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Leo Maasburg –  Matka Tereza - Ne-
obyčajné príbehy 

 Rakúsky kňaz Leo Maasburg bol 
jediný nemecky hovoriaci kňaz, 
ktorý sprevádzal svätú Matku Terezu 
na jej mnohých cestách po celom sve-
te. Matke Tereze bol k dispozícii 
ako kňaz a duchovný sprievodca, 
ale aj ako jej špeciálny vyslanec 
na nejednej chúlostivej misii v bývalom 
Sovietskom zväze či na Kube. V knihe 
zachytáva príbehy hovoriace o bez-
hraničnej dôvere v Boţiu lásku, o viere 
prenášajúcej vrchy i o nezlomnej ná-
deji, ktorou Matka Tereza poznačila 
svet. 
 Tu je malá ochutnávka z knihy –  
s. 92: „ Modlitba nevzniká sama 
od seba, “  povedala raz Matka Tere-
za. „ Musíme vynaloţiť úsilie, 
aby sme sa modlili. “  Neučila ţiadne 
komplikované modlitebné techniky, 
ale stále pripomínala, ţe si musíme 
uvedomovať, čo robíme, keď sa mod-
líme, a ţe sa musíme sústrediť. Modlit-
ba sa odohráva v hĺbke srdca. 
Pre Matku Terezu modlitba bola kon-
taktom dieťaťa, kontaktom, ktorý dieťa 
má so svojím otcom, pričom nie po-
vrchne, ale „ od srdca k srdcu “ .  
V spiritualite Matky Terezy je modlitba 
odpoveďou človeka na túţbu Boha, 
ktorá je vyjadrená vo výroku Jeţiša 
na kríţi: „ Ţíznim! “  Keď hovorila 
o svojich domoch, bola stručná: 
„ D ali sme Jeţišovi nový svätostá-
nok “ ,  l ebo domy vybera la 
a zariaďovala tak pragmaticky, 
ţe pre ňu bolo nemysliteľné zaloţiť 
dom bez Oltárnej sviatosti. Človek mal 
dojem, ţe v jej predstave svätostánok 
musí stáť na kaţdom kúsku zeme. 
V domoch presne určila, kde má stáť 
svätostánok, sama vbila do steny kli-
nec na kríţ a z čierneho papiera vy-
strihla písmená „ I THIRST “  (ţíznim). 
Bola presvedčená: človek môţe napl-
niť túto túţbu Boţieho Syna, 
keď je s ním a pred ním v tichosti. 
Pre Matku Terezu modlitba nespočíva-
la iba v určených modlitbových ča-
soch. Ako ju naučil svätý Pavol, musí-
me „ sa modliť v kaţdom čase “  (Ef 
6,18). Ustavičná modlitba sa u nej pre-
javovala v ruţenci, ktorý stále drţala 
v ruke a stále pouţívala. “  
 S. 95: „ Nespočetnekrát Matka 
Tereza citovala výrok: Rodina, 
ktorá sa modlí, spolu aj zostane. “  (A 
family, who praystogether, stays to-
gether.) Tento výrok, s ktorým sa sto-
toţni la ,  nepochádza od nej , 
ale od otca Paytona, amerického kňa-
za a veľkého apoštola rodinnej modlit-
by. Matka Tereza si tento výrok pri-
vlastnila, pretoţe modlitba a láskyplná 
jednota v rodine patrili medzi jej srd-
cové záleţitosti. Vţdy znova svojim 
partnerom v rozhovore kládla otázku: 
„ Kde sa začína láska? “ , aby ju po-
tom sama zodpovedala: „ Láska sa 
začína doma, v rodine. “  

MARIÁNSKA ÚCTA  
V čom spočíva pravá úcta k Panne Márii? 

 Na otázku „ V čom spočíva pravá úcta k Panne Márii? “  svätý Ľudovít Mária Grignion odpo-

vedá objasnením niekoľkých základných právd. 
 Prvá pravda. –  Posledným cieľom všetkých našich poboţností musí byť náš Spasiteľ Jeţiš 

Kristus, pravý Boh a pravý človek; inak by boli falošné a mylné. Jeţiš Kristus je alfa a omega, za-

čiatok a koniec všetkého. Ako hovorí Apoštol, pracujeme, len aby všetci ľudia dospeli 
k dokonalosti v Jeţišovi Kristovi, lebo iba v ňom prebýva celá plnosť boţstva a všetky ostatné 

plnosti milostí, čností a dokonalostí. Lebo iba v ňom nás Boh poţehnal všetkým duchovným po-
ţehnaním, iba on je náš jediný Učiteľ, ktorý nás má učiť; náš jediný Pán, od ktorého máme závi-

sieť; naša jediná Hlava, s ktorou máme byť spojení; náš jediný Vzor, ktorému sa máme pripodo-

bňovať; náš jediný Lekár, ktorý nás má uzdravovať; náš jediný Pastier, ktorý nás má ţiviť; naša 
jediná Cesta, ktorá nás má viesť; naša jediná Pravda, ktorú máme veriť, náš jediný Ţivot, ktorý nás 

má oţivovať a naše jediné Všetko, ktoré nám musí vystačiť. Okrem mena Jeţiš niet pod nebom 

iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Boh poloţil iba jediný Základ 
našej spásy, dokonalosti i slávy –  Jeţiša Krista: kaţdý dom, ktorý nie je postavený na tejto pevnej 

skale, má svoje základy na pohyblivom piesku a skôr či neskôr sa určite zrúti. Kaţdý veriaci, 

ktorý nie je spojený s Pánom Jeţišom ako ratolesť s viničom, odumrie, uschne a bude vhodný 
iba na oheň. Ak zostávame v Jeţišovi Kristovi a on zostáva v nás, tak sa nemusíme obávať ţiad-

neho odsúdenia. 

             Pokračovanie na ďalšej strane 

Z písma –  Jánovo Evanjelium: Jn 2, 1 –  12 

 Koľkokrát si uţ zobral do rúk Sväté Písmo? A kedy naposledy? Je moţné, ţe to nebolo 

ani tak dávno. Moţno si ho len tak preloţil na nejaké iné miesto, moţno si ho aj prelistoval. Teraz 
Ťa pozývam, aby sme spolu trochu listovali a spoznali aktuálnosť Boţieho Slova v Tvojom ţivote. 

Celé Sväté Písmo nám odkazuje jediné: Boh Ťa miluje. Veríš tomu? Dôveruješ mu? Moţno si 

povieš –  ja to tam nevidím. Niekedy nevieme pochopiť to, čo prečítame. Práve preto skúsme 
spoločne objaviť ako nás Sväté Písmo posúva, napríklad v dôvere. 

 Jedným z príbehov, kde je dôvera kľúčová, je aj opis uzatvárania manţelstva - svadba v Ká-
neGalilejskej. Rozmýšľal si niekedy nad tým, o čom rozpráva táto stať? Mnohokrát, keď si tento 

príbeh len tak prečítaš alebo vypočuješ, skonštatuješ, ţe ho uţ poznáš, moţno si predstavíš 

aj radosť ľudí na svadbe, jedlo, pitie, tanec, zábavu... A popritom všetkom si ani nevšimneš pod-
statu prejavu veľkej dôvery, ktorá sa skrýva v týchto riadkoch. V tejto stati spoznávame zázrak 

Pána Jeţiša –  premenenie vody na víno. Skúsme sa však pozrieť na to, čo prechádza tento zá-

zrak. Dalo by sa to pomenovať jednoducho –  dôvera.Postavy apoštolov sú spomenuté, 
no o ničom inom, o nijakej inej ich činnosti na tejto svadbe, sa nepíše. Je ale spomenutá veľmi 

dôleţitá osoba, ktorá je tieţ medzi pozvanými, a to je Mária, Jeţišova matka, naša Nebeská mat-

ka. A práve pri nej sa zastavme a všimnime si jej odvahu a zároveň dôveru. 
 Všetci vieme, ţe voda je k ţivotu nevyhnutná, nevieme si bez nej predstaviť náš ţivot. 

Ale ponúknuť hosťom na svadbe len vodu? To nie je najlepší nápad. Aká by to bola svadba 

bez vína? A práve to sa na svadbe stalo, víno sa minulo, „ n emajú vína “ . Panna Mária to 
tieţ veľmi dobre vie, preto v plnej dôvere hovorí sluţobníkom, aby urobili všetko, čo im Jeţiš 

povie. Sluţobníkom, čiţe aj Tebe. Skús sa vţiť do tej situácie: stojíš tam a čakáš, čo sa bude diať, 
ako to bude ďalej, odkiaľ vezmeš víno, čo povieš hosťom, ţeníchovi, starejšiemu... Obrovský 

problém, prerastá Ti to cez hlavu. Nevieš ako ďalej. Nikto nie je nablízku, aby ti poradil, 

aby ti pomohol... Koľkokrát si bol v takejto situácii bez riešenia, ako keby bez nádeje. Máš pocit, 
ţe na všetko si sám. Dostávaš sa do slepej uličky a nevidíš ţiadne východisko. A ako riešenie je tu 

len hlas ţeny – „ urobte všetko, čo vám povie “ . A v Tebe rezonuje otázka, ako to pomôţe, 

ako to zmení konkrétnu situáciu? Z obyčajnej vody predsa víno nemôţe byť. Mám urobiť všetko, 
ale prečo? Veď to nie je logické! Isto existuje nejaké iné riešenie... No zdá sa, ţe nie. Nevidíš to 

ako riešenie, ba dokonca –  povaţuješ to za úplnú hlúposť! To bude hanba! Ako to preţijem? 

Z vody víno? Prečo? Musí byť iné riešenie! Neostane Ti ale nič iné...Povzbudení týmito slovami 
ţeny –  matky, sluţobníci robia všetko tak, ako to chce Pán. Ty si ten sluţobník, si medzi tými 

sluţobníkmi, ktorí sa učia počúvať a to, čo počujú, aj uskutočňovať. Naplnia nádoby vodou 

a napriek tomu, ţe vedia, ţe je to len obyčajná voda, zanesú ju starejšiemu. Určite to nebolo 
jednoduché. Skutok plný otázok a strachu, no ţena –matka, Mária, nestráca svoju dôveru, 

a to isté chce aj od Teba.A ovocím tejto dôvery je to, čo by nikto nečakal. Z obyčajnej, beţnej, 
kaţdodennej vody je to najlepšie víno. Nie nejaké zlé, podradné víno, ale dobré víno. 

Pretoţe Boh, keď mu dôveruješ, nedá Ti zlé, podradné či nepotrebné veci, ale dá Ti to najlepšie. 

Z katechézy otca PatrikaBalázsa 
(https://narodnestretnutiemladeze.sk/odvazny-rok/o2h-doverovat/)  



 

Stav finančných prostriedkov k 30.04.2018: 

Stav na účtoch      25 573,70 € 

Stav v pokladni    786,64 € 

Spolu       26 360,34 € 

Program sv. omší je iba orientačný pre dopredu ne-

predvídané okolnosti. Rozhodujúce sú oznamy, ktoré sa 

čítajú a zverejňujú po nedeľnej svätej omši. 

PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ MÁJ 2018 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.05. utorok BO 18:00 

02.05. streda  PA 18:00 

03.05. štvrtok  PA 18:00 

04.05.  piatok  
BO 17:00 

PA 18:00 

05.05.  sobota  PA  
08:00 

16:00 

06.05.  6. veľkonočná nedeľa  
BO 08:00 

PA 09:30 

07.05. pondelok PA 18:00 

08.05. utorok PA 07:30 

09.05.  streda  PA 18:00 

10.05.  
štvrtok  

Nanebovystúpenie Pána 

BO 17:00 

PA 18:00 

11.05. piatok PA 18:00 

12.05.  sobota  PA 
08:00 

15:00 

13.05.  
7. veľkonočná nedeľa 

zbierka na katolícke masmédia 

BO 08:00 

PA 09:30 

14.05. pondelok PA 18:00 

15.05. utorok BO 18:00 

16.05. streda PA 18:00 

17.05. štvrtok PA 18:00 

18.05. piatok PA 18:00 

19.05. sobota BO 18:00 

20.05.    

slávnosť zoslania Ducha Svätého 

zbierka na opravu farského kostola 
PA 08:00 

svätá liturgia BO 08:00 

21.05.  pondelok  
BO 17:00 

PA 18:00 

22.05. utorok PA 07:30 

23.05. streda   

24.05. štvrtok   

25.05. piatok   

26.05. sobota PA 08:00 

27.05.  

8. nedeľa v období cez rok 

Nedeľa Najsvätejšej Trojice  
DV 08:00 

svätá liturgia PA 08:00 

 PA 09:30 

 BO 11:00 

28.05. pondelok PA 18:00 

29.05. utorok BO 18:00 

30.05. streda PA 18:00 

štvrtok  

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 

BO 17:00 
31.05.  

PA 18:00 

ZO ŢIVOTA  FARNOSTI A CIRKVI 

 Potom ani anjeli z neba, ani ľudia na zemi, ani diabli 

z pekla a ani nijaké iné stvorenia nám nebudú môcť 
uškodiť, lebo nás nebudú môcť odlúčiť od Boţej lásky, 

ktorá je v Kristovi Jeţišovi. Skrze Krista, s Kristom 

a v Kristovi môţeme všetko: môţeme vzdať všetku úctu 
a chválu Otcovi v jednote s Duchom Svätým, môţeme 

sa stať dokonalými a tak byť pre našich blíţnych ľúbez-

nou vôňou večného ţivota.   
 Ak teda ustanovujeme spoľahlivú poboţnosť 

k presvätej Panne, robíme to len preto, 
aby sme čo najlepšie poloţili základy poboţnosti 

k Jeţišovi Kristovi, aby sme poskytli prirodzený 

a bezpečný prostriedok ako nájsť Pána Jeţiša. Ak by nás 
táto poboţnosť k svätej Panne odďaľovala od Jeţiša 

Krista, museli by sme ju odvrhnúť ako diablove máme-

nie. No –  ako som to uţ ukázal a ako neskôr ešte uká-
ţem –  je to presne naopak: táto poboţnosť je nám 

nevyhnutná práve na to, aby sme dokonale našli Pána 

Jeţiša, aby sme ho mohli neţne milovať a verne mu 
slúţiť. 

 Objasňovanie tejto pravdy končí krásnou modlitbou 

svätého Augustína, aby tí, ktorí milujú Pannu Máriu 
a Pána Jeţiša, mohli ju denne opakovať a tak si vyprosiť 

Jeţišovu lásku, ktorú hľadáme prostredníctvom boţskej 
Márie. 

 „ T y si Kristus, môj otec svätý, môj Boh milostivý, 

môj kráľ veľký, môj pastier dobrý, môj učiteľ jediný, môj 
pomocník najlepší, môj miláčik najkrajší, môj chlieb ţivý, 

môj kňaz na veky, môj vodca do vlasti, moje svetlo pravé, 

moja sladkosť svätá, moja cesta priama, moja múdrosť 
vznešená, moja jednoduchosť čistá, moja svornosť 

mierna, moja celá ochrana, môj podiel dobrý, 

moja večná spása … Jeţišu Kriste, láskavý Pane, prečo 
som len miloval, prečo len som si ţiadal v celom svojom 

ţivote niečo iné okrem teba, Jeţišu, môj Boţe? Kde som 

len bol, keď som mysľou nebol s tebou? Vy, všetky moje 
túţby, uţ od tejto chvíle vzplaňte a vzneste sa k Pánu 

Jeţišovi; beţte, veď dosiaľ ste uţ dosť otáľali; ponáhľajte 
sa tam, kam sa uberáte; hľadajte toho, koho hľadáte. 

Jeţišu, kto ťa nemiluje, nech je prekliaty! Kto nemiluje 

teba, nech ho naplnia trpkosti …  Ó, sladký Jeţišu, 
nech ťa miluje, nech sa v tebe kochá, nech ťa obdivuje 

kaţdý dobrý cit vhodný na tvoju oslavu. Boţe môjho 

srdca a moje dedičstvo, Jeţišu Kriste, nech sa moje srd-
ce zriekne svojho zmýšľania, a ty ţi vo mne; nech sa 

v mojom duchu vznieti ţivá iskra lásky k tebe a nech sa 

rozrastie na dokonalú vatru; nech navţdy horí na oltári 
môjho srdca, nech planie v mojom vnútri, nech plápolá 

v skrytosti mojej duše; aby som v deň svojej smrti pred-

stúpil pred teba očistený týmto plameňom. Amen. “  

Vydáva Rímskokatolícka cirkev, farnosť Parchovany  

pre vnútornú potrebu.  

Za vydanie zodpovedá správca farnosti s redakčnou radou.  
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu textov a nezodpo-

vedá za prípadné porušenie autorského zákona.  

Kontakt: telefón - 0948 702 271,  
e-mail: parchovany@rimkat.sk 

Skutočné náklady na jeden výtlačok sú 0,12 €. 


