
Synoda pre každého vo farnosti  
 

     Na druhom synodálnom stretnutí 26. apríla 
2022 členovia farskej synody rozjímali nad témou 
„Počúvať“. Vzorom je nám Máriin chválospev   
(Lk 1, 46-55).    
     Mária cestou k príbuznej Alžbete premýšľala 

nad svojím – áno, ktoré dala Bohu. Vedomie, že sa 
stane matkou Božieho syna, jej dodávalo istotu 
v jej ženskosti. Hodnota jej osobnosti bola v očiach 
Boha obrovská. Počúvať znamená vypočuť si 

a premýšľať. Nerozprávať veľa ale múdro. 
Počúvanie ma privádza k premýšľaniu a to ma 

vedie k pochopeniu. Vzťah k Bohu je formovaný 
tým, že počúvam, uvažujem a konám. Snažím sa 
prežiť v hĺbke Božie slovo. Poznať svoju hodnotu. 
Hodnota ženy dnešnej doby je iná. Dnes chcú byť ženy počuté, vážené, 
milované.... Čo im môže ponúknuť cirkev? Pravú hodnotu. Hodnotu ženy, ktorá 
je silná. Žena, ktorá plní Božiu vôľu. Počúva Boží hlas v sebe a koná.               

Jej činorodosť v rôznych oblastiach života je vnímaná ako Boží dar pre tento 

svet. Každá matka je súčasťou Božieho plánu. Každá žena je povolaná žiť Božiu 
vôľu, ak počúva a rozumie svojmu poslaniu ženy. 
     Každý je darom od Boha. Je potrebné dať priestor iným. Počúvanie by nás 
malo priviesť k oslave Boha. Načúvať blížnemu, prijať ho v jeho jedinečnosti, 
ukázať mu jeho výnimočnosť. To je to, čo dnes potrebujeme urobiť. Pozdvihnúť 

tých, čo padli, aby objavili svoju vnútornú krásu a privádzať ich bližšie k Bohu. 
Spoločne sa modlime s Máriou, velebí moja duša Pána... Mária poznala svoju 
hodnotu. Slúžila z úprimného srdca Bohu. Objavme v sebe svoju originalitu, 
vážme si ju a kráčajme spoločne s Bohom. 

     Ďalšou témou k meditácii bola téma „Vyjadrenie názoru“ podľa Jánovho 
Evanjelia (Jn 1, 1-4. 14a). Slovami môžeme budovať aj rúcať, povzbudiť aj 

pohaniť, ošetriť aj zraniť. Prečo vieme slovami ublížiť? Hovoríme príliš veľa a 
konáme menej. Chceme, aby tí druhí konali, aby sa tí druhí snažili, aby nás tí 
druhí pozorne počúvali... Veľa hovoríme a na skutky už neostáva priestor, čas,  
či chuť. Slová Boha sú späté so skutkami. Boh povedal a stalo sa, Ježiš povedal 
a diali sa zázraky. Aj naše slová by mali byť skutočné.    
      Slovo, ktoré sa stalo telom, má moc priviesť nás k pravému zmyslu života. 

Ak sa naučíme počúvať a uskutočňovať Božie slovo v našich životoch, môžeme 

vyjsť do sveta. Potom dokážeme hlásať slová, ktoré majú moc. Sme pripravení 
na to, aby sme počúvali a uskutočňovali Božie slovo v našich životoch? 
 
 

                                (z druhého stretnutia Synodálnej skupiny vo farnosti) 

Prijímam ťa najlepšie ako viem  
 

„Hľa, tvoj syn“ (Jn 19,14), ktorý bol zároveň Božím synom 

a synom Márie. Mária, ktorú prijímal Karol Wojtyla vo 

svojom vnútri, sa stala tým dobrovoľným darom, ktorý urobil 

pápeža Jána Pavla II. odvážnym. Jedného dňa počas obeda 

pápež povedal: „Aţ do dňa môjho atentátu (13. mája 1981) 

som sa rozhodoval pre všetky apoštolské cesty, ako aj pre písanie rôznych 

encyklík atď. ako pápeţ. Od tohto okamihu, odo dňa atentátu, keď mi bol 

zázračne uchránený ţivot, Svätá Panna prevzala úlohu pápeţa, ona ma 

sprevádza a ja sa nebojím.“                                          -Modlíme sa s Jánom Pavlom II.- 
 

V stredu 18. mája 2022 uplynie 102 rokov od narodenia Karola Wojtylu, pápeţa 

Ján Pavol II. Svätý Ján Pavol II., oroduj za nás, aby sme sa na Slovensku lepšie 

snaţili konať podľa Tvojho príkladu a učenia. 

 

Slávnosť prvého stretnutia s Ježiškom 
 

Po dvojročnej pauze sme v nedeľu       

8. mája 2022 v našej farnosti opäť 

prežili krásnu slávnosť prvého sväté-  

ho prijímania. Pätnásť nádherných 

anjelikov prvýkrát prijalo Eucharistiu. 

Ich žiarivé očká a úsmevy prezradili 

nesmiernu radosť a nadšenie. A ako sa 

v tejto chvíli cítili ich rodičia?            

 

Čo cítime? OBROVSKÚ RADOSŤ, 

radosť zo splneného sna nášho syna, 

ktorý sa nevedel dočkať ako “chutí” 

JEŢIŠKO. Radosť z toho, ţe v týchto 

pohnutých časoch sa to v Boţej Láske 

mohlo uskutočniť. Radosť  pri rozo-

beraní Svätého Písma skrz Michaelových otázok aj vzájomného stmelenia 

rodiny. VĎAKU! Vďaku za nielen duchovný prínos nášho otca Františka. Vďaku 

za upevnenie viery pri tejto príleţitosti a mnoho neopísateľných pocitov. 

Je veľkou pravdou - nikdy nie sme sami a nikdy nás neopustí - ON.  

Vďaka BOHU.                                                                                                                 -Ing. Peter Demčák- 
 

Ďakujeme za príspevok a prvoprijímajúcim deťom a všetkým deťom, aj ostatným 
veriacim prajeme, nech sa Ježiš pre nás stane chlebom, ktorý nás pevne spojí 
s nebom a navzájom medzi nami. 


