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Zdvihnúť zrak od malicherností k veľkým veciam 

 (z myšlienok pápeža Františka) 

 
Panna Mária sa v Evanjeliu modlí 

týmito slovami: „Velebí moja duša Pána 

a môj duch jasá v Bohu, mojom 

spasiteľovi.“ (Lk 1,46-47)  

Pozrime sa bližšie na slovesá v tejto 

modlitbe: velebí a jasá. Sú to dve slovesá: 

„velebiť“ a „jasať“.  Niekto jasá, keď sa 

udeje niečo tak krásne, že mu nestačí sa 

radovať vo vnútri, v duši, ale chce túto 

radosť vyjadriť celým svojím telom: preto 

jasá. Máriiným dôvodom k jasaniu je Boh. 

Možno sme už aj my jasali kvôli Pánovi: 

zvykneme jasať kvôli dosiahnutému 

výsledku, kvôli dobrej správe; no dnes nás 

Mária učí jasať v Bohu. Prečo? Lebo on, 

Boh, robí „veľké veci“ (porov. v. 49). 

Na tieto veľké veci naráža druhé 

sloveso: velebiť. „Velebí moja duša...“  

Velebiť totiž znamená ospevovať 

nejakú skutočnosť z dôvodu, že je veľká, 

že je krásna...  

Panna Mária ospevuje veľkosť Pána, 

chváli ho, lebo on je skutočne veľký. 

V živote je dôležité hľadať veľké veci, inak 

sa stratíme za množstvom malostí. Panna 

Mária nám ukazuje, že ak chceme, aby bol 

náš život šťastný, na prvom mieste musí 

byť Boh, pretože iba on je veľký.  

Koľkokrát však naopak žijeme tak, že 

sa ženieme za vecami, čo málo zavážia: 

predsudky, nevraživosť, rivalita, závisť, 

klamné predstavy, materiálny prepych... 

Koľko malicherností je v živote! To vieme. 

Panna Mária nás pozýva zdvihnúť 

zrak k „veľkým veciam“, ktoré Pán urobil 

práve v nej. I v nás, v každom z nás, Pán 
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robí veľké veci. Treba ich rozpoznať 

a jasať, velebiť Boha za tieto veľké veci. 

To, čo dnes slávime, sú tieto „veľké 

veci“. Panna Mária je vzatá do neba: 

maličká a pokorná, prijíma ako prvá tú 

najvyššiu slávu. Ona, ktorá je ľudskou 

bytosťou, jednou 

z nás, prichádza do 

večnosti s dušou 

i telom. A tam na nás 

čaká, tak ako matka 

vyčkáva deti, kým sa 

vrátia domov.  

Boží ľud si ju 

preto uctieva ako 

„Bránu nebeskú“. 

My sme na ceste, 

pútnici smerujúci 

domov, tam hore. 

Dnes sa pozeráme na 

Pannu Máriu 

a vidíme ten cieľ. 

Vidíme ako bolo 

jedno stvorenie vzaté do slávy 

vzkrieseného Ježiša Krista, a týmto 

stvorením nemohol byť nik iný než ona, 

Matka Vykupiteľa. Vidíme, že v raji je 

spolu s Kristom, novým Adamom, aj ona, 

Mária, nová Eva, a toto nám dáva posilu 

a nádej v našom putovaním tu dole. 

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je 

výzvou pre nás všetkých, zvlášť tých, ktorí 

sú sužovaní pochybnosťami a smútkami, 

a žijú s pohľadom sklopeným dolu, 

nedokážu zdvihnúť zrak. Pozerajme hore, 

nebo je otvorené; nevyvoláva to strach, už 

nie je viac ďaleko, lebo na prahu neba 

stojí Matka, ktorá na nás čaká. Je to naša 

matka. Ľúbi nás, usmieva sa na nás 

a starostlivo nám 

prichádza na pomoc. 

Ako každá matka, aj 

ona chce svojim deťom 

len to najlepšie 

a hovorí nám: „Ste 

vzácni v Božích očiach; 

neboli ste stvorení pre 

malé uspokojenia 

sveta, ale pre veľké 

radosti neba“. Áno, 

pretože Boh je radosť, 

nie nuda. Boh je 

radosť. Nechajme sa 

vziať za ruku Pannou 

Máriou. Zakaždým, 

keď vezmeme do rúk 

ruženec a modlíme sa k nej, robíme krok 

napred k veľkému cieľu života. 

Dajme sa pritiahnuť pravou krásou, 

nenechajme sa vyciciavať 

malichernosťami života, ale zvoľme si 

veľkosť neba. Svätá Panna Mária, Brána 

nebeská, nech nám pomáha hľadieť každý 

deň s dôverou a radosťou tam, kde je náš 

pravý domov, kde je ona, ktorá nás ako 

matka očakáva. 
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Zosnutie Presvätej Bohorodičky - 15. august 
 (liturgický kalendár) 

 

Smrť Bohorodičky nazývame 

zosnutím, pretože jej telo nepodľahlo po 

smrti rozkladu, ale bolo vzaté do neba. 

O jej smrti nie sú zaznačené žiadne údaje. 

Úcta Presvätej Bohorodičky sa začína 

od snemu v Efeze (r. 431), 

ktorý ju vyhlásil za 

Bohorodičku. Ale už v 4. 

storočí sa cirkevní 

spisovatelia začínajú 

zmieňovať o posledných 

chvíľach života  

Bohorodičky.  

Koncom 7. storočia 

obracajú cirkevní 

spisovatelia svoju pozornosť 

nielen na zosnutie, ale aj na jej vstup do 

neba s telom i dušou.  

U Jána z Damasku jasne dominuje 

viera v nanebovzatie s telom aj s dušou, 

čo potvrdzuje v jednej zo svojich homílii: 

„Patrilo sa, aby tá, ktorá zachovala 

panenstvo pri narodení Ježiša Krista, 

zachovala si telo neporušené v smrti... 

prebývala v nebeských priestoroch... 

hľadela na Syna, ako sedí s Otcom“. 

Zosnutie Bohorodičky patrí 

k najstarším mariánskym sviatkom. 

V počiatočnom období sa zdôrazňovala 

hodnosť Božieho materstva Bohorodičky. 

V 6. storočí dostáva dnešný názov 

Zosnutie našej presvätej Vládkyne, 

Bohorodičky Márie, vždy Panny. V prvých 

storočiach nie všetky miestne cirkvi 

Východu slávili tento sviatok súčasne. Sú 

svedectvá o slávení 6. 

januára, 9. augusta. 

Postupom času sa 

ustálil sviatok na deň 

15. august. 

V Západnej cirkvi, 

ktorá tento sviatok 

začala sláviť neskôr – 

v 7. storočí – sa čoraz 

viac ozývali hlasy 

vyhlásiť všeobecnú 

vieru Cirkvi v nanebovzatie Panny Márie 

za záväzný vieroučný článok, dogmu. Po 

vyžiadaní mienok všetkých biskupov 

katolíckej Cirkvi, rímsky biskup Pius XII. 

svojou apoštolskou konštitúciou 

Milosrdný Boh zo dňa 1.11. 1950 

slávnostne vyhlásil: „...je Bohom zjavená 

pravda, že Panna Mária po ukončení 

pozemskej púte, bola vzatá s telom aj 

s dušou do nebeskej slávy“. 

V byzantskom obrade je so sviatkom 

Zosnutia Presvätej Bohorodičky spojená 

spomienka na uloženie jej rúcha (2. júl) 

a uloženie pásu (31. august). 
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Význam sviatku Zosnutia Bohorodičky pre nás 
(úvahy o nádeji vzkriesenia aj našich tiel) 

 

 

Nanebovzatie (Zosnutie) Panny Márie 

je posledný zo záväzných článkov 

katolíckej viery, ktorý bol slávnostne 

vyhlásený pápežom Piom XII. v roku 

1950. Upevňuje nás v nádeji, že aj naše 

telá budú raz vzkriesené. 

Keď sa pápež chystal vyhlásiť dogmu 

o Máriinom nanebovzatí, urobil si 

prieskum medzi biskupmi celého sveta, 

aký postoj majú veriaci ľudia k takémuto 

vyhláseniu o Panne Márii. Tak sa 

Nanebovzatie, podobne ako dogma 

o božskom materstve Panny Márie 

v Efeze, stalo vyjadrením vôle a túžby 

celého katolíckeho sveta. 

Ako chápať a vysvetľovať súčasnému 

človeku skutočnosť, že Mária bola s telom 

i dušou vzatá do neba?  

Je nutné si uvedomiť, že od otázok 

typu: Je to vôbec možné? Ako sa to mohlo 

udiať? je potrebné dostať sa k otázke: Čo 

to pre mňa znamená? A tiež je nutné mať 

na zreteli pri týchto úvahách, že snažiť sa 

pochopiť nanebovzatie Panny Márie 

materiálne a čisto rozumovo, je cesta do 

slepej uličky. 

Pri pozorovaní tejto udalosti vidíme 

rozdiel medzi západným a východným 

kresťanom. Kardinál Špidlík vysvetľuje 

nanebovzatie Panny Márie v rozdielnom 

vnímaní života západným a východným 

kresťanom.  

Kým západný kresťan sa pýta na 

pôvod, odkiaľ pochádzam, kde patrím 

a ako sa príbeh spásy začal, východní 

kresťania sa pozerajú viac na koniec: Som 

tu, prežívam život, je tu hriech, zlo, 

utrpenie, bolesť, ale zaujíma ma, ako sa to 

všetko skončí, ako to dopadne. 

Preto je pre východ dôležitejšie 

nanebovzatie Panny Márie ako jej 

nepoškvrnené počatie. Človek sa často cíti 

ubitý rozličnými druhmi utrpenia, a tak 

sa, prirodzene, zaujíma o to, či sa trápenie 

stane jeho konečným údelom, alebo je 

nejaká nádej, že sa všetko zlé raz obráti na 

dobré. 

Ani Mária, hoci uchránená od 

dedičného hriechu, nebola voči zlu 

a bolesti sterilná. Jej dušu prenikol meč 

bolesti, stála pri Ježišovom kríži a spolu 

s ním trpela. Bola síce uchránená od 

porušenia v hrobe, ale počas pozemského 

života prežívala nielen radosti, ale aj 

bolesti každodenného života, tak ako ich 

prežíva hocikto z nás. 

Vnímať Máriino nanebovzatie bez 

komplexného pohľadu na jej život, by 

nebolo správne. Nanebovzatie je preto 

nielen zavŕšenie života Panny Márie, ale 
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je obrazom zavŕšenia života každého 

vykúpeného bytia. 

Raniero Cantalamessa označuje 

Máriu ako „Matku nádeje“. Nádej je veľmi 

dôležitá čnosť. Kresťanstvo je na nej 

postavené. Sme pozvaní pred každým 

zdôvodniť nádej, ktorá je v nás (porov.        

1 Pt 3, 15). Ľudia potrebujú nádej k životu 

tak, ako potrebujú kyslík na dýchanie. 

Hovorí sa, že dokiaľ človek žije, potiaľ má 

nádej, ale tiež je pravda, že pokiaľ má 

nádej, tak žije. 

Cirkev je 

pozvaná hlásať 

nádej, ohlasovať 

trpiacim, že 

utrpenie nie je 

nezmyselné, ale 

má zmysel, 

pretože zo smrti budeme vzkriesení.  

V koncilovej konštitúcii Lumen 

gentium čítame: „Pretože Ježišova matka 

je už s telom aj dušou oslávená v nebi, je 

obrazom a počiatkom Cirkvi, ktorá bude 

zavŕšená v budúcom veku a tu na zemi 

nám žiari – až do doby, keď príde Pánov 

deň – ako znamenie istej nádeje a útechy 

pre Boží ľud pri jeho putovaní.“ (LG 68) 

Panna Mária je najjasnejší príklad 

a dôkaz pravdivosti slov Svätého písma: 

„Ak máme účasť na Kristovom utrpení, 

budeme mať účasť aj na jeho sláve“ 

(porov. Rim 8, 17). Nik netrpel s Ježišom 

tak ako Mária a nik s ním nie je oslávený 

tak ako ona. 

Čo robí Panna Mária v tejto sláve? 

Uskutočňuje povolanie, pre ktoré bol 

stvorený každý človek a celá Cirkev. Mária 

je „Sion“, ktorý chváli svojho Boha 

(porov. Ž 147, 12). Každého z nás pozýva, 

aby sme sa naučili milovať Boha tak, ako 

ho milovala a miluje ona. 

Ak milovaný Boh vypočuje moje 

túžby, budem prežívať svoje nebo na zemi 

až do konca sveta. Áno, chcem prežívať 

nebo na zemi konaním 

dobra.  

Karl Rahner o Máriinej 

sláve uvažuje takto: „Úbohé 

telo, ktoré jedni nenávidia 

a iní zbožňujú, je už 

poctené večným 

prebývaním u Boha, a tak naveky 

zachránené a prijaté. Nielen v Synovi 

Otca, ktorý prišiel „zhora“, ale taktiež aj 

v jednej z nás, ktorí sme „zdola“.  

Máriino nanebovzatie nás chce 

priviesť k celkom novej skúsenosti 

s vlastným telom, a to, že naše telo je 

krásne a že bude mať účasť na Božej sláve. 

Pápež František v nadväznosti na toto 

hovorí: „Máriina cesta do neba sa začala 

tým „áno“, vysloveným v Nazarete. 

Každé „áno“ Bohu je krokom do neba, 

k večnému životu.  Pretože Pán nás chce 

mať všetkých pri sebe, vo svojom dome!“  
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Povedali o Panne Márii 
   (niekoľko myšlienok o Presvätej Bohorodičke) 

 

 

„Aká radosť z poznania, že ona je naša Matka! Keďže nás miluje a pozná 

naše slabosti, z čoho máme mať strach?“ (sv. Terézia z Lisieux)

 

„Po láske, ktorú dlžíme Ježišovi Kristovi, musíme dať vedúce miesto v našom srdci 

láske jeho Matke Márii.“ (sv. Alfonz Mária de Liguori) 

 

„Mária je cesta, ktorá vedie ku Kristovi.“ (sv. Ján Pavol II.) 

 

„Nikdy nevzdáme Ježišovi väčšiu česť, ako keď si ctíme jeho Matku. A ctime ju 

jednoducho a oddane, aby sme tým lepšie ctili Jeho.“  (sv. Ľudovít Mária Grignion) 

 

„Ak sa niekedy cítiš počas dňa nešťastne, obráť sa na našu Matku. Povedz 

jednoduchú modlitbu: „Mária, matka Ježišova, prosím, buď teraz mojou 

Matkou.“ A musím priznať: Táto modlitba ma nikdy nesklamala.“ (sv. Matka 

Tereza) 

 

„Je dobré, že máte vo vašej veľkej slovenskej rodine Matku, ktorej možno dôverovať 

a zveriť jej všetky svoje bolesti a nádeje.“ (sv. Ján Pavol II.) 

 

„V nebezpečenstvách, v pochybnostiach, v ťažkostiach, pomysli na Máriu. 

Volaj k nej. Nedovoľ, aby jej meno zmizlo z tvojich pier a nikdy nedopusť, aby 

opustila tvoje srdce.“ (sv. Bernard z Clairvaux) 

 

„Vždy zostaňte blízko nebeskej Matky, pretože ona je morom, ktoré treba prekročiť, ak 

chceme dosiahnuť nádherné brehy večnosti. “ (sv. Páter Pio) 

 

„Ak vzývaš Blahoslavenú Pannu, keď si pokúšaný, ona ti príde okamžite na 

pomoc a Satan od teba odíde.“ (sv. Ján Mária Vianney) 

 

„Muž sa nebojí silnej nepriateľskej armády, zatiaľ čo sily pekla sa obávajú mena 

a ochrany Panny Márie.“ (sv. Páter Pio) 
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Liturgický program 

Liturgický program po 10. nedeli po Päťdesiatnici  

od 10.08. do 16.08. 2020 
 

 

Pondelok 

10.08. 
Sv. mučeník a archidiakon Vavrinec 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                 * Milan s rod. 

 
18:00 sv. lit. (slov.)                                     1. † Mária 

                                                 2. † Štefan (panychída)  

Utorok 

11.08. 
Sv. mučeník Euplos 

 

06:30 sv. lit. (csl.)  1. † Mária, Štefan (panychída) 

                                                        2. † Mária, Tomáš  

 

18:00 sv. lit. (slov.)            † Filoména (panychida) 

Streda 

12.08. 
Sv. muč. Fótios a Anikét 

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)              † Jozef, Mária, Andrej... 

 

18:00 sv. lit. (slov.)                 * František, Božena… 

Štvrtok 

13.08. 
Prep. otec Maxim Vyznávač 

 
 

06:30 sv. lit. (csl.)                           † Anna, Demeter  
 

 

18:00 sv. lit. (slov.)                         * Radoslav s rod. 

Piatok 

14.08. 

 

Sv. prorok Micheáš 

  zdržanlivosť od mäsa 

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                      * Veronika 
 

17:00 Veľká večiereň  

18:00 sv. lit. (slov.) † Anna, Andrej, Michal, Andrej 

Sobota 

15.08. 

Zosnutie Presvätej 

Bohorodičky 
 

sviatok chrámu a vikariátu 

 prikázaný sviatok, mirovanie 

 

08:00 sv. lit. (csl.)                                        * Peter  
 
          

10:00 sv. lit. (slov.)                          * za farnosť 
 

 

 
 

 

18:00 sv. lit. (slov.)  * Juraj, Ľubomíra, Ľubomíra 

 

 
 

Nedeľa 

16.08. 

 

 

 

11. nedeľa po 

Päťdesiatnici 
 

 

hl. 2 
 

 

 
 
 

08:00 sv. lit. (csl.)                          * Marek s rod.  

 
 
         

10:00 sv. lit. (slov.)                         * za farnosť 
 

 

 
 

 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                       * Daniela s rod. 
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Liturgický program 

Liturgický program po 11. nedeli po Päťdesiatnici  

od 17.08. do 23.08. 2020 

 

 

Pondelok 

17.08. 
Sv. mučeník Myrón 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                     † Anna, Ján, Helena 

 
18:00 sv. lit. (slov.)                             * Michal s rod. 

Utorok 

18.08. 
Sv. mučeníci Flórus a Laurus 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                                 † Ján 

 

18:00 sv. lit. (slov.)         1. † Juraj, Helena, Darina… 

                                                      2.  † Eva (panychida) 

Streda 

19.08. 

Sv. muč. Andrej Stratopedarcha 

a spoločníci 

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                            * Mária 

 

18:00 sv. lit. (slov.)                         † Michal, Helena 

Štvrtok 

20.08. 
Sv. prorok Samuel 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                              * Marián s rod. 

 
 

18:00 sv. lit. (slov.)                        1. * Helena s rod. 

                                                                    2. * Veronika 

Piatok 

21.08. 

 

Sv. apoštol Tadeáš  

Sv. mučenica Bassa 

  zdržanlivosť od mäsa 

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                              † Anna, Helena 

  

18:00 sv. lit. (slov.)                                        † Helena 

Sobota 

22.08. 
Sv. mučeník Agatonik a spol. 

07:30 sv. lit. (csl.)                         † Ján (panychída) 

       

18:00 sv. lit. (slov.)    * Ladislav s rod., Marianna… 

 

 
 

Nedeľa 

23.08. 

 

 

 

12. nedeľa po 

Päťdesiatnici 
 

 
 

 

  

hl. 3 
 

 

 

 
 

08:00 sv. lit. (csl.)                           * za farnosť  
 

 
         

10:00 sv. lit. (slov.)                               * Gabriela 
 

 

 

 

 
 

18:00 sv. lit. (slov.)    * Marek, Martina, Tobias… 
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Personálne zmeny v našej farnosti 
(príchod nových otcov kaplánov) 

 

Od 1. augusta 2020 prišlo v našej 

farnosti k zmene na kaplánskych 

miestach. Našim novým otcom kaplánom 

sme pri príchode položili niekoľko otázok, 

aby sme ich, aj prostredníctvom nášho 

farského časopisu, lepšie spoznali.  

 

Prvým 

novým 

kaplánom 

je o. Jozef 

KAVČÁK, 

ktorý bol 

vysvätený v roku 2017 a doteraz pôsobil 

ako kaplán vo farnosti Stropkov. Sviatosť 

kňazstva prijal ako celibátny (nie ženatý) 

muž. 

o. Jozef, prezraďte nám niečo 

o Vašej ceste ku kňazstvu. Kto alebo 

čo vás motivovalo k tomuto 

povolaniu? 

Túžba stať sa kňazom sa vo  mne 

rodila od malička a postupne rástla. To čo 

ma motivovalo stať sa kňazom bola najmä 

Kristova láska, služba a byť tu pre 

druhého. Taktiež to boli príklady 

horlivých kňazov, ktorých mi Boh 

postupne posielal do života a ktorí 

ovplyvnili moje formovanie: Valér Čonka, 

Štefan Kitľan a Jozef Zorvan. 

Ako ste prežívali prvé roky svojej 

kňazskej služby? 

Moje prvé kroky v pastorácii 

smerovali do Stropkova, kde som začínal 

ako kaplán. Musím povedať, že to bol pre 

mňa veľmi požehnaný čas, i keď 

samozrejme, nie vždy bolo všetko ľahké 

a ideálne. Avšak aj vďaka veriacim 

farnosti som zažíval prítomnosť Boha 

a moc jeho lásky.  

 

Prezraďte nám niečo o sebe, 

Vašich záľubách alebo 

voľnočasových aktivitách? 

Čo sa týka  záľub tak  k mojej veľkej 

záľube patrí šport a som aj vášnivý hubár. 

Čo sa týka športu, tak som hokejový 

brankár a spolu s kňazmi každoročne  

organizujeme kňazský charitatívny 

hokejový turnaj. 

 

Čo očakávate od svojho 

pôsobenia v našej farnosti? 

 Od pôsobenia v mojej novej farnosti 

očakávam predovšetkým nové spôsoby 

prežívania Božej lásky, lebo toto je základ 

aj mojej komunikácie s veriacimi v ich 

radostiach, ale aj starostiach. A teším sa aj 

na spoluprácu s otcami Miroslavom 

a Martinom, pretože sa môžem  od nich 

veľa naučiť a pastoračne formovať. 
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Druhým novým kaplánom v našej 

farnosti je o. Marek OLČÁK, ktorý ako 

novokňaz 

prichádza 

do svojej 

prvej 

farnosti. 

Pochádza 

z farnosti 

Stropkov a sviatosť kňazstva prijal ako 

ženatý muž. 

  

o. Marek, len nedávno ste prijal 

kňazské svätenie. Ako ste prežívali 

túto udalosť? 

Samotná udalosť kňazského svätenia 

bola pre mňa sprevádzaná radosťou, ale aj 

bázňou. Po rokoch formácie prišiel deň, 

kedy mi dal Boh veľký dar, a zároveň 

veľkú zodpovednosť, čo som si 

uvedomoval počal kňazského svätenia. 

V tomto momente mi Boh dal do rúk Jeho 

ľud, aby som ho viedol k Nemu. To boli 

veci, ktoré mi vtedy prebehli hlavou.  

 

Silným momentom počas 

vysviacky je tzv. prostrácia. Ide 

o ľahnutie si kandidáta na svätenie 

tvárou k zemi. Čo Vám vtedy 

prebehlo mysľou? 

Počas tohto momentu kňaz prednáša 

jekténiu, v ktorej sa modlí  za 

novovysvätených kňazov, a ľud odpovedá 

„Pane zmiluj sa“. V tomto momente to 

„Pane, zmiluj sa“ malo pre mňa iný 

význam, ako keď som to vyslovoval počas 

svojho života nespočetné mnohokrát. 

Malo to väčšiu hĺbku uvedomenia si, že 

Boh sa nado mnou zmiloval, a to až tak, že 

ma viedol po mojej ceste až ku kňazstvu.  

 

Prezraďte nám niečo o  Vašich 

záľubách alebo voľnočasových 

aktivitách? 

Pochádzam zo Stropkova. Mám dve 

mladšie sestry. Som veľmi vďačný, že som 

svoje detstvo prežil ešte v čase, keď 

internet a smartfóny ešte len začínali 

svoju éru. Aj preto som mohol celé dni 

tráviť vonku s kamarátmi, kde nesmela 

chýbať futbalová lopta. Futbal som hrával  

taktiež aj v mládežníckych mužstvách. Už 

ako starší som bol aj futbalovým 

rozhodcom v okresných ligách. A tiež ak 

mám možnosť, tak rád fotím. 

 

Čo očakávate od svojho 

pôsobenia v našej farnosti? 

Moje osobné očakávania ako 

novokňaza: čo najlepšie začať moju 

pastoračnú činnosť a naučiť sa nové veci 

od starších a skúsenejších kňazov. Boh 

ma tu poslal slúžiť a pomáhať pri 

budovaní Božieho diela a verím, že On 

bude požehnávať moje snaženie a prácu. 
 

Otcovia, Jozef a Marek, vítame 

vás v našej farnosti a vyprosujeme 

vám veľa Božích milostí! 
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Trochu humoru 
(niečo na odreagovanie a pre lepšiu náladu) 

 
Brepty a vtipné výroky detí: 
 

❖ Nas zradi čelovik (nas radi 

čelovik) 
 

❖ Ježiš z ložky (z loďky) učil 

zástupy.  
 

❖ Prišedše solnca na zápas (západ).  
 

❖ Mladé levy lezú (revú) po koristi. 
 

❖ Pokoj Vám! I vzduchu (duchu) 

tvojmu. 
 

❖ ... bratia Kain a Kábel (Ábel)... 
 

❖ Moja Dáša (duša) dúfa v Pána... 
 

❖ Hlavné hriechy: pýcha, lakomstvo, 

svinstvo (smilstvo)... 
 

❖ Anhel opija še (vopijaše)...  
 

❖ ...blahoslavenna ty Božena (vo 

ženach)... 
 

❖ Na prosby čestných nemeckých 

(nebeských) mocností... 
 

❖ Odložme všetky švédske (svetské) 

starosti... 
 

❖ Bože odpusť mi, nahnevaj 

(nehnevaj) sa na mňa...  
 

❖ Teba Bože ľutujem a svoje 

hriechy milujem (Teba Bože 

milujem a svoje hriechy ľutujem). 

❖ Pán doktor, pán doktor, podarila sa 

operácia? – Nehovorte mi pán doktor! Ja 

som svätý Peter!  

 

❖ Niekto búcha na nebeskú bránu. 

Svätý Peter sa pýta: Nooo? Čo je? – Ozve 

sa z druhej strany: Nehovorí sa: Čo je?, 

ale? Kto je? – A svätý Peter zhrozene: 

Joooj, ďalšia učiteľka!  

 

❖ Zomrie otec - hlava rodiny. Na 

pohrebe kňaz vyzdvihuje jeho činy 

a hlavne, aký bol dobrý a starostlivý otec. 

Plačúca matka sa nahne k synovi a plačúc 

mu hovorí: Pozri sa, prosím ťa, do rakvy, 

či sme na dobrom pohrebe!  

 

❖ Miništrant príde do chrámu 

a hovorí kňazovi: Otče, včera som našiel 

hodinky. - Kňaz mu na to: Dúfam, že si si 

ich nenechal! - A miništrant: Nieeee, už 

som ich predal! 

 

❖ Katechétka sa pýta chlapca na 

hodine: A ty sa ako voláš? - Chlapec 

odpovedá: Pepepeter! - A katechétka: 

Prepáč, nevedela som, že si koktavý. - 

A chlapec: Ja nie som koktavý. Ale 

koktavý bol kňaz, ktorý ma krstil! 

 

❖ Počítačovým slovníkom: Ježiš 

zmenil váš život. Chcete uložiť zmeny? 



07/2020 Farské zvesti 
___________________________________________________________  

 

12  

Sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky  

 (pozvanie na slávnosť chrámového sviatku v našej farnosti) 
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