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Povzbudenie vášho kňaza 

     Začíname mesiac október, ktorý je už 

zvyčajne zasvätený úcte k Panne Márii 

ružencovej a misiám. Pre niektorých je ruženec 

silnou zbraňou proti nástrahám zlého, pre iného 

je monotónnym opakovaním toho istého a 

niekto sa k tomu ani neodhodlal lebo v tom nič 

nevidí. Odhliadnuc od všetkých postojov matka 

Božia vie prečo nám ho ponúka. Aj apoštoli 

nechápali mnohé slová Ježišove a tiež si mohli 

povedať odíďme od neho. Ale neurobili to. 

Ostali a zistili až neskoršie, že sa to oplatilo. 

Matka Božia sa prihovára k deťom nádherne: 

„Drahé moje deti, som rada že ste prijali moje 

pozvanie prežívať so mnou život môjho syna, 

ktorý vás čaká v nebi a teší sa z vašej lásky k 

nemu.“ A všetci, ktorí sa dali pozvať hovoria o 

úžasnej zmene vo svojom živote alebo v živote 

iných. Nuž nebojme sa robiť to, čo nám matka 

Božia ponúka, aby sme aj my zažili to božské v 

nás a priblížilo nás to k večnosti  

***************************** 

Odkaz pápeža Františka z 1.10.2020 

„Svätá Terézia z Lisieux nás pozýva 

praktizovať malú cestu lásky, aby sme nestratili 

príležitosť k úsmevu, k akémukoľvek malému 

gestu zasievajúcemu pokoj a priateľstvo.“ 

Téma na október :                                              

5 praktických tipov pre rodičov od sv. 

Louisa a Zélie Martincov:                   

svätcov, ktorí vychovali svätcov 

Najlepšie na tom je, že v niektorých z tipov už 

možno aj hviezdite.  

Je ťažké naučiť vaše dieťa správať sa? Preberajú 

vaše deti všetky vaše zlozvyky? Obávate sa o svoje 

batoľa so sklonmi k výbuchom hnevu? Nuž, nie ste 

sami. Svätí Louis a Zélia Martinovci, rodičia sv. 

Terézie z Lisieux, prežívali rovnaké boje a museli 

rozlišovať, čo robiť. Iste, nakoniec sú z nich svätí 

rodičia svätých detí, ale rodičovstvo nebolo ľahké 

ani pre nich a nie vždy mali tie správne odpovede. 

To, čo však mali, bola vytrvalosť a neustála snaha 

napĺňať potreby svojich detí a vychovávať ich v 

láskyplnej domácnosti. Chceme sa podeliť o päť 

užitočných rodičovských tipov od týchto svätých 

rodičov Malého kvetu, ktoré nám môžu pomôcť, keď 

sa v tomto modernom svete snažíme vychovávať 

svoje deti čnostne. 

1. Zasväťte každé dieťa Bohu hneď od začiatku 

Zélia zvykla bezprostredne po pôrode zasvätiť 

každé svoje dieťa Bohu prostredníctvom 

nasledujúcej modlitby. „Pane, daj mi milosť, aby ti 

toto dieťa mohlo byť zasvätené a aby nič 

nepoškvrnilo čistotu jeho duše.“ Zatiaľ čo ovocie 

tohto odovzdania nebolo zrejmé okamžite, ukazuje 

nám to, ako vedome sa vo svojom rodičovstve 

rozhodovala. Chcela, aby sa všetky jej deti stali 

svätými, ale neodkladala to na neskôr. Vedela, že 

„teraz“ je ten najlepší čas. 

2. Milujte svoje deti nesmiernou láskou 

Je ľahké zabudnúť, koľko lásky naše deti potrebujú 

– je jej naozaj veľa. Louis a Zélia prechovávali ku 

svojim deťom veľkú lásku s tým, že chceli, aby to ich 

deti vedeli. Celine Martinová napísala o svojom 

otcovi: „Aký tvrdý bol sám na seba, taký láskavý bol 

vždy k nám. Jeho srdce k nám bolo mimoriadne 

nežné. Žil len pre nás. Jeho lásku nemohla prekonať 

láska nijakej matky.“ Jedným zo spôsobov, ako 

Louis svoju osobitnú lásku deťom prejavoval, bolo, 

že svoje deti oslovoval malými prezývkami. Marie 

nazýval „diamantom“, Pauline „nádhernou perlou“, 

Celine „nebojácnou“, Léonie bola „dobrosrdečná“ a 

Thérèse „malá kráľovná“ či „kytička“. 

3. Nevzdávajte sa, ak je to s vaším dieťaťom 

ťažké 

Zélia svojho brata v liste ubezpečila, aby sa nebál, 

ak je jeho malé dieťa ťažko zvládnuteľné. 

„Neznepokojuj sa, ak sa stane, že vaša malá 

Jeanne bude popudlivá. To jej nebude brániť v tom, 

aby vyrástla a neskôr bola skvelým dieťaťom, a 

dokonca i vašou útechou. Pamätám si, ako bola 

Pauline, kým mala dva roky, rovnaká a aká 

skľúčená som z nej bola – a teraz je z detí v 

správaní tá najlepšia. Ale musím ti aj povedať, že 

som ju ani nerozmaznávala.“ Nech bola malá ako 

chcela, nič sa jej neprepieklo. Pauline nebola 

jediným dieťaťom v rodine Martinovcov, ktoré 

stresovalo svojich rodičov. Thérèse ako aj jej sestra 

Léonie robili Zélii poriadne starosti. Avšak Zélia a 

Louis sa nevzdali a snažili sa naďalej, aj keď sa 

vtedy zdalo, že ich práca neprináša ovocie. 

4. Buďte svojim deťom príkladom zhovievavosti 

Naše deti nasledujú každý náš krok, či už v tom 

dobrom alebo zlom slova zmysle. Louis a Zélia 

robili, čo mohli, aby svojim deťom ukázali, ako sa 

správať k ostatným. Celine opísala, akú trpezlivosť 

mal jej otec s ľuďmi, aj keď boli voči nemu tvrdí. 

„Raz so mnou šiel vybrať nájomné od istej 

nájomníčky – bolo to na hlavnej ulici Lisiuex. Tá 

žena odmietla zaplatiť, a bežala za ním vykrikujúc 

urážky. Bola som zdesená, ale on si zachoval pokoj, 

vôbec na to neodpovedal a ani neskôr sa na ňu 

nesťažoval.“ Ako môžeme od svojich detí očakávať, 

že budú voči druhým trpezlivé a dobré, keď im sami 

nie sme príkladom? 

5. Hrajte sa so svojimi deťmi 

V dnešnej dobe je až príliš ľahké posadiť svoje dieťa 

pred obrazovku a len zriedkakedy sa s ním hrať. 



Avšak, niekedy naše deti potrebujú našu pozornosť 

aj čo sa hrania týka. Celine napísala o svojej matke: 

„Dokonca sa s nami ochotne hrala, aj keď tým 

riskovala, že jej samej sa tým jej celodenná práca 

predĺži do polnoci alebo ešte viac.“ Louis sa do hier 

tiež zapájal. Často so svojimi deťmi spieval, vyrábal 

pre ne malé hračky a vymýšľal im hry. 

Ruženec s deťmi: ruže či tŕne? 

Pri slovnom spojení „ruženec s deťmi“ sa 

mimovoľne objavujú vrásky na čele nejedného 

rodiča či učiteľa. Má zmysel deti do modlitby nútiť? 

Je odriekanie Zdravasov pre ne nejako užitočné, 

keď tejto modlitbe nerozumejú? Neskončí ruženec 

len ako bižutéria? Alebo ako kovbojské laso na 

zneškodnenie otravného súrodenca? Pochybnosti 

rastú ako huby po daždi – a to najmä vtedy, keď ich 

polievame vlastnou nechuťou a výhovorkami, prečo 

sa ruženec práve dnes nemodliť. A možno pre tieto 

obavy je ruženec stále modlitbou, ktorá naozaj stojí 

za to. Presviedča nás o tom množstvo svätých. Sv. 

Páter Pio, sv. František Saleský alebo bl. Pius IX. 

hovorili o ruženci ako o najmocnejšej zbrani, s 

ktorou sa dá dobyť svet, dokonca poraziť diabla. 

Osobný význam ruženca zasa veľmi jasne zdôraznil 

sv. Josemaría Escrivá: „Modlite sa ruženec. Nech je 

požehnaná tá monotónnosť Zdravasov, ktorá 

očisťuje monotónnosť vašich hriechov!“ 

Tu je teda niekoľko najdôležitejších tipov na záver: 

- Pamätajte, že deti netúžia vždy po tom, čo je pre 

ne najlepšie. Napriek tomu má stále zmysel dávať 

im jesť aj zeleninu namiesto samých sladkostí a 

viesť ich k modlitbe, hoci by namiesto toho radšej 

pozerali rozprávky. Ale oplatí sa hľadať spôsob, 

ktorý im bude „chutiť“ viac – ktorý im ako deťom 

bude bližší.                                                                           

-Buďte trpezliví. Skúšajte to znova a znova. 

Nevzdajte sa, lebo naposledy to nevyšlo – ako 

kresťania predsa veríme v zázraky.                                        

-Ak chcete vo svojej rodine vytvoriť návyk 

pravidelnej modlitby, choďte na to postupne. Začnite 

sa spolu pravidelne modliť jeden desiatok, neskôr 

pridajte ďalší.                                                                   

-Veďte deti k hlbšiemu porozumeniu modlitby, no 

nebojte sa motivovať ich aj „prízemnými“ spôsobmi. 

Deti možno ešte nedokážu porozumieť tomu, že 

modlitba ruženca buduje cnosti a prispieva k ich 

svätosti – no budú rozumieť priamej odmene. Pred 

modlitbou im teda vecne oznámte, že dieťa, ktoré sa 

pomodlí všetky odpovede alebo sa dobrovoľne 

predmodlí jeden desiatok, bude môcť na konci 

sfúknuť sviečku alebo zostať hore o 10 minút dlhšie 

a čítať si s vami knižku…                                                 

-Buďte pre svoje deti príkladom.                                                 

-A napokon to najdôležitejšie: Nebuďte na seba 

pritvrdí. Aj dospelákom sa do modlitby môže 

nechcieť. Dôležité je aj tak sa k nej napokon 

odhodlať. 

POZVÁNKA na 18.10.2020 o 9,00 hod.                                                     

Milión detí sa modlí ruženec -zapojte sa aj 

vy so svojimi deťmi - www.miliondeti.sk 

Kalendár – október 2020 

1. 10. Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a 

učiteľky Cirkvi (spomienka) 

2. 10. Sv. anjelov strážcov (spomienka) 

3. 10. Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) 

4. 10. 27. nedeľa v Cezročnom období 

5. 10. Sv. Faustíny Kowalskej, panny  (ľubovoľná 

spomienka) 

6. 10. Sv. Bruna, kňaza (ľubovoľná spomienka) 

7. 10. Ružencovej Panny Márie (spomienka) 

8. 10. Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom období 

9. 10. Sv. Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov 

alebo Sv. Jána Leonardiho, kňaza (ľubovoľná spomienka) 

10. 10. ŽILINA: Výročie posviacky katedrálneho chrámu 

Najvätejšej Trojice v Žiline (v diecéze sviatok; v katedrále 

slávnosť) 

11. 10. 28. nedeľa v Cezročnom období 

12. 10. Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období 

13. 10. Utorok 28. týždňa v Cezročnom období 

14. 10. Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka 

(ľubovoľná spomienka) 

15. 10. Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 

(spomienka) 

16. 10. Sv. Hedvigy, rehoľníčky alebo Sv. Margity Márie 

Alacoque, panny alebo Sv. Gála, kňaza (ľubovoľná 

spomienka) 

17. 10. Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka 

(spomienka) 

18. 10. 29. nedeľa v Cezročnom období 

19. 10. Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich 

spoločníkov, mučeníkov alebo Sv. Pavla z Kríža, kňaza 

(ľubovoľná spomienka) 

20. 10. Utorok 29. týždňa v Cezročnom období 

21. 10. Streda 29. týždňa v Cezročnom období 

22. 10. Sv. Jána Pavla II., pápeža (ľubovoľná spomienka) 

23. 10. Sv.  Jána Kapistránskeho, kňaza (ľubovoľná 

spomienka) 

24. 10. Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa alebo Panny 

Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) 

25. 10. 30. nedeľa v Cezročnom období 

26. 10. Výročie posviacky chrámov, ktorých deň 

posviacky je neznámy (slávnosť – len v konsekrovaných 

kostoloch) 

27. 10. Utorok 30. týždňa v Cezročnom období 

28. 10. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov (sviatok) 

29. 10. Štvrtok 30. týždňa v Cezročnom období 

30. 10. Piatok 30. týždňa v Cezročnom období 

31. 10. Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) 

 

Kontakt na Farský úrad Petrovice:  
Petrovice 78, 013 53                                                          
Tel.č.: 041/558 90 08,  mail:  petrovice@fara.sk               
Aktuálne farské oznamy aj všetky ďalšie dôležité 
usmernenia sú na nástenke v kostole alebo na 
linku: 
www.obecpetrovice.info/section/default/1794  

https://acn-slovensko.us18.list-manage.com/track/click?u=f0bf5551c268391ac24da5cda&id=3aa9ef4b46&e=82c3742935
mailto:petrovice@fara.sk
http://www.obecpetrovice.info/section/default/1794


 


