
 

  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V istej francúzskej komédii s názvom 

Pozvanie na zámok sa tretie dejstvo začína 
rozhovorom medzi príjemnou starou dámou 
Desmermortovou, pripútanou na invalidný 
vozík, a jej zatrpknutou spoločníčkou 
mademoiselle Capulatovou. Slávnosť je v 
plnom prúde a mademoiselle s povzdychom 
ľutuje, že v takú noc nemôže byť uprostred 
zabávajúcej sa spoločnosti. Madam unudene 
hľadí na tancujúcich a utešuje svoju 
spoločníčku: „Vám ešte vždy zostane milý 
Pán Boh. Budete sedieť v pohodlnom kresle 
po jeho pravici a ja sa budem musieť dva-tri 
roky piecť na ohníku.” Slečna Capulatová 
namieta: „Madam, Božie milosrdenstvo 
nemá hraníc!” O tom je aj stará dáma 
presvedčená: „To sa rozumie, že dodrží, čo 
sľúbil,” hovorí, „ináč by boli tí spravodliví, 
ktorí sa na neho spoliehali, stratení.” A so 
smiechom pokračuje: „Často som si 
predstavovala, ako to bude vyzerať v deň 
posledného súdu. V duchu som počula 
rozčuľovanie spravodlivých: ,Neslýchané, 
veď on odpúšťa aj tým druhým!’ - A vtedy v 
nich zovrela zlosť, už sa nedokázali ovládať 
a kliali. Čo nasledovalo potom? Nuž - sami 
išli do pekla.” 

 

S kým sa porovnávam? 
 
Pán Ježiš nielen ohlasoval zvesť o 

Božej láske, ale aj odkrýval zakuklené 
chybné ľudské postoje. Kto skutočne obstojí 
pred Bohom? Na porovnanie sa nám núkajú 
dva typy ľudí - farizej a mýtnik. Aký je rozdiel 
medzi nimi a prečo jeden odchádza z 
chrámu ospravedlnený a druhý nie? Farizej 
sa porovnával s mýtnikom, preto jeho pohľad 

smeroval „nadol”, čím sa nutne považoval 
za lepšieho a nemohol nájsť na sebe 
chybu. 

Aké je to však iné, keď sa človek - 
podobne ako mýtnik - porovnáva s 
veľkosťou a svätosťou Boha? Keď sa 
nepozerá „zvrchu”, ale „nahor”? V 
takomto porovnávaní vychádza najavo 
úžasný rozdiel medzi našou a Božou 
spravodlivosťou a priepastná 
nedostižnosť Božej dokonalosti. Keď si 
tento rozdiel uvedomíme a pocítime ho 
ako bremeno, zakúsime Božie 
milosrdenstvo a sami sa staneme 
milosrdnými Mnoho ľudí prestalo veriť v 
Boha preto, lebo si prestali uvedomovať 
svoj hriech. Nikdy vraj nič zlého neurobili. 
Sú to „svätci”, ale bez Boha. Nepotrebujú 
ho, veď žijú podľa pravidiel... Skutočne 
svätý je však ten, kto si uvedomuje, že 
zhrešil. Len ten totiž môže objaviť, že Boh 
je milosrdný Otec, a iba taký sa môže 
nechať jeho milosrdenstvom osloviť, 
premeniť a uzdraviť.          p. kaplán Michal 
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ZAUJALO NÁS... 

 Deťom netreba veľa, žiadne drahé krúžky - stačí byť s nimi, ukázať im bežný život. 

Ako zvládnuť nástup do škôlky? Možno to poznáte aj vy - napriek tomu, že už prešiel nejaký čas, stále 

bojujete s dieťaťom, ráno prežívate plač a prosenie. Prečo sa niektorým deťom tak ťažko zvyká na kolektív? 

V čom robíme chybu? Rodičia sa v minulosti deťom viac venovali, aj na škôlku boli lepšie pripravené, 

hovorí učiteľka s 30-ročnou praxou. 

PROBLÉMOM SÚ AJ DNEŠNÍ RODIČIA. "V minulosti boli deti viac pripravené nastúpiť do kolektívu. 

Mohli sme hneď kresliť, učiť sa básničky. Deti sú menej samostatné a mne potom výchovno-vzdelávacia 

činnosť uniká," hovorí Anka, ktorá už takmer 30 rokov pracuje ako pani učiteľka v škôlke. Vďaka svojej 

dlhoročnej praxi môže porovnať, aké to bolo s deťmi v minulosti a aké je to teraz. Generáciu dnešných detí 

označujeme ako tú zlú, no problémom často nebývajú deti, ale práve ich rodičia. Dnešné deti nie sú na 

nástup do materskej školy dostatočne pripravené, psychicky a ani fyzicky. Anka nám otvorene porozprávala 

o tom, s akými problémami sa ona ako učiteľka denne stretáva, ale aj o tom, čo si myslí, že by sme my 

rodičia mali určite zlepšiť... 

 Pani učiteľka, čo by malo dieťa vedieť už pred nástupom do škôlky? 
Hlavne by malo byť svojmu veku primerane samostatné, má mať vytvorené hygienické návyky, aby sa 

vedelo s malou pomocou umyť, obliecť, obuť, poznať si svoje veci. Malo by sa vedieť odpútať od mamy, 

vedieť sa podeliť o hračku, rešpektovať a dodržiavať určité pravidlá. Malo by poznať zásady stolovania, 

vedieť držať lyžicu, piť z pohára, nemalo by  používať na pitie „kojeneckú fľašu“. Slovná zásoba by mala 

byť dostatočná na to, aby sa dieťa dorozumelo s okolím. Vedelo povedať, čo sa mu páči, prípadne nepáči. 

Ak rodičia majú obavy, či je dieťa pripravené na vstup do materskej školy, môžu sa poradiť s odborníkmi. 

 Stretávam sa s názorom, že toto všetko by ich mala naučiť práve škôlka…  

Áno, veľa rodičov si to tak predstavuje. Veľa rodín funguje napríklad na strave z „hypermarketov“, 

polotovarov. Dajú dieťaťu do ruky rožok, dokŕmia ho v kaviarni nejakou detskou výživou, a potom deti, 

keď majú na tanieri zemiak, ten prvýkrát vidia v škôlke, nevedia čo s tým. Deti za to nemôžu, ale naozaj 

nevedia, čo to na tom tanieri majú, lebo mama doma nevarí a keď varí, tak len polotovary, alebo 

jednotvárnu stravu. Nevedia hrýzť, lebo často sa jedlo doma v mixéri upraví, lebo tým mama ušetrí viac 

času. Chcem ale zdôrazniť, že tento problém sa týka skôr menšiny detí. 

 Vyzerá to tak, ako keby deti nemali žiadne návyky? 

Príde mama a povie mi: „Nakrájate mu chlebík na malé kúsky, ja podchvíľou za nim behám po celom byte 

a dávam mu do pusy, aby niečo spapal." No tak to je celé zle. Dieťa nie je  naučené sedieť pri stole 

a stolovať. A pritom, každá rodina by mala na to mať priestor, keď už nie cez deň, aspoň večer. Mali by sa 

posadiť, a  dieťa by malo byť pri stole aspoň s  mamou, ak je otec ešte v práci. Malo by vedieť jesť pri 

stole, vedieť že, jedlo nie je na hranie, že ho nikto s tou lyžicou nebude naháňať po celom byte. A tobôž nie 

po škôlke. Často majú deti šok, keď prídu prvýkrát do škôlky a musia si sadnúť na stoličku k stolu a začať jesť. 

 Ako by mal rodič dieťa na škôlku pripravovať? Je vhodné deti strašiť vetami: "Však počkaj, v 

škôlke ťa naučia a pod.?" 
Vyhrážať sa škôlkou, je pre dieťa stresujúce. Je to príprava už aj na základnú školu, aby sa dieťa svojím 

spôsobom tešilo aj na toto zariadenie. Dieťa nesmie mať pocit, že ide do škôlky za trest. Určite treba 

dieťaťu vysvetliť, že mama vždy príde a rovnako ho má stále rada. 

A presne aj túto chybu robia rodičia, aj keď ide dieťa do prvej triedy. Nie je to väčšina rodičov, ale nájdu sa 

aj takí...Deti majú potom stres a z tohto stresu sa odvíja aj všetko ostatné. Chorobnosť je potom vyššia, 

majú neurotické problémy, psychika je narušená. Strach sa ťahá s dieťaťom až do dospelosti. 

V predškolskom veku sa vytvára základ fyzického aj psychického zdravia.                       

 Je na deťoch vidieť, ako sa im mama venovala počas prvých troch rokov? 

Áno, je to veľmi vidieť. Stačí, že dieťa pozná farby, vie chytiť pastelku do ruky, pozná nožnice, povie mi : 

"Doma mama so mnou pečie koláče", vie ako vyzerá formička. Pozná plastelínu, vie držať lyžicu, vie sa 

obliecť, vie si po sebe upratať, lebo to vidí v rodine. Tam vidím, že mama aj otec sa snažia, robia, učia 

dieťa, samozrejme v rámci vekových osobitostí.  

-pokračovanie článku uverejníme v nasledujúcom čísle Poverella- 

                                                         Zdroj: www.najmama.aktuality.sk, Miroslava Zahatlanová 

http://www.najmama.aktuality.sk/
https://najmama.aktuality.sk/autor/miroslava-zahatlanova/


Oznamy 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

28. 10 

 SV. ŠIMONA A JÚDU, 

APOŠTOLOV 

Ef 2,19-22; Ž 19; Lk 6,12-19 

6.30 
ZBP a DDS pre Boženu  
(70 r. života) 

18.00 + Michal a Mária 

Ut 

29. 10. 

FÉRIA  

Rim 8,18-25; Ž 126; Lk 13,18-21 

6.30 + Anna 

18.00 + Štefan 

St 

30. 10. 

FÉRIA  

Rim 8,26-30; Ž 13; Lk 13,22-30 

6.30 ZBP Milan a Anna 

18.00 NEBUDE ! ! ! 

Št 

31. 10. 

FÉRIA 

Rim 8,31b-39; Ž 109; Lk 13,31-35 

6.30 + Vojtech a Helena 

18.00 + Anna 

Pi 

1. 11. 

VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

Zjv 7,2-4.9-14; Ž 24; 

1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a 

8.00 + Mikuláš, Helena a Vladimír 

9.30 Za farnosť 

11.00 + členovia BSR 

18.30 + Ján a Karolína 

So 

2. 11. 

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH 

VERNÝCH ZOSNULÝCH 

8.00 + Ján 

18.00 
+ Jozef, Pavlína, Andrej a 
Helena 

Ne 

3. 11. 

TRIDSIATAPRVÁ NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 
 

Múd 11,22-12,2; Ž 145 
2Sol 1,11-2,2; Lk 19, 1-10 

8.00 + Pavol 

9.30 + Anton 

11.00 Za farnosť 

18.30 + Eliška 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   17.00  9.30 8.30 9.30 

Rod. 
oblasť 

    11.00 7.30 11.00 

Lektori na Všetkých svätých,  1. 11. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

- 
Chytra, 

Sabolová 
Jenčo, 

Jenčová 
Kočiš, 

Štefanková 

Vaterka, 
Vaterková 

Lektori na budúcu nedeľu,  3. 11. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Klapák, 
Klapáková 

Uriga, 
Harakaľová 

Benčo, 
Plančárová 

Vavrek, 
Vavreková 

Sztraka, 
Ocilková 

 
1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Fialová, Martonová 
a Strmeňová. Zároveň vyslovujeme vďaku 
rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej 
nedeli. 
2. Zbierka na Misie činila v našej farnosti 
spolu 1768,17 ,-€ (Farský kostol – 
1536,80 €, filiálka Dlhé 152,80 €, školská 
kaplnka 78,57 €). Všetkým darcom 
vyslovujeme vďačnosť.  
3. V nasledujúcom týždni bude prvý 
piatok v mesiaci a zároveň dušičkové 
sviatky. V stave milosti posväcujúcej 
budeme môcť získať úplné odpustky pre 
duše v očistci. Pred sviatkami budeme 
spovedať takto: Farský kostol sv. 
Františka – v pondelok až štvrtok ráno 
od 6.00 hod. do sv. omše a večer 
v Pondelok, Utorok a Štvrtok od 16.45 
do 18.00 hod., na filiálke Dlhé budeme 
spovedať v stredu od 15.30 do 17.00 
hod. (aj veriacich z Rodinnej oblasti)! 
Spovedanie chorých bude vo štvrtok. 
4. Na slávnosť Všetkých svätých budú 
sv. omše ako v nedeľu. 
5. Pobožnosť za duše v očistci bude 
v piatok 1.11., na slávnosť Všetkých 
svätých, o 14.00 hod. na cintoríne na 
vranovskom Dlhom. 
6. Modlitba ruženca na Fatimskú sobotu 
bude vo farskom kostole o 7.30 a na 
filiálke Dlhé o 8.00 hod.! 
7. Sviece za nenarodené deti, ktoré 
použijeme pri modlitbe za nenarodených, 
si môžete zakúpiť v sakristii (svieca stojí 
1,-€ a jej kúpou pomáhame aktivitám pre 
život na Slovensku) 
8. V stredu 30. októbra budeme na 
našej filiálke Dlhé sláviť 25 výročie 
posviacky kostola Nepoškvrneného 
Srdca Panny Márie. Slávnostnú sv. omšu 
o 17.00 hod. bude celebrovať Mons. 
Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup. 
Srdečne vás všetkých pozývame 
poďakovať sa slávením eucharistie za náš 
filiálny kostol, za jeho staviteľov 
a dobrodincov. Z tohto dôvodu v stredu 

večer sv. omša vo farskom kostole 
nebude! (úmysel tejto omše bude slávený 
v stredu pri večernej sv. omši na Dlhom).     
9. Pozývame ženy, ktoré sa chcú zapojiť 
do pečenia vianočných oblátok, aby sa 
napísali do zoznamu v sakristii nášho 
farského kostola. S pečením sa začne po 
dušičkových sviatkoch. 
 

Svätý Šimon, apoštol – Pôvod mena 

z hebrejčiny Šimhón – počúvajúci. Sväté 

písmo ho nazýva Horlivec alebo 

Kánanejský. Patril k hnutiu zelótov – teda 

tých, ktorých cieľom bolo zbaviť Palestínu 

pohanov. Podľa prímenia Kánanejský 

môžeme predpokladať, že pochádzal 

z Kány. Podľa prastarej tradície zomrel 

v Perzii spolu s apoštolom Júdom 

Tadeášom. Je patrónom farbiarov, 

pracovníkov s kožou, tkáčov, drevorubačov 

a murárov. Ikonografia ho vyobrazuje ako 

muža s kyjom, pílou, kopijou, mečom 

a sekerou ako nástrojmi umučenia. 

Niekedy má so sebou knihu a kríž. 

Najčastejšie je vyobrazený s apoštolom 

Júdom, čo poukazuje na dávnu tradíciu, že 

spolu ohlasovali evanjelium Ježiša Krista 

a spolu aj zomreli. 

Svätý Júda, apoštol -  Pôvod mena 

z hebrejčiny Jehúdhád – oslavovaný, 

zvelebovaný. V Evanjeliu svätého Matúša 

a Marka je jednoducho uvádzaný ako 

Tadeáš, v Evanjeliu svätého Lukáša 

a v Skutkoch apoštolov Júda Jakubov. Bol 

synom Alfea a jeho manželky Márie – 

„sestry“ príbuznej Panny Márie. Bol 

rodným bratom apoštola Jakuba 

Mladšieho. Podľa tradície spolu 

s apoštolom Šimonom hlásali evanjelium 

v Arménsku a v Perzii, kde nakoniec 
spoločne zomreli mučeníckou smrťou. 

Júda je patrónom v každej núdzi 

a v zúfalých situáciach. V ikonografii je 

zobrazený s kyjom, kameňmi, knihou, 

s apoštolom Šimonom v scéne umučenia.  
Lucia Horná 

 

Liturgický program na 30. týždeň v období cez rok 

rokrokrok 


