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ÚVODNÍK 

    Milí čitatelia nášho 
štvrťročníka Škopek. Srdečne 
vás pozdravujem a teším sa, že 
už 17. rok sa spolu stretávame na 
stránkach nášho časopisu.  

     Za ten čas vzišlo z pera 
mládeže Domky množstvo 
článkov, ale sa aj veľakrát 
zmenila ruka prispievajúca do 
Škopka.  

     Teraz sa šéfredaktorstvo 
znova posunulo na mladšiu 
generáciu. Chceme vám naďalej 
prinášať aktuality z  Domky, 
články plné zaujímavostí 
i duchovnej hĺbky so snahou 
potešiť, povzbudiť i  pobaviť... 
Budeme radi, keď sa aj sami 
vyjadríte, o čom by ste si radi 
prečítali a  čo vám v našom 
časopise prekáža, prípadne 
chýba. (skopekse@gmail.com) 

     Keď som premýšľala, čo je 
poslaním nášho časopisu, prečo 
ho vlastne vydávame, napadla 
mi jednoduchá myšlienka. 
ROZDÁVAŤ RADOSŤ...  

      

     Teraz sa tešíme 
z veľkonočných sviatkov, radosť 
z Kristovho zmŕtvychvstania 
zaplavuje naše srdce.  

PÁN NÁS OSLOBODIL OD 
HRIECHOV A  DAL NÁM 
SLOBODU A VEČNÝ ŽIVOT. 
Pred svojím umučením Ježiš 
hovorí, že nám ide pripraviť 
miesto, aby sme aj my boli tam, 
kde je On, aby sme sa tešili 
s Ním a naším Nebeským 
Otcom v nebeskom kráľovstve. 

     V liste Filipanom Pavol až 
5krát vyzýva na radosť: 
NAPOKON, BRATIA MOJI, 
RADUJTE SA V PÁNOVI. 
USTAVIČNE SA RADUJTE 

V PÁNOVI!  

     A v Starom zákone v knihe 
Nehemiáš: RADOSŤ V PÁNOVI 
JE NAŠA SILA. 

     Aj sám Kristus hovorí: TOTO 
SOM VÁM POVEDAL, ABY VO 
VÁS BOLA MOJA RADOSŤ 
A ABY VAŠA RADOSŤ BOLA 

ÚPLNÁ. 

                                           Mickey

Buďme radostní kresťania, máme na to tisíce dôvodov ☺☺☺☺ 
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Téma       O PÍSMENÁCH PRE SLOVANOV  
Čo bolo  SILVESTER 2012 
 ZÁRUBY (AUSTRÁLIA) 
                     DOMINODAY 
                  LECTIÁ S KAPLÁNOM 

 MAŠKARÁK 
      GALAVEČER DON BOSCA 
 ON JE ŽIVÝ 
 PÚŤ ZAĽÚBENÝCH 

Čo bude       LUMEN 
 PRÍMESTSKÉ TÁBORY 
 R 13, SDM 
 
DON BOSCO MEDZI NAMI 
V MENE OTCA I SYNA I DUCHA SVÄTÉHO 
Rozhovor s... ĽUBKOU HOLICKOU 
Som teen... čo s tým? 
Recepty 
Hádaj rátaj lám 
Príloha... KVETINKA LÁSKY 
 
 
 

Seriál: Rok sv. Cyrila a Metoda 

3. časť: O písmenách pre Slovanov 

Milí čitatelia, keď sa položí 
otázka, čo nám priniesli svätí 
bratia Cyril a Metod, tak väčšina 
bez zaváhania odpovie: priniesli 
nám Sväté písmo. Avšak, ono to 
je len z časti pravda. Sväté 
písmo na našom území už 
Slovania poznali – lebo 
kresťanstvo tu už bolo, ale 
nemohlo sa dobre šíriť, pretože 
ľudia nerozumeli latinčine, či 
gréčtine – jazykom, v ktorých 
boli evanjeliá napísané 
a v ktorých sa slávila aj svätá 
omša. 

Preto je vždy lepšie povedať, 
že svätí bratia nám priniesli 
preklad Biblie napísané 
v novovytvorenom písme, 
v jazyku našich predkov 
Slovanov. 

Veď pozrime sa ad fontes 
(priamo z prameňa), čo o tom 
všetkom napísal vo svojom 
traktáte s názvom O písmenách 
(Skazanie o pismenach) mních 
Chrabr (9. storočie): 

Slovieni, kým boli ešte 

pohania, nemali svojich kníh, ale 

iba črtami a rezami počítali 
a hádali. Keď však prijali krst, 

začali upotrebovať rímske 

a grécke písmená pri zapisovaní 
slovenskej reči, ale to bolo bez 

ustrojenia. Lebo veď ako možno 

gréckymi písmenami dobre 
zapísať slovo Bog, alebo život, 

alebo zělo (=veľmi), alebo cerkov, 

alebo čajanie (=očakávanie), 
alebo širota (šírka), alebo jaď 

(=jedz), alebo ždu (=čakám), 

alebo junosť, alebo jazyk, alebo 

iné podobné slová? I tak to trvalo 
dosť dlho. Potom však 

človekoľúbec Boh, ktorý všetko 

stvoril a nenechávajúc ľudský 
rod sloviensky bez poznania, ale 

všetkých vedie k upotrebovaniu 

rozumu a ku spaseniu, pomiloval 
slovenský rod a poslal mi svätého 

Konštantína, Filozofa, zvaného 

Cyril, muža vzdelaného 
a priameho, ktorý utvoril im 

(Slovanom) 38 písmen, jedny 

podľa spôsobu gréckych písmen, 
druhé zas podľa slovienskej reči. 

Takže priamo z histórie 
máme potvrdené, že kresťanstvo 



Slovania poznali, ale mali 
problém so zápisom 
slovanských slov – preto bolo 
nutné vytvoriť nové písmená, 
ktorými by sa to podarilo. A to 
uskutočnil svätý Cyril. 

Keď už bolo písmo 
spracované, solúnski bratia sa 
pustili do náročnej práce: 
nepreložili len Sväté písmo, ale 
urobili toho oveľa viac. V ich 
práci potom pokračovali aj ich 
nasledovníci. Z tvorby 
Solúnskych bratov a ich 
žiakov: 
Preklady: 

Preklad evanjelií (ako prvý bol 
preložený Prológ z Jánovho 
evanjelia); 
Preklad Apoštola (t.j. 
novozákonné listy); 
Preklad Starého zákona; 
Preklad žaltára; 
 

Preklad bohoslužobných textov: 

Preklad byzantskej liturgie; 
Sinajské euchológium; 
Preklady západnej (rímskej) 
liturgie, 
tzv. Petrovej; 
Kyjevské listy; 
Viedenské hlaholské listy; 

Iné náboženské texty: 
Epifanova homília; 
 

Preklady právnej literatúry: 
Preklad civilného zákonníka; 
Preklad cirkevných ustanovení 
(Nomokánon); 
Ustanovenia svätých otcov; 
Pôvodná tvorba Solúnskych 
bratov: 
Spisy o nájdení ostatkov sv. 
Klimenta; 
Predslov k sv. evanjeliu; 
Rozprava o prekladaní; 
Pochvala na sv. Gregora 
Naziánskeho; 
Dišputa o pravej viere; 
Modlitba pred smrťou; 
 

Metodova tvorba: 
Napomenutie vladárom; 
 

Z tvorby Konštantína a Metoda: 
Kánon na počesť sv. Dimitra 
Solúnskeho; 
Napomenutie k pokániu; 
Z tvorby solúnskych žiakov: 
Chrabr: O písmenách; 
Život Konštantína; 
Život Metoda; 
Krátky Život Konštantína a  
   Metoda, zvaný Proložný život; 

 

Kliment: Pochvala Cyrilovi  
   Filozofovi 
Neznámi Slovien: Pamäť a  
   Pochvala Cyrila; 
Bulharská legenda; 
Život Nauma; 
Nestor: Povesť dávnych liet;
 

Aj na základe vyššie 
uvedeného (nie úplne 
kompletného) výpisu, môžeme 
jasne skonštatovať, že 
cyrilometodská misia nebola iba 
o prinesení prekladu Biblie. Ale 
vierozvestcovia pre našich 
predkov pripravili preklady aj 
bohoslužobných kníh, podľa 
ktorých sa potom slávila 
bohoslužba. Tu treba 
poznamenať, že jazyk našich 
predkov sa zaradil medzi tzv. 
liturgické jazyky (latinčinu, 
gréčtinu, hebrejčinu) – bolo to 
veľké nóvum, ktoré sa 
uskutočnilo po tzv. dišpute 
s trojjazyčníkmi v Benátkach, 
koncom roku 867. 

V tomto konflikte sa 
najmarkantnejšie prejavujú 
Konštantínove vlastnosti – 
bohoslovecká odbornosť, vedecké  

 
 
znalosti a rečnícke 

majstrovstvo, keď argumentoval 
nasledovne: „Či neprichádza dážď 
od Boha na všetkých rovnako? A či 

slnko nesvieti takisto na všetkých? 

Či rovnako nedýchame na vzduchu 

všetci? To sa vy nehanbíte uznávať 
iba tri jazyky a prikazovať, aby 

všetky ostatné národy a kmene 

boli slepé a hluché? Povedzte mi, či 
robíte Boha bezmocným, že to 

nemôže dať, alebo závistlivým, že 

to nechce?“ (Život Konštatntína, 
kap. XVI.). 

Okrem bohoslužobných kníh, 
celej Biblie (nepreložili len knihy 
Makabejcov), preložili aj svetský 
zákonník (aby sa súdilo v súlade 
s vtedajším moderným 
súdnictvom), preložili aj cirkevné  

znalosti a rečnícke 
majstrovstvo, keď argumentoval 
nasledovne: „Či neprichádza dážď 

od Boha na všetkých rovnako? A či 
slnko nesvieti takisto na všetkých? 

Či rovnako nedýchame na vzduchu 

všetci? To sa vy nehanbíte uznávať 

iba tri jazyky a prikazovať, aby 
všetky ostatné národy a kmene boli 

slepé a hluché? Povedzte mi, či 

robíte Boha bezmocným, že to 
nemôže dať, alebo závistlivým, že 

to nechce?“ (Život Konštatntína, 
kap. XVI.). 

Okrem bohoslužobných kníh, 
celej Biblie (nepreložili len knihy 
Makabejcov), preložili aj svetský 
zákonník (aby sa súdilo v súlade 
s vtedajším moderným 
súdnictvom), preložili aj cirkevné 
zákony i cirkevné predpisy 
a niekoľko diel od Cirkevných 
Otcov. 

 
Porovanie Hlaholiky a Cyriliky 

Písmo Cyrilika, ktoré je 
mladšie ako Hlaholika a vytvorili 
ho žiaci Cyrila a Metoda, používa 
ako predlohu veľké grécke 
písmená. Pridali sa však niektoré 
znaky pre zvuky, ktoré sú vlastné 
slovanskej reči a nevyskytujú sa 
v gréčtine. 
 



Čo sa týka predlohy Hlaholiky, 
odborníci nie sú zatiaľ zajedno 
v žiadnom názore, existuje 
viacero teórií, čo mohlo byť 
predlohou pre toto písmo. 
Niektorí v znakoch Hlaholiky 
vidia v rôznych obmenách 
použitý najvýznamnejší symbol 
kresťanstva: kríž. 

Na záver uvediem vetu, ktorou 
začalo písomníctvo našich 
predkov, pretože Staroslovienčina 
má zo všetkých slovanských 

jazykov najstaršie písomné 
pamiatky, a to až 9. storočia. Prvé 
slová napísané Hlaholikou sú 
tieto: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě 
u Boga i Bog bě slovo“. Je to 
začiatok svätého evanjelia podľa 
Jána: „Na počiatku bolo Slovo 
a Slovo bolo u Boha“. Je viac ako 
symbolické, že tam, kde je Slovo, 
tam, kde je Boh, začína kultúra, 
vzdelanosť a slovanské 
písomníctvo. 

Použitá literatúra: 
HABOVŠTIAKOVA K., KROŠLÁKOVÁ E.: Z tvorby solúnskych bratov a ich 
žiakov; SSV, Trnava 1993. LACKO M.: Svätý Cyril a Metod; Rím 1990. 

                Pre časopis Škopek, spracoval: Stanislav Čúzy, kaplán v Senici.              

             ČO BOLO 

Silvester 2012 

     Posledný večer v roku sme sa 
v hojnom počte stretli v Domke. 
A čo by to bol za Silvester bez 
poriadnej oslavy? Tak sa v Domke 
konala silvestrovská párty, na 
ktorej určite nechýbala zábava. 
K tancu nám hrala hudba – rôzne 
moderné hity, ale aj rýchle 
a pomalé ľudovky.  Na večeru sme 
jedli guláš (mimochodom, bol 
veľmi chutný). Po výbornom jedle 
sme sa zabavili a veľmi nasmiali 
na vtipných scénkach, ktoré si pre 
nás niektorí pripravili. Po chvíľke 
humoru sme sa zvŕtali na 
tanečnom parkete v rytme hudby.    
Keď na hodinách odbila polnoc, 
z každej strany sa ozývalo: 
„Šťastný nový rok“ a s nadšením 
sme pozorovali oblohu, kde 
poletovali iskry krásneho 
ohňostroja v rôznych farbách. 

    A už bolo jasné, že rok 2013 je 
už tu! Na tento Silvester len tak 
ľahko nezabudneme. 

 

Lucka Horná 

Záruby ( Austrália) 

    29. 12. 2012 sa zbor Vajdlínek aj 
s rodinami zišiel v Smoleniciach, 
aby sa vydal na najvyšší vrch 
Malých Karpát, Záruby. Cesta 
bola namáhavá, no nakoniec  sme 
zdolali všetky prekážky a dosiahli 
vytúžený vrchol. Niektorí boli na 
Zárubách po prvýkrát. Výlet bol 
úžasný. Po návrate do Smoleníc 
sme sa rozlúčili a unavení ale 
dobre naladení autami odviezli 
domov. 

DominoDay  

     Skupina detí sa 3. 1. 2013 stretla 
v Domke, aby sa zabavili 
a zároveň precvičili trpezlivosť pri 
stavaní domina. Na úvod sme sa 
pomodlili a stavanie sa mohlo 
začať. Po niekoľkých pádoch 
dominových kociek sa dominová 
dráha začala pomaly rysovať. Po 
necelých troch hodinách bola 
dráha hotová a prišlo na búranie. 
Nepadlo to na prvýkrát, ale boli 
sme radi za príjemné chvíle 
strávené hrou s priateľmi. 

Dunčo (Majo Cibula) 



Lectio s kaplánom 

     V pôstnom čase sa 
v priestoroch Domky stretávala 
skupinka túžiaca po spoznávaní 
Pána cez Jeho slovo. S naším 
milým pánom kaplánom 
(ktorému chcem ešte raz 
nesmierne poďakovať) sme každú 
sobotu rozjímali nad textami 
liturgických čítaní pôstnych 
nedieľ. Duch Svätý bol medzi 
nami naozaj prítomní a navzájom 
sme sa obohacovali podnetnými 
myšlienkami. Každý z nás práve 
prežíval inú situáciu a čítaný text 
v ňom vyvolával odlišnú odozvu. 
Avšak určite to bol pre každého 
večer plný radosti a úžasu nad 
bohatstvom sv. Písma, v ktorom 
sme sa stretli so živým Bohom.  

Mickey 

 

 

 

 

 

 

Maškarák 

     Tohtoročný maškarák sa niesol 
v duchu indiánov a kovbojov. 
Pretože tieto dva kmene mali 
medzi sebou vykopanú vojnovú 
sekeru, bolo potrebné tento 
konflikt uzatvoriť. Pri tom im 
najviac pomohli šikovné deti 
v maskách, napríklad ryžovaním 
zlata, strieľaním bizónov 
a samozrejme podpísaním 
mierovej zmluvy. Celý program 
bol doplnený i tanečnými kolami, 
ktoré sa deťom veľmi páčili. Veľká 
vďaka patrí nielen organizátorom, 
ale i rodičom ☺. 

Zinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galavečer don Bosca 

     V piatok 1.februára 2013 sa 
v našej Domke uskutočnilo 
stretnutie mládeže venované don 
Boscovi. Začalo sa prezentáciou 
fotiek a aktivít saleziánov. Po 
krátkom úvode nasledovala 
scénka, ktorá opisovala ako sa 
don Bosco začal venovať učeniu 
chlapcov. Celé zaujímavé 
stretnutie bolo doplnené hrami, 
ktoré boli veľmi pestré. Najviac 
ma zaujala hra, v ktorej sme 
dostali niekoľko slov a z tých sme 
mali vymyslieť báseň alebo pieseň 
a potom ju prezentovať. Výtvory 
boli zaujímavé a každého 
pobavili.  Zinka 

ON je 
živý 

     Tento 
rok sa 1.- 3. 

februára 
uskutočnil 

už 18. ročník festivalu On je živý 
v Nitre. Je to stretnutie mládeže 
zo Slovenska a zahraničia. 
Hlavným organizátorom je 
komunita Emanuel. Tento rok 
sme sa podujatia On je živý 
zúčastnili po prvýkrát. Heslom 

stretnutia bolo : „Choďte 
a získavajte učeníkov zo 
všetkých národov“ (Mt 28, 19) 
pri príležitosti Svetových dní 
mládeže, ktoré sa uskutočnia  
v júli. Program sa niesol v duchu 
misií v rodine, v spoločenstve, 
medzi kamarátmi a samozrejme 
veľký dôraz sa tu kládol na vzťah 
k Bohu. Každý deň sme mali 
možnosť byť na sv. omši 
a adorovať najsvätejšiu Sviatosť 
oltárnu. Nechýbali prednášky, 
koncerty, chvály a svedectvá ľudí 
ktorí nejakým spôsobom konajú 
misiu vo svojom okolí. Súčasťou 
programu boli aj workshopy na 
vopred pripravené témy. 
O zábavu sa postarali bohoslovci 
z Badína so svojou vtipnou 
scénkou. Ubytovanie sme mali 
zabezpečené v jednej zo škôl. 
Mladí sa tu mali možnosť 
stretnúť, zblížiť sa s Bohom či už 
pri sv. omši, adorácii, alebo vo 
sviatosti zmierenia. S odstupom 
času som rada, že som sa mohla 
tejto akcie zúčastniť a ak niekoho 
upútalo moje rozprávanie, o rok 
je tu možnosť ísť opäť na On je 

živý 2014. 

Majkaaa 



Púť zaľúbených   

     V dňoch 15. – 17. februára sa 
v Šaštíne konal 6. ročník Púte 
zaľúbených. Prišli mladí – 
zaľúbení z celého Slovenska. Ja 
som sa jej prvýkrát zúčastnila a to 
ako pomocníčka. Púť sa začala 
v piatok úvodnou svätou omšou, 
ktorú slúžil otec Pavol Póša 
z Radošoviec. Sväté omše počas 
púte sprevádzal svojím pekným 
spevom a hrou na nástrojoch zbor 
Voice of Joy zo Zlatých Moraviec. 
Po svätej omši sme sa  presunuli 
do kultúrneho domu, kde 
program pokračoval koncertom 
kapely Peter Milenky band 
a svedectvom Natálii Žembovej, 
moderátorky Hlavných správ 
RTVS. My, pomocníci, sme 
v kultúrnom dome pomáhali 
v šatni a v shope, kde sme 
predávali rôzne predmety s logom 
Púte zaľúbených a knihy 
z predajne Dominik. Mňa osobne 
a určite aj mnohých veľmi zaujala 
prednáška Maxa Kašparu, ktorý sa 
zameral na medzníky vo vzťahu – 
chodenie spolu, zasnúbenie, 
manželstvo. Podobne prebiehali 
aj ďalšie dva dni a boli plné 
prednášok na témy: Ako si 
vybudovať zdravý vzťah? Ako 
nechať rásť lásku i vo  všednosti? 
Je čistota na smiech? Tieto 
prednášky si viedli manželia, 
ktorí ponúkali zaľúbeným aj svoje 

svedectvá. Svojimi piesňami 
a svedectvom veľmi zaujali aj 
Simona Martausová, Križiaci 
a Maťo Husovský s manželkou 
Veronikou. Počas sobotnej svätej 
omše si zaľúbení dávali 
PREDSAVZATIE ŽIŤ ČISTÝ 
VZŤAH. 

CHLAPEC: (Meno dievčaťa), 
s Božou pomocou a pod 
ochranou Sedembolestnej 
chcem sa snažiť urobiť všetko 
pre to, aby som mal v úcte 
teba, tvoje telo, videl v tebe 
mamu našich detí, chránil 
tvoju nehu a krehkosť, 
pomáhal ti čisto žiť náš vzťah 
a daroval sa ti celý až 
v manželstve pred Bohom. 

DIEVČA: (Meno chlapca), 
s Božou pomocou a pod 
ochranou Sedembolestnej 
chcem sa snažiť urobiť všetko 
pre to, aby som chránila tvoje 
silné túžby, videla v tebe otca 
našich detí, stála za tebou, 
pomáhala ti čisto žiť náš vzťah 
a darovala sa ti celá až 
v manželstve pred Bohom. 

Púť bola zakončená Pontifikálnou 
svätou omšou. Potom sa začalo 
veľké upratovanie a na koniec nás 
organizátori pochválili za pomoc 
a podotkli, že všetko vyšlo, tak 
ako malo aj vďaka nám... 

Lenka          

                         ČO BUDE 

     Lumen 
21. ročník najväčšieho gospelového festivalu v strednej Európe sa tento 

rok uskutoční v dňoch 7. a 8. júla 2013 v Trnave. Sledujte info na 
stránke www.fln.sk 
  

     Prímestské tábory 
Vyšplhaj sa s nami aj Ty do táborového sveta, v ktorom stretneš 
neznáme, spoznáš nepoznané a zažiješ nezabudnuteľné!  
Tri turnusy denných letných prímestských táboroch v Domke pre deti vo 
veku 8-12 rokov sa konajú v termínoch: 

8.-12. júla 2013 
5.-9. augusta 2013 
19.-23. augusta 2013 

Cena jedného tábora je 25 €, prihlásiť sa možno na 
http://senica.domka.sk/ alebo mailom domkasenica@gmail.com 
 

 
 

     R13 Ružomberok – Rio de Janiero 
Najväčšia akcia roka! 16,4 milióna mladých sa doteraz zúčastnilo 
Svetových dní mládeže so sv.Otcom, chceš sa pridať k nám? Nemusíš 
cestovať do Ria de Janeira, stačí sa zaregistrovať na www.rio13.sk , ako 

názov skupiny uviesť " Senica " a prísť do Ružomberka 26. - 28.júla 
2013 na slovenský stage. Cestovať budeme spolu vlakom. Nahlasovanie 
na: lukas.fordinal@gmail.com 



Don Bosco medzi nami 
Veľká udalosť na Slovensku  
nastáva, 
keď k nám don Bosco osobne 
prichádza. 
Don Bosco vitaj medzi nami, 
my všetci ťa máme veľmi radi. 
 
V deviatich rokoch sa mu Panna 
Mária zjavuje, 
jeho budúcnosť mu medzi 
chlapcami  ukazuje. 
Láskou nie bitkou získaš duše 
mladých, 
ktorí sú po Bohu nesmierne hladní. 
 
Don Bosco povzbudení týmto snom 
sa vydáva na túto cestu s don 
Calossom. 
Neskôr je vysvätený za kňaza, 
don Cafaso ho pri tom sprevádza. 
 
V Turíne chlapcov stretáva, 
do oratória ich k sebe zvoláva. 
Spev, radosť, modlitba i práca, 
sa k nebu každý deň vznáša. 
 
 
ASC Andrea Pavlovská 
 

 
Jedného dňa don Bosco ťažko 
ochorie, 
domov k mame sa zotaviť poberie. 
Chlapci k modlitbe na kolená 
kľakajú 
a navrátenie zdravia mu vyprosujú. 
 
Opäť nastáva ten čas 
a na Valdocco sa vracia don Bosco 
zas. 
Aby chlapci neboli už viac samy, 
prináša darček v podobe svojej 
mamy. 
 
Internáty, školy, kostoly, misie 
i dielne, 
don Bosco slúži Pánovi verne. 
Veľkú vieru v Boha má, 
pod ochranou Pomocnice 
 saleziánske dielo zakladá. 
 
SDB, FMA, ASC, VDB, mladí i starí, 
my vítame Ťa dnes medzi nami. 
Svoje srdcia Ti dnes darujeme, 
vernosť po celý život Ti sľubujeme. 
 
Venované don Boscovi a saleziánskej 
rodine pri príležitostí príchodu 
relikvií dona Bosca na Slovensko. 

 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého 

� Načo sa vôbec prežehnávať?  
 

     Milosťou krstu sme v mene 
Otca i Syna i Ducha Svätého 
povolaní mať účasť na živote 
Najsvätejšej Trojice tu na zemi 
v temnote viery a  po smrti vo 
večnom svetle. (KKC)  Tým, že na 
sebe robíme znak kríža 
vyznávame mystérium – 
tajomstvo Najsvätejšej trojice. 
Jediného Boha v trojici vzývame 
aj malou doxológiou – Sláva Otcu 
i Synu i Duchu Svätému...  
Sv. Pavol zdôrazňuje v  liste 
Rimanom, „aby sme žehnali 
a nepreklínali“ (Rim 12,14) ako 
prejav kresťanskej lásky. 
 
� Ako sa správne prežehnať?  

 
     Prežehnaním sa urobíme na 
sebe znak kríža, na ktorom 
zomrel náš Spasiteľ Ježiš Kristus. 
Ľavá ruka je položená vo výške 
žalúdka a pravou rukou (prsty sú 
spolu) sa dotýkame na čele, na 
srdci, na ľavom a potom na 
pravom ramene. Čelo – rozum, je 
symbolom – Boha Otca Stvoriteľa 
– Creator. Hruď – srdce 
symbolizuje Boha Syna a jeho 
nekonečnú lásku, ktorou sa 
obetoval pre nás na kríži - 
Redomptor. Ramená predstavujú 

silu Ducha Svätého. (Sk 2,2) 
Treba dbať na to, aby 
prežehnanie bolo dôstojné, veď 
nám pripomína našu krstnú 
hodnosť – hodnosť  Božích detí.  

� Kedy sa prežehnávať?  
 

     V  každom kostole je pri 
vchodových dverách svätenička. 
Je chvályhodné, keď ju majú i  
veriaci doma. Miernym 
namočením prstov pravej ruky do 
svätenej vody urobíme na sebe 
znak kríža tvárou k oltáru. 
Pripomíname si svoj krst a tým aj 
svoju začlenenosť do Cirkvi, ako 
spoločenstvo pokrstených 
veriacich.  
     Na začiatku svätej omše sa 
prežehná kňaz a súčasne i  ľud, 
pričom kňaz – celebrant - hovorí 
slová: „V mene Otca i Syna 
i Ducha Svätého“ a my spoločným 
zvolaním „Amen“ tieto slová 
potvrdzujeme. Keďže každá 
kresťanská bohoslužba začína 
znamením kríža, tak i svätá omša 
– nekrvavé sprítomnenie Kristovej 
obety   na   Kalvárii.  
Možnosť prežehnávať sa je ďalej 
vtedy, keď sa koná asperges – 
kropenie ľudu svätenou vodou. 
Tento úkon sa vždy koná na Bielu 
sobotu, po obnovení krstných 



sľubov. Možno ho konať 
hociktorú svätú omšu, ako 
plnohodnotný úkon kajúcnosti.  
     Pri čítaní evanjelia robíme na 
sebe znaky tzv. malého kríža. Na 
čele na znak toho, že budem nad 
Božím slovom rozmýšľať, na 
ústach - že budem Božie slovo 
hlásať a na srdci - že počuté Božie 
slovo budem nosiť vo svojom 
srdci a uskutočňovať.  
     Pri sv. omšiach, ktorým 
predsedá biskup, môže                    
po prečítaní udeliť požehnanie 
evanjeliárom, na znak veľkej úcty 
voči Kristovým slovám. Lebo „keď 
sa v Cirkvi číta sväté Písmo, to 
sám Kristus hovorí“ (2. V.K.)  
     Zlozvyk jestvujúci v našich 
krajoch je prežehnávanie sa pri 
slovách:„...aby sa nám stali telom 
a krvou...“ Už z podstaty slov je 
úplne nevhodné sa prežehnávať, 
keďže nejde o požehnanie ľudí ale 
darov, ktoré sa stanú skutočným 
Kristovým Telom a Krvou. 
Pri prvej eucharistickej modlitbe, 
tzv. Rímskom kánone, 
prežehnávanie pri slovách: „ ...aby 
nás naplnilo hojné nebeské 
požehnanie a milosť“ robí iba 
celebrant, teda nie ľud.  
     Po modlitbe po prijímaní 
nasleduje požehnanie 
a prepustenie zhromaždenia. 
Všetci pri tom stojíme. V nedele 

a  na sviatky môže kňaz udeliť 
slávnostné požehnanie, pričom 
diakon zaintonuje výzvu napr.: 
„Skloňte sa na požehnanie!“  
Počas požehnania sa trocha 
skloníme, dôstojne sa 
prežehnáme a  zvoláme amen. 
V niektorých svätých omšiach 
existujú špecifické úkony, kde je 
treba sa prežehnať, avšak na to 
zväčša komentátor upozorní. Na 
iných miestach svätej omše, kde 
prežehnanie nepatrí, je 
prežehnávanie sa narušením 
jednoty medzi veriacimi, a to do 
liturgie rímskokatolíckej svätej 
omše nepatrí.  
     Veľmi časté je prežehnávanie 
sa u našich bratov 
grekokatolíckeho vyznania, najmä 
pri slovách Sláva Otcu...  
     Je veľmi chvályhodné, keď sa 
prežehnávame cestou okolo 
kostola, pred jazdou autom, pri 
jedle, pri cintoríne a iných 
miestach, kde uvedomenie si 
vďačnosti voči Bohu robí tieto 
miesta dôstojnými.  
 
     A tak majme vo veľkej úcte 
kríž, lebo náš Pán si ho vybral ako 
nástroj spásy.                                           
 

Michal 

  

 

 

ROZHOVOR s Ľubkou – našou milou kostolníčkou, 
pani učiteľkou a dobrou kamarátkou.....

 

1. Bola si od malička vedená 

k Bohu a k viere? 

     Nie. K viere v Boha ma 
priviedla prababka, ktorá ma 
učila modlitby. Do kostola som 
začala chodiť až ako piatačka, 
keď som sa v škole  rozhodovala 
medzi etickou výchovou alebo 
náboženstvom. Vybrala som si 
náboženstvo. V kostole si ma 
všimol pán dekan. On bol 
mojím prvým vodcom k pravej 
viere. Necítila som sa, že moje 
miesto je tak blízko pri oltári, no 
postupne som prechádzala zo 
zadných lavíc dopredu. 

2. Kedy prišiel moment, že si 

sa rozhodla stať učiteľkou? 

našou milou kostolníčkou, 
dobrou kamarátkou..... 

     Od malička som chcela byť 
učiteľkou. Ako malé dieťa som 
sa vždy hrávala na učiteľku. 
Jednoducho som si išla za  
svojím cieľom. Mojím snom 
bolo učiť na I. ZŠ  v Senici, čo sa 
mi aj splnilo. Myslím, že človek 
by si mal ísť za svojím snom, 
keď je reálny.  ☺ 

3. Ako sa ti darí v práci a ako 
to všetko zvládaš popri 

službe v kostole? 

Určite je to náročné na čas a nie 
vždy si to dokážem tak zariadiť. 
Moja práca ma veľmi baví 
a nikdy by som ju za nič iné 
nevymenila. Baví ma aj služba 
v kostole, beriem to ako službu 
Bohu aj ľuďom. Nechcem sa 
vzdať ani jedného ani druhého. 
Deťom v škole chcem odovzdať 
to najlepšie zo seba. Snažím sa 
robiť veci s láskou, lebo keď 
človek robí niečo s láskou Pán 
Boh ho podrží. Cítim, že Boh ma 
sprevádza každý deň, vždy 
zariadi, aby som stíhala zo školy 
do kostola. 



4. Čo ti dala a  naopak vzala 
práca kostolníčky? Koľko 

rokov robíš kostolníčku? 

     V službe pri oltári som 7 
rokov aj vďaka miništrantom, 
ktorí mi vždy ochotne 
pomáhajú. Nedá sa povedať, že 
vzala, ale táto služba si vyžaduje 
obetovať svoj voľný čas. Na 
druhej strane upevnila moju 
vieru, trpezlivosť, pokoj. 
Spoznala som nových ľudí, 
s ktorými som  v  každodennom 
kontakte. 

5. Čo robíš vo voľnom čase, 
keď teda vôbec nejaký ten 

voľný čas máš? ☺☺☺☺ 

     Vo voľnom čase sa starám 
o deti známych, robím účesy na 
rôzne príležitosti. Vďaka môjmu 
priateľovi, neskôr snúbencovi 
som  spoznala pojem voľný čas. 
Naučil ma, že nie je hanbou aj 
počas dňa si na chvíľu 
odpočinúť, vyložiť si nohy. So 
snúbencom sa prechádzame 
v prírode, alebo si pozrieme 
dobrý film. Občas skočím na 
kávu s kamarátkami. 

 

6. Čo plánuješ do 

budúcnosti? 

     Momentálne chystáme 
svadbu. Potom by sme chceli 
určite aj deti, keď Pán Boh dá. 
Budem sa tiež snažiť urobiť 
niečo so svojím voľným časom. 
Musím „veľmi“ upraviť svoj 
časový harmonogram, aby som 
mala čas na manžela, deti 
a domácnosť... 

7. Aké máš motto? Čím sa 
riadiš v živote? 

Úsmev....... ☺ 

S úsmevom a modlitbou do 
nového dňa. 

     Ľubke veľmi pekne ďakujem, 

za rozhovor a v mene redakcie jej 
želám veľa sily v práci, 

trpezlivosti s deťmi  v škole, 

úspechov v osobnom živote, nech 
Pán Boh vedie jej kroky, aby 

mohla odpovedať na Božie 

volanie a nech sa vydarí svadba 
☺ 

Lenka 

 
 
 

 

– Mamička, bolia ťa nôžky a ruky? 
– Áno, bolia a veľmi. Nesiem plné a ťažké tašky. 
– Mamička, ja ti pomôžem. Zoberiem ti obidve tašky a ty ma zober na ruky. 

 

SOM TEEN... Čo s tým? 
 

                    Som tu... čakám, čo sa stane. Som tu... čakám, čo sa stane. Som tu... čakám, čo sa stane. Som tu... čakám, čo sa stane. 
Čakám Čakám Čakám Čakám     ako na poprave. Už nič ako na poprave. Už nič ako na poprave. Už nič ako na poprave. Už nič 
nechcem, celé moje vnútro plače. nechcem, celé moje vnútro plače. nechcem, celé moje vnútro plače. nechcem, celé moje vnútro plače. 
Nezaslúžim si tvoju lásku, Bože... Nezaslúžim si tvoju lásku, Bože... Nezaslúžim si tvoju lásku, Bože... Nezaslúžim si tvoju lásku, Bože... 
zase szase szase szase somomomom    padol. Myslel som, že padol. Myslel som, že padol. Myslel som, že padol. Myslel som, že 
tentokrát sa mi podarí nepadnútentokrát sa mi podarí nepadnútentokrát sa mi podarí nepadnútentokrát sa mi podarí nepadnúť    
do toho bahna, že budem do toho bahna, že budem do toho bahna, že budem do toho bahna, že budem 
opatrný. Ale vidíš aký som, robím opatrný. Ale vidíš aký som, robím opatrný. Ale vidíš aký som, robím opatrný. Ale vidíš aký som, robím 
čočočočo    nechceš. Ty mi hovoríš onechceš. Ty mi hovoríš onechceš. Ty mi hovoríš onechceš. Ty mi hovoríš o    láske láske láske láske 
aaaa    ja konám iba sebecky. Hovoríš ja konám iba sebecky. Hovoríš ja konám iba sebecky. Hovoríš ja konám iba sebecky. Hovoríš 
milujte milujte milujte milujte     svojich svojich svojich svojich     nepriatenepriatenepriatenepriateľov ov ov ov     aaaa        ja ja ja ja 
nedokážem milovanedokážem milovanedokážem milovanedokážem milovať    ani svojich ani svojich ani svojich ani svojich 
priatepriatepriatepriateľov. Čo ti môžem, Bože, ov. Čo ti môžem, Bože, ov. Čo ti môžem, Bože, ov. Čo ti môžem, Bože, 
povedapovedapovedapovedať? Môžem žiada? Môžem žiada? Môžem žiada? Môžem žiadať    od teba od teba od teba od teba 
odpustenie? Veodpustenie? Veodpustenie? Veodpustenie? Veď    ja sám som ja sám som ja sám som ja sám som 
toto chcel, toto som si vybral, toto chcel, toto som si vybral, toto chcel, toto som si vybral, toto chcel, toto som si vybral, 
pamätápamätápamätápamätáš? Ty si ma varoval, š? Ty si ma varoval, š? Ty si ma varoval, š? Ty si ma varoval, 
vvvv    mojom svedomí sa ozýval Tvoj mojom svedomí sa ozýval Tvoj mojom svedomí sa ozýval Tvoj mojom svedomí sa ozýval Tvoj 
hlas, ale ja som  nahlas, ale ja som  nahlas, ale ja som  nahlas, ale ja som  naň    nedbal... nedbal... nedbal... nedbal... 
prečo si mi daroval telo? Nebolo prečo si mi daroval telo? Nebolo prečo si mi daroval telo? Nebolo prečo si mi daroval telo? Nebolo 
by lepšie maby lepšie maby lepšie maby lepšie mať    iba dušu? Veiba dušu? Veiba dušu? Veiba dušu? Veď    duša duša duša duša 
aaaa    telo si tak vetelo si tak vetelo si tak vetelo si tak veľmi protirečia, mi protirečia, mi protirečia, mi protirečia, 
duch je proti telu aduch je proti telu aduch je proti telu aduch je proti telu a    telo proti telo proti telo proti telo proti 
duchu... aduchu... aduchu... aduchu... a    my máme konamy máme konamy máme konamy máme konať    podpodpodpodľa a a a 
ducha, tedaducha, tedaducha, tedaducha, teda    podpodpodpodľa Ducha, Tvojho a Ducha, Tvojho a Ducha, Tvojho a Ducha, Tvojho 
Ducha... čo potomDucha... čo potomDucha... čo potomDucha... čo potom    s telom? Teraz s telom? Teraz s telom? Teraz s telom? Teraz 
kekekekeď    moja duša nenávidí moje telo, moja duša nenávidí moje telo, moja duša nenávidí moje telo, moja duša nenávidí moje telo, 
túžim umrietúžim umrietúžim umrietúžim umrieť. Ukry. Ukry. Ukry. Ukryť    sa pod sa pod sa pod sa pod 
najhlbšiu skalu, ukrynajhlbšiu skalu, ukrynajhlbšiu skalu, ukrynajhlbšiu skalu, ukryť    sa dne sa dne sa dne sa dne 
morskom... morskom... morskom... morskom...     

                    Ja som ťa povolal a utkával som 

si ťa v živote tvojej matky. Ja som 

stál pri tvojom zrodení, keď z tvojej 

mamy a otca som zobral tvoje telo 

a vdýchol ti dušu. Práve v  tej 

krásnej chvíli intímneho spojenia 

tvojich rodičov som vložil svoju 

pečať do tvojho srdca. Ty si môj 

milovaný syn.   

     Milujem ťa osobitným spôsobom, 

tvoje meno mám vyryté do svojej 

dlane. Si mi  podobný, môj milý, 

stvoril som ťa podľa seba. Si presne 

taký, aký som chcel, aby si bol. Si 

veľmi originálny, tvoj úsmev som si 

veľmi zamiloval, lebo nik iný sa tak 

nesmeje... Tvoje oči sú mi vzácne 

keď pozerajú na diela mojich rúk... 

Tvoje najskrytejšie myšlienky 

poznám a znova sa teším, keď 

konáš v obete a láske... A často si to 

ani neuvedomuješ. 

     Si človekom, pretože som chcel, 

aby si mal telo i dušu. Tvoja duša je 

zo mňa, tvoje telo je zo zeme. 

Vďaka nemu môžeš žiť na zemi, 

pracovať, tešiť sa zo stvorených 

vecí a hlavne podieľať sa so mnou 

na stvoriteľskom diele. I ty môžeš 

tvoriť, budovať, vymýšľať, 



pretvárať... Iba ty, ľudské dieťa, 

máš túto možnosť. Anjeli a iné 

duchovné bytosti sú so mnou, 

chvália a oslavujú moje meno, ale 

ty máš krásnu a  osobitnú úlohu... 

Nikto neurobí to, čo som zveril tebe. 

Nestaraj sa, čo si o tebe myslia 

ostatní, pozri ako o tebe zmýšľam 

Ja. Pre mňa si veľmi vzácny.  

     Prestaň sa porovnávať 

s druhými, Ja ťa s nikým 

neporovnávam a ani nikdy 

nebudem. Si originálny...  

     Poslal som svojho Syna, je to môj 

milovaný Syn, som s ním tak veľmi 

spojený, že sme ako jeden. A On za 

teba umrel. Vieš si to predstaviť, že 

by si umrel za svojho priateľa, aby 

on mohol žiť? Ježiš, môj Syn, ktorý 

je pravý Boh, vytrpel veľké bolesti, 

aby si ty mohol prísť ku mne. 

Svojou vyliatou krvou splatil tvoje 

dlhy a hriechy... Jemu som 

prenechal súd na svetom i tebou. 

Ale On ťa neodsúdi, veď za teba 

umrel, lebo aj On ťa nesmierne 

miluje.  

     Teraz je to na tebe. Hriech je zlý, 

lebo ťa vzďaľuje odo Mňa. Odoberá 

ti moju milosť, zväzuje a zotročuje 

tvoju dušu, a  preto sa cítiš taký 

rozpoltený. Si náchylný na zlé, si 

slabý, ale nezabudni na mňa. Ja ťa 

nikdy neprestanem ľúbiť a nikdy ťa 

neopustím. Daroval som ti svojho 

Syna a  v ňom som ti daroval 

všetko: identitu Božieho dieťaťa, 

nádej na večný život, slobodu, 

milosť a silu prekonávať prekážky, 

zmierenie so mnou a keď prijímaš 

Jeho telo a krv, spájaš sa so mnou 

a pripodobňuješ sa mi... 

 

              PEČIEME S ELENKOU
 

Piškóty 
s jahodami 

 
 
 
 
 
 
 
Suroviny:  
10 až 12 ks dlhých 
cukrárskych piškót, 250 g jahôd 
Na čokoládovú polevu:  
50 g horkej čokolády, 20 g masla 
Na krém:  
250 g mascarpone ( alebo tučného 
tvarohu ), 50 g práškového cukru, 
2 lyžičky vanilínového cukru, 80 g 
kyslej smotany 
Postup:  
Pripravíme čokoládovú polevu: 
Čokoládu s maslom rozpustíme v 
horúcom vodnom kúpeli a 
dohladka vymiešame. Piškóty po 
dĺžke prekrojíme zúbkovaným 
nožom. Vrchné polovice 
postriekame čokoládovou 
polevou a necháme stuhnúť. 
Pripravíme krém:  
Mascarpone zmiešame s 
práškovým a vanilínovým 

   

HÁDAJ RÁTAJ LÁM 

 

– Nešťastnou náhodou som prešiel vášho kohúta. Chcel by som vám tú stratu 
vynahradiť. 
– Tak vás čakám aj s vaším kikiríkaním o štvrtej ráno...

 

PEČIEME S ELENKOU 

cukrom, pridáme kyslú smotanu 
a dobre premiešame. Spodné časti 
piškótov, natrieme pripraveným 
krémom alebo ich nastriekame 
pomocou cukrárskeho vrecka s 
hladkým nadstavcom. Na krém 
uložíme plátky jahôd, na ktoré 
nastriekame ďalšiu vrstvu krému, 
a zakryjeme vrchnou polovicou 
piškóty. 
Dobrá rada:  
Piškóty naplňte asi hodinu pred 
podávaním aby zmäkli. 
Môj tip:  
Piškóty môžete nahradiť 
upečeným piškótovým cestom, je 
to vďačný zákusok pre malých i 
veľkých. 
 

Príjemné sladké potešenie! 
 Elenka  ☺ 

Nešťastnou náhodou som prešiel vášho kohúta. Chcel by som vám tú stratu 

štvrtej ráno... 



      HÁDAJ, RÁTAJ, LÁM 

Malá hádanka pre tých, čo radi riešia Einsteinove hlavolamy :o) 

Pán Kuchár, pán Mäsiar, pán Cukrár a 
pán Pekár pracujú ako kuchár, mäsiar, 
cukrár a pekár. Nikto z nich nemá svoje 
meno zhodné so svojím zamestnaním. 
Tu sú 4 tvrdenia: 

1. Pán Kuchár je pekár. 
2. Pán Cukrár je kuchár. 
3. Pán Mäsiar nie je pekár. 
4. Pán Pekár nie je mäsiar. 

Podľa týchto tvrdení by mäsiarom musel byť pán 
Mäsiar, ale to nie je pravda. 3 zo 4 týchto tvrdení 
nie sú pravdivé. Otázka znie, kto pracuje ako 
cukrár?  

 

 

Správnu odpoved posielajte na 
mail mickeycernek@gmail.com  

Správne odpovede z minulého čísla: 

Odvážime jednu mincu z prvého vreca, dve z druhého,... koľko gramov 
chýba, z toľkého vreca sú ľahšie mince.  

Pokiaľ na to posledný trpaslík nepríde, tak majú dvaja trpaslíci v strede 
rôzne čiapky. Vtedy predposledný trpaslík povie odlišnú farbu, než vidí 
na druhom trpaslíkovi. Samozrejme až po chvíľke, v ktorej dal čas 
kamarátovi vzadu povedať, pokiaľ by vedel. 

(zdroj: net)                                                                                           Mickey 

      PRÍLOHA.....  z vlastnej tvorby mladých z Domky 

    Kvetinka láskyKvetinka láskyKvetinka láskyKvetinka lásky    
     Na začiatku bol náš vzťah ako 
rodiaci sa kvet, malé semienko 
lásky zasiate v pôde nášho srdca. 
Spolu sme objavovali jeho 
zapúšťajúce korene, čudovali sme 
sa, ale hlavne sme sa tešili 
z rodiaceho sa spoločného života. 
Pozerali sme, ako bez nášho 
pričinenia rastie stonka, každým 
dňom väčšia a pevnejšia. 
Usmievali sme sa na seba a tešili 
sa z každého spoločne stráveného 
času. Dážď tvorený z vyjadrení 
lásky, z básní a z tvojich SMSiek 
ju krásne zavlažoval a my sme sa 
postupom času už ani nečudovali 
jej rastu. Veď je to prosté a 
známe, že príroda je sebestačná 
a kvietok našej lásky rastie 
a kvitne. 

     Ani sa nečudujem, že sme 
hneď nezbadali tú zmenu. Všade 
okolo nás, kam sa človek zahľadí, 
vidí lásku nestálu, planúcu 
túžbou, plnú tajomstiev, 
hľadajúcu potešenie 
a uspokojenie. Náš kvietok začal 
vysychať a  vädnúť... a my? 
Namiesto toho, aby sme hľadali 

vlahu, sme sa začali navzájom 
obviňovať. 

     „Je to tvoja chyba, ty myslíš len 
na seba, tešíš sa z jeho krásy, ale 
sám mu nič nedávaš. Nezáleží ti 
na jej pocitoch, myšlienkach, na 
podstate, ktorá ju tvorí... ani 
nevieš, aký je to kvietok.“ 

     „A čo ty? Tak sa o ňu bojíš, že 
jej nedávaš voľnosť. Zatvorila si ju 
do skleníka svojich predstáv 
a pravidiel, ktoré si jej vytvorila. 
Chcela si, aby zostala nemenná, 
taká, akú si si vysnívala... ale ona 
potrebuje voľnosť, slobodu, 
vzduch a  aj  ten čas, ktorý ju 
mení... nemôže predsa zostať 
rovnaká!“ 

     Ach, bolo to všetko spôsobené 
iba tým, čo je v  nás samých? 
Alebo mimo nás? Teraz, keď bolo 
treba zavlažovať, kropiť, pracovať, 
starať sa o kvetinku našej lásky, 
sme sa jeden druhému odcudzili, 
nikto nechcel spraviť prvý krok, 
nikto si nechcel priznať vinu. Stáli 
sme proti sebe s  prekríženými 



rukami a pred nami hynul vzácny 
kvet, ktorý nám Boh daroval, aby 
sme sa oň starali a rozvíjali. 

     Pane, odpusť... môže ešte 
rozkvitnúť a rásť? Môže sa ešte 
uzdraviť? Čo je treba robiť, 
povedz... skúsime sa znova dívať 
na ňu a nie na seba, hľadať čo jej 
treba a  nepočúvať svoju 
sebeckosť. 

     Je treba pokropiť ju slzami 

vďačnosti, ľútosti a obety. Je treba 
trpezlivosť, nehu a lásku... Ako to 

všetko uskutočniť? Nečakaj, kým 

ten druhý  urobí  čo ty chceš , ale 
urob to ty. Nečakaj, že sa ti ozve, 

že ťa poteší, ale ty ho utekaj 

potešiť a povzbudiť. Veď on to 
potrebuje rovnako ako ty a možno 

ešte viac. Nečakaj, že on sa zmení, 

ale ty sa snaž zmeniť. Modli sa 
a pracuj. Staraj sa  o zverenú 

kvetinku. 

      

 

    

    

 

     Práve každé utrpenie, kríza 
a bolesť u niekoho z nás boli tou 
pravou vlahou. Samozrejme iba 
vtedy, keď našli správnu odozvu 
u toho druhého. Prinášali úľavu 
v páľave slnka a horúčosti sveta. 
Ten nič také nepoznal, ani 
nechcel poznať. A predsa je 
utrpenie tým najväčším 
hnojivom, tým najväčším 
spojivom.  

     Dnes ti, Pane, ďakujem za tie 
kríže nášho vzťahu, ktoré nás 
posúvali bližšie. Boli ako mostíky, 
sprvu vyzerali nestabilné a báli 
sme sa vstúpiť a prejsť do 
neznáma. Ale ak by sme zostali 
na brehu, nič by sa nevyriešilo. 
Keď sme však prekonali strach 
a spoľahli sa na Teba, keď sme 
s dôverou  a  modlitbou kľačali 
pri kvietku nášho vzťahu a menili 
svoje plány, vtedy sme cítili, že Ty 
nás cez ten most prenesieš.  

   Mickey 

     Jeden nosič, žijúci v Indii, nosil vodu na svojich ramenách v dvoch 
veľkých džbánoch priviazaných k tyči. Jeden z džbánov mal v sebe 
prasklinu. A tak zatiaľ čo v jednom džbáne doniesol nosič vždy všetku 
vodu, v tom druhom prasknutom, zostala zakaždým len p
z nabratého množstva.  Tak to išlo deň za dňom, po celé dva roky. Nosič 
vždy doniesol do domu svojho pána len jeden a pol džbánu vody. 
      
     Samozrejme, že neponičený džbán bol na seba veľmi hrdý, pretože 
výborne spĺňal účel, na ktorý bol vytvorený. Zato chudák prasknutý džbán 
sa za svoju nedokonalosť hanbil. Cítil sa mizerne kvôli tomu, že je 
schopný udržať len polovicu vody a teda spĺňa svoj účel len z polovice. 
     Po dvoch rokoch to už pociťoval ako horkú porážku. Jedného dňa 
prehovoril pri prameni na nosiča: "Hanbím sa za seba a chcem sa ti 

ospravedlniť". "Prečo?" spýtal sa 
     "Za tie dva roky som bol schopný udržať len polovicu z celého nákladu, 

kvôli praskline prepúšťajúcej vodu. Kvôli mojej praskline m

prácu a nie si za celú tú prácu náležite odmenený",

      Nosičovi vody bolo starého džbánu ľúto a tak mu vo svojom súcite 
povedal: "Až sa budeme vracať k pánovi domov, chcem, aby si si všimol 

krásnych kvetín rastúcich okolo cesty."

začal si starý prasknutý džbán všímať, ako slnko ohrieva krásne divoké 
rastliny pozdĺž cesty a zdvihlo mu to náladu. Ale na konci chodníka sa už 
zase cítil biedne, pretože znovu udržal len polovicu nákladu. 
nosičovi ospravedlnil za svoj neúspech. 

     Nosič sa však džbánu spýtal: "Všimol si , že kvetiny rástli len na tej 

strane, kde nosím teba? A to preto, že som vždy vedel o tvojej trhline a tiež 

som toho využil. Zasadil som semienka kvetín na tvoj

deň, keď som išiel späť od prameňa, si ich vodou, vytekajúcou z tvojej 

praskliny zalieval. Po dva roky som mal možnosť trhať tie krásne kvetiny a 

zdobiť nimi stôl môjho pána. Keby si nebol taký, aký si, nemal by môj pán 

takú krásu vo svojom dome."

 
 

Jeden nosič, žijúci v Indii, nosil vodu na svojich ramenách v dvoch 
veľkých džbánoch priviazaných k tyči. Jeden z džbánov mal v sebe 
prasklinu. A tak zatiaľ čo v jednom džbáne doniesol nosič vždy všetku 
vodu, v tom druhom prasknutom, zostala zakaždým len polovina 

Tak to išlo deň za dňom, po celé dva roky. Nosič 
vždy doniesol do domu svojho pána len jeden a pol džbánu vody.  

Samozrejme, že neponičený džbán bol na seba veľmi hrdý, pretože 
tvorený. Zato chudák prasknutý džbán 

sa za svoju nedokonalosť hanbil. Cítil sa mizerne kvôli tomu, že je 
schopný udržať len polovicu vody a teda spĺňa svoj účel len z polovice.  

Po dvoch rokoch to už pociťoval ako horkú porážku. Jedného dňa 
"Hanbím sa za seba a chcem sa ti 

 ho nosič, "Za čo sa hanbíš?"  
"Za tie dva roky som bol schopný udržať len polovicu z celého nákladu, 

kvôli praskline prepúšťajúcej vodu. Kvôli mojej praskline musíš robiť celú tú 

prácu a nie si za celú tú prácu náležite odmenený", povedal džbán.  

Nosičovi vody bolo starého džbánu ľúto a tak mu vo svojom súcite 
"Až sa budeme vracať k pánovi domov, chcem, aby si si všimol 

okolo cesty." A skutočne, keď sa vracali späť, 
začal si starý prasknutý džbán všímať, ako slnko ohrieva krásne divoké 
rastliny pozdĺž cesty a zdvihlo mu to náladu. Ale na konci chodníka sa už 
zase cítil biedne, pretože znovu udržal len polovicu nákladu. Opäť sa 

spravedlnil za svoj neúspech.  

: "Všimol si , že kvetiny rástli len na tej 

strane, kde nosím teba? A to preto, že som vždy vedel o tvojej trhline a tiež 

som toho využil. Zasadil som semienka kvetín na tvojej strane cesty a každý 

deň, keď som išiel späť od prameňa, si ich vodou, vytekajúcou z tvojej 

praskliny zalieval. Po dva roky som mal možnosť trhať tie krásne kvetiny a 

zdobiť nimi stôl môjho pána. Keby si nebol taký, aký si, nemal by môj pán 

o svojom dome."  


