba a ticho vnímať, rozmýšľať, čo sa ti Boh pokúša povedať. 

Modlitba teda neznamená len hovoriť, ale aj počúvať. Takto pracuješ na svojom vzťahu 

s Bohom, ktorý ťa miluje a túži po tvojej láske.   

                       (zdroj: REMERY, M.: Tweetuj s Bohom) 

Známy je výrok gréckeho filozofa a 
učenca Archimeda: „Dajte mi pevný 
bod vo vesmíre a pohnem Zemou.“ 
Takýto pevný bod si pýtal od Krista aj 
bohatý mladý muž, aby si pomocou 
neho zabezpečil večný život: „Učiteľ 
dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol 
večný život?“ (Mk 10,17).  

Ježiš mu dáva dve odpovede.      
V prvej hovorí: „Ak chceš vojsť do 
života, zachovávaj prikázania!“         
(Mt 19,17). A hneď mu vymenuje 
príkazy z druhej tabule Desatora. Sú to 
negatívne veci, ktorých sa má chrániť. 
V tomto prípade hovorí, čo treba robiť, 
aby človek dosiahol večný život. Keď 
to berieme takto, vidíme, že Pán Ježiš 
chce, aby sme vedeli, že večný život 
záleží od nás a od toho, ako sa 
budeme správať jeden k druhému. 
Mnohí si povieme s mládencom: 
„Učiteľ, toto všetko som zachovával od 
svojej mladosti.“ (Mk 10,20).             
Ale skutočne to stačí? Čo chýbalo 
bohatému mládencovi, čo chýba ešte 
nám?  

 
Nebyť otrokom materiálnych vecí 

 
Ježiš dáva aj druhú odpoveď: 

„Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj 
chudobným a budeš mať poklad v 
nebi. Potom príď a nasleduj ma!“       

(Mk 10,21). Ale pozor, tieto slová 
nemôžeme chápať doslovne! Musíme 
ich pochopiť v kontexte, kde  
znamenajú: Nestaň sa otrokom 
materiálnych vecí! Tie sú málo 
hodnotné a sú pominuteľné. Materiálne 
veci majú slúžiť človeku, ale človek 
nesmie byť nikdy ich nevoľníkom. 
Človek má nad nimi vládnuť, a nie oni 
nad ním. Máme sa s nimi vedieť 
rozdeliť, máme nimi iným poslúžiť. 

Mnohí ľudia si tak počínajú, ako 
keby mali žiť večne na tejto zemi. 
Horúčkovite pracujú, aby si nadobudli 
čím viac blahobytu. Tak im neostáva 
čas pre Boha a svoju dušu. A často ani 
na užívanie toho, čo si nadobudli, lebo 
predčasne zomierajú. Nie je to múdra 
životná zásada. Aby sme pri osobitnom 
súde od Boha nepočuli: Jedno ti ešte 
chýba!                         Peter Orendáč  

42 
2018 

XII. ročník 

14. októbra 2018 
 

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA  

CEZ ROK 

Resp.: Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca. 

Vychádza týždenne k nedeli. Redakčná rada: veriaci. Web: www.rkcvtjuh.sk. Návrhy čakáme na email: 

rkcvranovjuh@gmail.com; číslo účtu: SK15 0200 0000 0030 3648 5058. Príspevok na vydávanie: 0,10 € 

 



Oznamy Liturgický program na 28. týždeň cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

15.10. 

SV. TERÉZIE OD JEŽIŠA (Z ÁVILY), 

PANNY A UČITEĽKY CIRKV 

spomienka 

Gal 4, 22 – 5, 1; Ž 113; Lk 11, 29-32 

6.30  Za živých členov BSR  

18.30  + Mária 

Ut 

16.10. 

FÉRIA 

Gal 5, 1-6; Ž 119; Lk 11, 37-41 

6.30  + Jozef, Mária, Pavol, Mária  

18.30  + Michal, Mária   

St 

17.10. 

SV. IGNÁCA ANTIOCHIJSKÉHO,  

BISKUPA A MUČENÍKA 

spomienka 

Gal 5, 18-25; Ž 1; Lk 11, 42-46 

6.30  + František, Mária   

18.30 
 ZBP Jozef, Anna, Katarína 
                                   / s deťmi 

Št 

18.10. 

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU 

sviatok 

2 Tim 4, 10-17; Ž 145; Lk 10, 1-9 

6.30  ZBP Jarmila s rodinou  

18.30  + Jozefína 

Pi 

19.10. 

SV. JÁNA DE BRÉBEUF A IZÁKA 

JOGUESA, KŇAZOV A MUČENÍKOV 

ľubovoľná spomienka 

Ef 1, 11-14; Ž 33; Lk 12, 1-7 

6.30  + Helena   

18.30 
 + Jozef  
              / birmovanci a mládež 

So 

20.10. 

FÉRIA 

Ef 1, 15-23; Ž 8; Lk 12, 8-12 

7.00  ZBP Helena   

18.30  + Ján, Anna  

Ne 

21.10. 

DVADSIATA  DEVIATA  NEDEĽA 
CEZ ROK 

 

Iz 53, 10-11; Ž 33;  
Hebr 4, 14-16; Mk 10, 35-45 

8.00  + Jozef, Ján, Júlia  

9.30  + Jozef, Cecília 

11.00  ZBP vdp. otec Martin (40. nar.)  

18.30  ZBP DDSv. Mária, Pavol Matúš  

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  18.00 s deťmi   18.00  9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu, 21. 10. 2018:   

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Klapák 
Klapáková 

Sabolová 
Chytra 

Jenčo 
 Jenčová 

Kočiš 
Antolíková 

Sinčáková 
Demčák 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Nálešníkovú, 
Oravcovú, Kislíkovú. Zároveň vyslov-

ujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali 
kostol k dnešnej nedeli. 
2. Na opravu strechy obetovali dvaja 

bohuznámi darcovia po 100 €. Úprimné 
Pán Boh zaplať.  
3. Budúca nedeľa bude slávená ako 
Misijná nedeľa. Modliť sa budeme v tento 
deň zvlášť za šírenie evanjelia vo svete. 
Zároveň bude pri sv. omšiach zbierka na 
misie. Prosíme vás o štedrosť na tento cieľ.  
4. V utorok po večernej sv. omši bude 
Biblické stretnutie v katechetickej 

miestnosti fary. Pozývame vás.  
5. Pozývame miništrantov (aj nových), na 
miništrantské stretko, každý štvrtok 
o 15:30-16:30 na fare.  
6. Pripomíname a zároveň pozývame 
k hojnejšej účasti na spoločnej modlitbe 
sv. ruženca počas mesiaca októbra. Pri 
nej môžeme získať za obvyklých 
podmienok úplné odpustky. 
7. O dva týždne sa uskutoční v našej 
farnosti obnova misií, po roku od ich 
skončenia. Pátri kapucíni budú u nás od 
nedele 28.10. do štvrtka 1.11. Pozývame 

vás k hojnej účasti na sv. omšiach, 
katechézach, ale aj k sviatosti zmierenia, 
ktorú budeme vysluhovať pred dušičkovými 
sviatkami. Podrobný program bude 
vyhlásený na budúcu nedeľu. 
 

--------------------------------- 

Svätý Lukáš, evanjelista 
 

Pôvod mena: z Lucamus: pochádzajúci 

z Lukánie. Bol tvorcom evanjelia a Skutkov 

apoštolov, pôvodom bol z Antiochie. Svoje 

poznanie čerpal v slávnych školách 

rodného mesta. Zasvätil sa medicíne, 

v ktorej podľa svätého Hieronyma dosiahol 

veľkú slávu. 

Aj po prijatí kresťanstva sa venoval 

lekárskej praxi. Podľa tradície sa 

vyznačoval aj ako maliar. Starí spisovatelia 

hovoria, že sa po ňom zachovalo niekoľko 

obrazov Spasiteľa a obrazov Panny Márie. 

Lukáš bol tým učeníkom, ktorý po Kristovom 

vzkriesení išiel s Kleofášom z Jeruzalema do 

Emauz a mal po ceste možnosť rozprávať sa 

so vzkrieseným Kristom. V roku 51 po 

Kristovi nasadol so svätým Pavlom na loď, 

odplával do Troady v Macedónsku a podieľal 

sa na všetkých jeho námahách, 

nebezpečenstvách a žiaľoch. Lukáš napísal 

evanjelium niekedy okolo roku 80. 

Je patrónom Bologne, Padovy, lekárov, 

maliarov, notárov a chirurgov, zlatníkov, 

knihárov, kresťanského umenia. V ikonografii 

je zobrazený s býkom, symbolom tohto 

evanjelistu, často s obrazom Panny Márie, 

nakoľko v evanjeliu má najviac zmienok 

o Božej Matke.                Lucia Horná  

   

      
 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Marek SOPKO  a  
Slávka NOVICKÁ     
  ohlasujú sa tretíkrát 

Peter KMEC   a  
Dominika ĎURIŠKOVÁ     
  ohlasujú sa tretíkrát 

Lukáš BARTKO   a  
Veronika PIROGOVÁ     
  ohlasujú sa druhýkrát 

Vladimír ROŠKO   a  
Adriana ORENIČOVÁ     

  ohlasujú sa prvýkrát 

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb 

 


