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Farnosť  Petrovice 

Povzbudenie vášho kňaza 

     V septembrových dňoch sa začína školský 

rok a zároveň mnoho ľudí sa zdržiava 

pri  svojich roličkách, aby pozbierali úrodu. Ten 

kto zasadil, môže si prevziať úrodu. Akú 

dôležitú múdrosť môžeme aj v tomto úkone 

objaviť. Boh potrebuje našu spoluprácu. On 

dáva zem a úrodu a my máme do nej zasadiť. 

Kto je pracovitý môže sa tešiť z darov zeme. 

Niečo podobné môžeme vnímať u žiakov. 

Učitelia zasievajú semienka právd o živote a 

žiaci sú tou pôdou, ktorá to prijíma. Ak budú 

pozorní a vnímaví budú bohato žať, či v 

múdrosti života, láske k blížnym, ochrane 

prírody, šetrenie zdrojov zeme a na konci dobré 

ocenenie za vykonanú prácu. Kiežby sme boli 

vždy ochotní pracovať a študovať, aby sme sa 

stávali dobrým a chutným ovocím pre každého 

človeka žijúceho na tejto zemi.   

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

Odkaz pápeža Františka z 28.8.2020 

„Dôverujte Pánovi a usilujte sa  vniknúť do jeho 

plánov, s akceptovaním, že jeho spása k nám 

môže prísť inými spôsobmi, než by sme 

očakávali.“ 

Téma na september :                                              

Ako som objavila tajomstvo šťastného 

manželstva 

Mám skvelého manžela, no keď som nad tým 

premýšľala, spomenula som si na situácie, keď som 

sa musela premáhať, aby som si ho vôbec dokázala 

vážiť. Na začiatku manželstva sme dopustili, aby v 

nás naše rozdiely vyvolali poriadnu dávku 

rozhorčenia a každá z vecí, ktorá nás rozdeľovala, 

medzi nás len vrazila ďalší klin. Postupne som však 

objavila kľúč k šťastnému manželstvu. Týmto 

kľúčom nie sú žiadne šokujúce tajomstvá. Úprimne, 

dajú sa aplikovať na väčšinu vzťahov v živote. Tu je 

teda môj kľúč k šťastnému manželstvu: prijmite veci, 

ktoré sa vám nepáčia, vyzdvihnite tie, ktoré sa vám 

páčia a v tom všetkom vyjdite na pol cesty svojmu 

partnerovi. Je to jednoduché, no môže trvať dosť 

dlho, kým sa nám človeka podarí prijať, najmä ak 

chceme, aby bol odlišnou podobou nás samých. 

Ľudia sa nemenia 

Ľudia sa nemenia. Aspoň nie tým spôsobom, akým 

si myslíme, že sa menia. Ak veríte, že sa zmenia 

alebo že sa zmenia čoskoro, pripravujete seba (nie 

ich) na sklamanie a potenciálne aj na pohromu. Ak 

zrazu objavíte, že „už viac nie ste zamilovaní“ do 

svojho partnera či partnerky, pretože nie je tým, kým 

ste si mysleli, že je, alebo pretože od života 

neočakávate rovnaké veci, a budete chcieť obmeniť 

okolnosti, toto je jedna z prvých vecí, s ktorými sa 

musíte vysporiadať. Nik sa od základov nezmení 

preto, že ste naňho naliehali alebo preto, že ste mu 

povedali, že jeho spôsob robenia vecí/rozmýšľania 

/existovania je nesprávny.  Snaha vynútiť zmenu 

plodí rozhorčenie a nemení človeka v jeho jadre. Aj 

ak sa zdá, že sa zmenil, rozhorčenie prepukne 

neskôr.  

Vyzdvihujte to, čo sa vám páči 

Teraz sa bude zdať, že si protirečím. Existuje jedna 

vec, ktorá spôsobuje, že človek sa zmení, no trvá to 

roky. Je to beh na dlhé trate. Tou vecou je láska. 

Milovať niekoho preto, kým skutočne je – i jeho 

chyby – a prijímať ho pre neho samého je jediný 

spôsob, ako ho zmeniť. Problém je, že mnohí ľudia 

sú nejakým spôsobom zranení. Ich zlomené kúsky 

sú príčinou chýb. Keď niekoho milujete pre neho 

samého a vyzdvihujete jeho silné stránky, časom to 

začne hojiť tieto zlomené kúsky a on začne na 

oplátku viac milovať seba i vás. Po dvadsiatich 

rokoch si užívam, ako sa prijímajúca, 

bezpodmienečná láska vracia späť ku mne. Trvalo 

mi ROKY, kým som dokázala pochopiť, že sa môj 

manžel nevysporiadava so životom rovnakým 

spôsobom ako ja.  

Byť tým, kým ste 

Matt mi nedokáže stále preukazovať lásku 

spôsobom, ktorý uprednostňujem ja, no vždy mi 

preukazuje lásku, ktorú potrebujem. Tu prichádza na 

rad vyjsť druhému na pol cesty, čo som spomínala 

už predtým. Keď ma Matt nedokáže milovať 

spôsobom, akým ja chcem, musím si pripomenúť, 

že nemáme rovnaké životné skúsenosti, a hoci to 

nie je vždy dokonalé, Matt ma miluje viac než 

kohokoľvek iného na svete. To musí stačiť a malo 

by to stačiť. Matt zrejme rovnako hodnotí spôsoby, 

ktorými mu preukazujem lásku ja – nie tak, ako chce 

on, no najlepšie, ako viem. Občas sa ľudia tak 

sústredia na svoje potreby, že zabudnú, že to isté 

robí ich partner. Pred pár rokmi sme deti na večer 

odovzdali jeho rodičom, aby sme mohli ísť na rande. 

Predošlú noc som pracovala od jedenástej v noci do 

siedmej rána a počas dňa som si skoro vôbec 

nepospala, pretože som sa starala o deti. V práci aj 

doma som makala na plné obrátky, pretože sme sa 

mali sťahovať o 500 kilometrov ďalej. Naozaj som 

sa tešila na to rande. Myslela som si, že Matt si 

určite všimol, ako ťažko som pracovala a že 

naplánoval skvelé rande podľa mojich predstáv. V 

mysli som mala drahú reštauráciu, možno stand-up 

komediálnu show, živú hudbu a podobne. Keď 

prišiel domov, práve som sa v kúpeľni hodila do 

gala. On sa ani neprišiel prezliecť do spálne, tak 

som si trúfla vyjsť do obývačky, aby som zistila, čo 

sa deje. Ležal na gauči a oddychoval v bežnom 

pracovnom odeve. Spýtal sa, prečo som sa tak 

veľmi vychystala, keď on mal v pláne bežný, 

pohodový večer; večeru v bežnej reštaurácii a 

potom kino alebo niečo jednoduché. Odpovedala 



som, že som si myslela, že pôjdeme do exkluzívnej 

reštaurácie a že pôjdeme mimo mesta, keďže sa 

rada občas vyparádim a málokedy máme luxus 

večera bez detí. Podotkol, že celý deň pracoval, je 

vyčerpaný a chce len obyčajný večer. Ešte prihodil, 

že sa najprv budeme musieť niekde zastaviť, lebo 

sa má stretnúť s niekým ohľadom predaja 

zberateľských predmetov. Nasledovala hádka a 

napäté, nahnevané ticho, ktoré vypĺňalo auto, kým 

sme šli na miesto stretnutia. Sedela som na mieste 

spolujazdca, absolútne vytočená z toho, aký je 

sebecký a egoistický. Ako si dovolil nenaplánovať 

večer podľa mojich predstáv? Ako sa opovažuje 

myslieť len na seba a svoj večer! Ako si dovoľuje 

plánovať – hoci niekoľkominútové – stretnutie, keď 

máme mať večer len pre seba? Ako som si mohla 

zobrať niekoho, kto myslí len na seba, keď plánuje 

spoločný večer? Tu a tam som letmo pozrela na 

jeho zúriacu tvár a len to podnietilo moje 

podráždenie. Aká drzosť! Z ničoho nič do mňa 

udrela myšlienka pokrytectva. Kým som ja všetko 

zvaľovala naňho, on asi všetko zvaľoval na mňa – 

moje obvinenia proti nemu sa dali ľahko otočiť proti 

mne. Obaja sme sa tak zamerali na naše 

individuálne túžby, že ani jeden z nás nepomyslel na 

toho druhého. Bola som taká vytočená, že nevzal do 

úvahy moje potreby, no ja som nevzala do úvahy tie 

jeho. Vďaka tomuto uvedomeniu som vybuchla do 

smiechu. Matt sa na mňa pozrel štýlom, či som 

prišla o rozum a ja som mu začala opisovať moje 

uvedomenie. Tvár mu zjemnela, keď pochopil to 

pobavenie a celá situácia sa zmiernila. Matt mi 

vysvetlil, že dôvod, pre ktorý sme sa museli zastaviť, 

bol predaj nejakej cennosti, aby sme mali dosť 

peňazí na toto rande. Po tejto zastávke sme 

spoločne vybrali reštauráciu. Mala takú bežnú 

atmosféru, ktorú chcel mať on, no hrala tam živá 

hudba, čo som chcela ja. Nakoniec to bol úžasný 

večer. Bonus je, že toto ponaučenie sa vzťahuje 

takmer na celé naše manželstvo. Je to lekcia, ktorú 

sa stále učím a každý raz žnem väčšiu úrodu. Keď s 

manželom vyjdeme zo seba a porozmýšľame nad 

potrebami toho druhého, má to nekonečné výhody 

pre oboch. Hoci to znie jednoducho, nie je to 

jednoduché. Keď nás to láka do opačných smerov, 

ozajstným cieľom je vyjsť druhému na pol cesty, aj 

keď si nie sme istí, že ten druhý urobí to isté – a 

práve tento krok odvahy nás poháňa bližšie k sebe. 

V tejto chvíli sa mi pripomína, aká zrejmá je jedna 

vec. Keby sme sa vzdali v čase, keď bolo zrejmé, že 

„nám to prestalo fungovať“, zameškala by som 

najpravdivejšie a najčistejšie šťastie, ktoré ponúka 

láska. (skrátený článok z int.portálu zastolom.sk) 

Tešíme sa, že ste tento článok dočítali až 

do konca 😊 Prijmite pochvalu 

Odkaz pápeža Františka z 27.8.2020 

„V našom srdci musíme mať neustále istý 

„svätý nepokoj“ v hľadaní skutočného dobra, 

ktorým je Boh. Pomáhajme druhým zacítiť 

smäd po Bohu. Je to on, kto nášmu srdcu 

daruje pokoj a šťastie.“ 

Kalendár – september 2020 

1. 9. Utorok 22. týždňa v Cezročnom období 

2. 9. Streda 22. týždňa v Cezročnom období 

3. 9. Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 

(spomienka) 

4. 9. Piatok 22. týždňa v Cezročnom období 

5. 9. Sobota 22. týždňa v Cezročnom období alebo 

Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) 

6. 9. 23. nedeľa v Cezročnom období 

7. 9. Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a 

Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov 

(spomienka) 

8. 9. Narodenie Panny Márie (sviatok) 

9. 9. Sv. Petra Clavera, kňaza (ľubovoľná spomienka) 

10. 9. Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období 

11. 9. Piatok 23. týždňa v Cezročnom období 

12. 9. Najsv. mena Panny Márie (ľub. spomienka) 

13. 9. 24. nedeľa v Cezročnom období 

14. 9. Povýšenie Svätého kríža (sviatok) 

15. 9. Sedembolestnej Panny Márie, patrónky 

Slovenska (slávnosť) 

16. 9. Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, 

mučeníkov (spomienka) 

17. 9. Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa 

Cirkvi (ľubovoľná spomienka) 

18. 9. Piatok 24. týždňa v Cezročnom období 

19. 9. Sv. Januára, biskupa a mučeníka alebo Panny 

Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) 

20. 9. 25. nedeľa v Cezročnom období 

21. 9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu (sviatok) 

22. 9. Utorok 25. týždňa v Cezročnom období 

23. 9. Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza (spomienka) 

24. 9. Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období 

25. 9. Piatok 25. týždňa v Cezročnom období 

26. 9. Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov alebo 

Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) 

27. 9. 26. nedeľa v Cezročnom období 

28. 9. Sv. Václava, mučeníka alebo Sv. Vavrinca 

Ruiza a spoločníkov, mučeníkov (ľub. spomienka) 

29. 9. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov 

(sviatok) 

30. 9. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 

(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  
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