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Farnosť  Petrovice 

Povzbudenie vášho kňaza 

 Opäť je tu čas dovoleniek a prázdnin. 

Pandémia urobila svoje a zabrzdila mnohé 

plánované výjazdy do zahraničia. Mnoho ľudí 

ostáva doma. Je preto čas, aby sme navštívili 

tie miesta o ktorých sme ani nevedeli, že 

existujú . A je tam čo obdivovať. Čo všetko 

dokáže ľudská múdrosť postaviť, zregulovať, 

rozmiestniť. Sme nadchnutí a v úžase. A tak 

ako nás toto vedie k úžasu, tak nech nás vedie 

k úžasu čo všetko nám pripravil Stvoriteľ, ktorý 

naplánoval krásu okolo nás. Kiežby sme 

spevom, hudbou, tancom, prácou, cyklotúrou, 

futbalom, výskokom vyriekli slová žalmistu: 

„Buď zvelebený Bože za to, že si túto nádheru 

neponechal pre seba, ale chcel si sa podeliť.“ 

Kiežby sme tento čas využili nato, aby 

sme sa vedeli podeliť s tým, čo nám dala Božia 

štedrosť zo všetkými, s ktorými sa budeme 

stretávať, či už cez deň alebo v noci. 

   Mesiac júl je mesiacom štedrosti a krásy 

ktorá vytryskla z múdrosti Božej a rozliala sa na 

všetko okolo nás a do nás. 

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

Rímsky filozof, štátnik a spisovateľ Seneca rád 

hovorieval: 

„Nie je pravda, že máme málo času; pravdou 

ale je, že ho hodne premárnime.“ 

Poučme sa z predošlých ťažkých dní a to, čo 

sme sa po tieto týždne naučili, nech sa pre nás 

stane vzácnym pokladom. 

Modlitbový úmysel pápeža Františka na júl 

Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s 

láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať 

rodiny“. 

„Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho 

nebezpečenstiev, ktorým čelí: rytmus života, 

stres... Niekedy sa rodičia zabúdajú hrať so 

svojimi deťmi. Cirkev musí povzbudzovať rodiny 

a stáť po ich boku, pomáhajúc im znovuobjaviť 

cesty, ktoré by im dovolili prekonať všetky tieto 

ťažkosti. Modlime sa, aby rodiny dneška boli 

sprevádzané s láskou, úctou a dobrou radou 

a aby boli osobitne chránené zo strany štátov.“ 

Téma na júl :                                             

Ako je to v manželstve? 

Ak sa máš zle, povedz to nahlas! 

Existuje niečo ako správna komunikácia? Má 

sa rozprávať o úplne všetkom? Alebo existuje 

nejaká hranica úprimnosti? Sú pravidlá, čo 

hovoriť a čo nie? V čom sú rozhovory v 

manželstve iné? Prečo tá istá vyslovená 

myšlienka má v prítomnosti manžela inú 

príchuť? Myslím, že je to preto, lebo slová 

menia moju skúsenosť a môj deň na NÁŠ DEŇ 

a NAŠE ZÁŽITKY. Už to nie je „tvoj deň / môj 

deň“ a „tvoja nálada“, ale je to spoločné. 

V rozhovoroch opúšťam otázku, či ma dobre 

pochopí a nesledujem čas, koľko sa 

rozprávame. Každý jeden z nás vie, že keď 

zlyháva komunikácia, vzťah sa pomaly 

rozpadá. Nenápadne, deň po dni sa navzájom 

odsudzujeme. Už netušíme, kto mal aký deň, 

netušíme, či bol dnes šťastný alebo smutný. 

Akoby na tom nezáležalo. Bez vzájomnej 

komunikácie a poznania prežívania toho 

druhého si nárokujeme právo na pohodlie 

a vlastnú spokojnosť. Chceme mať oddych, 

pokoj bez našej obety, bez pochopenia 

druhého, bez harmónie. Chceme len svoje 

pohodlie, pretože sme presvedčení, že na to 

máme nárok – veď sme celý deň pracovali, veď 

sme sa starali o deti, boli na nákupe 

a upratovali, učili sa s deťmi… vidíme len naše 

ťažkosti a únavu dňa. Nevidíme to, čo by sme 

mali vidieť cez vyrieknuté slová v rozhovoroch. 

Nevidíme a nevnímame prežívanie nášho 

milovaného. Je vlastne umením vedieť nestratiť 

záujem o druhého. Klásť otázky, počúvať a aj 

rozprávať. Nájsť si pravidelný čas 

a nerozprávať len o sebe a o praktických 

informáciách (napríklad, že zajtra berie deti do 

školy on a nie ja :). Ako teda pestovať toto 

umenie? 

1. Vylúčte možnosť, že nemáte 

spoločné témy 

Áno, často sa to stáva, že manželia nemajú 

spoločné témy – ou a to je ako možné? Každý 

z manželov má svoju ulitu záujmov, pri ktorých 

si oddýchne, nemajú spoločné koníčky, nečítajú 

o spoločných témach. Ak ste zistili, že 

pomaličky sa vkráda prázdno tém aj k vám, 

skúste mať spoločnú aktivitu, spoločne si niečo 

naplánujte, spoločne sa na niečo tešte. Budujte 

si spoločný humor. 

Alebo, ten ťažší krok, vedome sa rozhodnite, že 

aj keď vás to nezaujíma, vypočujete si 

manžela, ako dnes programoval v práci alebo 

ako si manželka nevedela rady s deťmi alebo 

jej padol počítač a nevedela, čo 

s tým. Možností je veľa, ale rozhodnúť sa, že 

sa budem pýtať a počúvať aj to, čo ma tak 

veľmi nezaujíma, otvára priestor nečakaným 

veciam – manžel /manželka pocíti záujem, 



uvoľní sa, začne byť otvorenejší a napokon 

prídu stratené témy. 

2. Ak sa máš zle, povedz to nahlas 

Chcem vás povzbudiť, že nemusíte v sebe 

nosiť ťažkosti, smutné okamihy, zlú náladu… 

Máte pri sebe svojho manžela, svoju manželku 

– povedzte to. Neskrývajte sa so zlými dňami 

kdesi v kúte alebo ešte horšie – namiesto 

manžela sa vyžalujete kamarátke. Doprajte si 

luxus, ktorý vám patrí, a spracujte plač, smutné 

dni, ťažkosti spolu s manželom / manželkou. 

Nemusíte mať pritom 10 zaručených rád, ako 

nebyť v strese, ale to vyrozprávanie a prijatie 

druhého vás zblíži ešte viac. 

3. Hádky a nedorozumenia 

Berte ich ako samozrejmosť. Nerobte z nich 

drámu, ale ani ich nepodceňujte. Nikto sa 

nechce hádať, ale je to v skutočnosti možné? 

Existuje naozaj veľa článkov a odporúčaní, ako 

sa hádať alebo nehádať. Ja vám chcem len 

povedať, že hádky – nedorozumenia patria 

k manželstvu. Sú ťažké a niekedy lámu srdce, 

ale nie sú tragédiou alebo dôkazom, že 

manželstvo je zlé. Len sa s nimi treba dobre 

popasovať, sem tam prehltnúť vlastné ego 

a túžbu po pravde a víťazstve. Odpoveď na to, 

ako to urobiť, nesie každý vo svojom srdci, 

svedomí a v manželstve. 

Na záver vám prajem, aby ste si uchovali krásu 

rozhovorov a čerpali z nich aj v ťažkých 

chvíľach. Aby ste nestratili chuť hovoriť 

o svojich snoch a tešiť sa spolu. Pretože, slová 

odhaľujú, motivujú a liečia.                               
(článok z int. portálu za stolom.sk, ktorý tvorí tím 

mladých ľudí, žijúcich v kresťanských 

manželstvách.) 

Božie Slovo – povzbudenie  

Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, 

pretože je Pánom neba i zeme, nebýva v 

chrámoch zhotovených rukou, ani sa mu 

neslúži ľudskými rukami, akoby niečo 

potreboval, veď on dáva všetkým život, dych a 

všetko a z jedného urobil celé ľudské 

pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme; určil 

im vymedzený čas a hranice ich bývania, aby 

hľadali Boha, ak by ho dajako nahmatali a 

našli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko.      

Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme...              

                                            Sk 17, 24-28 

Kalendár – júl 2020 

1. 7. Streda 13. týždňa v Cezročnom období 

2. 7. Návšteva Panny Márie (sviatok) 

3. 7. Sv. Tomáša, apoštola (sviatok) – 1.piatok 

4.7. Sv. Alžbety Portugalskej alebo Panny Márie 
v sobotu (ľubovoľná spomienka) – 1. sobota 

5. 7. 14. nedeľa v Cezročnom období – Sv. Cyrila a 
Metoda, slovanských vierozvestov (slávnosť) 

6. 7. Sv.  Márie Goretti, panny a mučenice 
(ľubovoľná spomienka) 

7. 7. Sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza (ľubovoľná 
spomienka) 

8. 7. Streda 14. týždňa v Cezročnom období 

9. 7. Sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza, a 
spoločníkov, mučeníkov (ľubovoľná spomienka) 

10. 7. Piatok 14. týždňa v Cezročnom období 

11. 7. Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy 
(sviatok) 

12. 7. 15. nedeľa v Cezročnom období 

13. 7. Sv. Henricha (ľubovoľná spomienka) 

14. 7. Sv. Kamila de Lellis, kňaza (ľubovoľná 
spomienka) 

15. 7. Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi 
(spomienka) 

16. 7. Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej 
(ľubovoľná spomienka) 

17. 7. Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov 
(spomienka) 

18. 7. Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) 

19. 7. 16. nedeľa v Cezročnom období 

20. 7. Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka (ľubovoľná 
spomienka) 

21. 7. Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi 
(ľubovoľná spomienka) 

22. 7. Sv. Márie Magdalény (sviatok) 

23. 7. Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy 
(sviatok) 

24. 7. Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza (ľubovoľná 
spomienka) 

25. 7. Sv. Jakuba, apoštola (sviatok) 

26. 7. 17. nedeľa v Cezročnom období 

27. 7. Sv. Gorazda a spoločníkov (spomienka) 

28. 7. Utorok 17. týždňa v Cezročnom období 

29. 7. Sv. Marty (spomienka) 

30. 7. Sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi 
alebo Blahoslavenej Zdenky Cecílie Schelingovej, 
panny a mučenice (ľubovoľná spomienka) 

31. 7. Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza (spomienka) 

Kontakt na Farský úrad Petrovice:  
Petrovice 78, 013 53                                                          
Tel.čís: 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  

mailto:petrovice@fara.sk
http://www.obecpetrovice.info/section/default/1794


 


