
NE 15.4. Fedor 3. veľkonočná nedeľa 

PO 16.4. Dana,Danica Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli 

UT 
17.4.  
Rudolf, Rudolfa 

Utorok po 3. veľkonočnej nedeli 

ST 18.4. Valér Streda po 3. veľkonočnej nedeli 

ŠT 19.4. Jela                 Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli 

PIA 20.4. Marcel Piatok po 3. veľkonočnej nedeli 

SO 21.4. Ervín               Sv. Anzelm, biskup a uč. Cirkvi – ľub. spom.          

NE 22.4. Slavomír 4. veľkonočná nedeľa 

PO 23.4. Vojtech Sv. Vojtech, biskup a mučeník - spomienka 

UT 24.4. Juraj Sv, Juraj, mučeník – ľub. spom. 

ST 25.4. Marek Sv. Marek, evanjelista - sviatok 

ŠT 26.4.Jaroslava         Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli 

PIA 27.4. Jaroslav Piatok po 4. veľkonočnej nedeli 

SO 28.4. Jarmila      Sv.Ľudovít Mária Grignion de Montfort,kňaz- ľub.sp         

NE 29.4. Lea 5. veľkonočná nedeľa 

PO 30.4. Anastázia Sv. Pius V. ,pápež – ľub. spomienka 

UT 
  1.5. 
  Sviatok práce 

Sv. Jozef, robotník - ľub. spomienka 

ST   2.5. Žigmund Sv. Atanáz, biskup a uč. Cirkvi - spomienka 

ŠT   3.5. Galina             Sv. Filip a Jakub, apoštoli - sviatok 

PIA   4.5. Florián Sv. Florián, mučeník – ľub. spomienka  

SO   5.5.Lesana, Lesia  -  Sobota po 5. veľkonočnej nedeli 

 

Markušovský      
                            

                               A p r í l   2 0 1 8                                             

    

    Myšlienky na každý deň  

     Deti nám pripomínajú, že všetci sme boli počas prvých rokov života plne 

závislí od starostlivosti a láskavosti iných. Pripomínajú nám krásnu 

skutočnosť, že deťmi zostávame stále. Ani Boží Syn neušetril seba samého 

od tohto úseku cesty. Deti prinášajú ľudstvu aj mnohé dary. Prinášajú svoj 

spôsob nazerania na realitu s dôverujúcim a čistým pohľadom. Vieme, že aj 

deti sú poznačené prvotným hriechom, že majú svoje sebectvá, no 

zachovávajú si svoju čistotu a vnútornú jednoduchosť. Veľa ráz narobia 

rodičom nepríjemnosti, keď pred ostatnými ľuďmi povedia: „Tento sa mi 

nepáči, je škaredý.“ Deti povedia len to, čo vidia, nie sú dvojtvárne. Ešte sa 

nepriučili tej vede dvojtvárnosti, ktorú sme si my dospelí osvojili. Vo svojej 

vnútornej jednoduchosti majú v sebe schopnosť prijímať nehu a obdarúvať 

ňou. Nežnosť znamená mať srdce „z mäsa“, a nie „z kameňa“, ako hovorí 

Písmo. Nežnosť je aj poéziou: znamená „precítiť“ veci a udalosti, 

nezaobchádzať s nimi ako s vecami len na jedno použitie, jednorazovo... 

     Deti majú schopnosť smiať sa a plakať. Smiať sa a plakať, dve veci, ktoré 

sú v nás často zablokované. Deti sa smejú spontánne od srdca,  my to už 

nedokážeme. Náš úsmev sa stáva plagátovým, ako bez života, úsmev bez 

iskry, umelý úsmev, úsmev klauna. A vôbec ešte plačem? Týmto ľudským 

otázkam nás učia deti. Zo všetkých týchto dôvodov Ježiš vyzýva svojich 

učeníkov, aby „boli ako deti“, pretože „takým patrí Božie kráľovstvo“. Nie 

náhodou sú v evanjeliu niektoré veľmi pekné a silné Ježišove slová o 

„maličkých“.                                                               Svätý Otec František 



KONTEMPLATÍVNA  MODLITBA 

Jednou z najčastejších sťažností je: „Nemôžem sa modliť. Nedokážem 

sa sústrediť, skoncentrovať sa:“  

Rada: Nemôžeš sa modliť perami – modli sa očami. Pri posteli visí kríž, 

vedľa postele obraz, na stoličke je položený svätý obrázok. Stačí otvoriť 

oči, pozrieť sa s vierou do Kristovej tváre, na Ježišove rany, do očí 

Ježišovej i našej matky a je jedno, či ich voláme očami lurdskej, či 

fatimskej, či čenstochovskej Božej Matky. Kto nemá síl, kto sa 

nedokáže modliť, nech pozrie do očí Matky. Voláme ju Uzdravenie 

nemocných a Útočište hriešnikov, Matka milosrdenstva. Jej oči v nás 

objavujú chorobu, mravnú biedu. Ona drží na rukách jediný liek: Ježiša 

s celým dielom vykúpenia, s jeho krvou, ranami, agóniou. Často sa 

modlíme: „..obráť k nám tie svoje premilosrdné oči ...“ len ona vidí 

a môže sprístupniť to šťastie už teraz. Preto sa už teraz pozorne 

zahľaďme do tých očí, v každej voľnej chvíli, pri každej príležitosti, 

v zdraví i chorobe, v mariánskych svätyniach i vo vlastnej izbe. Stačí 

pozrieť pokojne, prenikavo. Azda nie na prvý raz, azda nie hneď – ale 

po niekoľkých skúškach, Duch Svätý začína svoje tiché, pokorné, 

opravdivé dielo.                      Franciszek Grudniok: JAS UTRPENIA 

         Z posolstva bl. Matky Terezy z Kalkaty: 

Ak robíš dobre, ľudia ťa obvinia zo sebeckých, postranných 

pohnútok,... ale aj tak rob dobre. 

Ak si úspešný, získaš si falošných priateľov a skutočných 

nepriateľov,... ale aj tak buď úspešný. 

Na dobro, ktoré konáš, sa zajtra zabudne,... ale aj tak rob dobro. 

Čestnosť a úprimnosť ťa urobia zraniteľným,...  

ale aj tak buď čestný a úprimný. 

Čo si celé roky budoval, môže sa za jednu noc zrútiť,...  

ale aj tak buduj. 

Daj zo seba všetko, čo môžeš, a ľudia ti povedia,  

že aj tak je to málo. 

Napriek tomu daj zo seba to najlepšie. 

Uvidíš, pri poslednom súde sa bude rátať to, čo sa dialo medzi 

tebou a Bohom. 

  OZNAMY: 

 16.4., to je pondelok,  sa uskutoční po sv. omši, Spoločné modlitbové  

 stretnutie členov RB = ČAS BDENIA, s úmyslom: za farnosť a za 

požehnanie členov rodín prítomných na modlitbe. Poprosím  o modlenie  

p. K. Rimbalovú  

 6.5. v nedeľu, sa uskutoční výmena ružencových tajomstiev, o modlitbu 

poprosím ružu č.2 - A. Hamráková 

 

DOMINIKÁNSKE  MARIÁNSKE  CENTRUM     nás pozýva na: 
 

 Sv. omše za členov RB na Slovensku, ktoré odslúži brat Alan Dely OP 

  za živých členov RB bola 7.4. a za zosnulých členov RB bude 14.4. 2018 

 Mariánsku sobotu, ktorá bude 21.4. 2018 v dominikánskom kostole  

v KE na tému:  Ježiš, ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila   

                          (bude viesť: fr. Šimon Tyrol OP so začiatkom o 10.00h) 

 požehnanie Ikony Salus Populi Romani – Populi Cassoviensis, ktoré sa 

uskutoční 29.apríla 2018 v pútnickom chráme Nanebovzatia Panny 

Márie v KE 

„ Urobme Matku hosťom našej každodennosti, urobme ju neustále 

prítomnou v našom dome, naším bezpečným útočiskom. Zverme jej 

každý náš deň. Vzývajme ju v každej situácii nepokoja. A nezabudnime 

sa k nej vrátiť, aby sme jej poďakovali.“ 

 

   Liturgický kalendár : 

PO   9.4. Milena Zvestovanie Pána - slávnosť 

UT 10.4. Igor Utorok po 2. veľkonočnej nedeli 

ST 11.4. Július Sv. Stanislav, biskup a mučeník - spomienka 

ŠT 12.4. Estera             Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli  
 

PIA 13.4. Aleš Piatok po 2. veľkonočnej nedeli 

SO 14.4. Justína            Sobota po 2. veľkonočnej nedeli          

 


