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Ďakovný žalm.



VI. ročník

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem,
s
radosťou
slúžte
Pánovi.
S plesaním vstupujte pred jeho
tvár.
Vedzte, že náš Pán je Boh; on je náš
stvoriteľ a jemu patríme,
sme
jeho ľud a ovce z jeho stáda.
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FARNOSŤ SV. JÁNA KRSTITEĽA
IVANKA PRI DUNAJI

A

ZÁLESIE

Vstupujte do jeho brán s piesňou
chvály a do jeho nádvorí s piesňami
oslavnými;
chváľte ho a velebte jeho meno.
Lebo Pán je dobrý;
jeho milosrdenstvo trvá naveky
a jeho vernosť z pokolenia
na pokolenie.
Žalm 100

Milí priatelia,
prichádzame k vám v čase oslavy patróna našej farnosti, sv. Jána
Krstiteľa. Tento čas oslavy je nielen časom radosti, ale aj časom plným
milostí pre každého z nás.
Veríme, že naše príspevky o pracovných aktivitách alebo slávnostných
udalostiach v našej farnosti vás zaujmú. Keďže vstupujeme do obdobia
dovoleniek a prázdnin, na záver nášho čísla sme zaradili niečo
na pobavenie, ale i povzbudenie.
Chceme vám popriať prežitie pekných chvíľ oddychu na dovolenkách
a tešíme sa na naše stretnutie na jeseň.
členovia redakčnej rady
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SLOVO NA ÚVOD

SLOVO NA ÚVOD
zvolávali na svätú omšu, aby upozornili, že kňaz pri svätej omši
pozdvihuje Najsvätejšie Telo a Krv Kristovu a napokon, aby
oznamovali aj odchod našich drahých do večnosti.

Laik je mostom medzi Cirkvou a svetom. Veľkodušný apoštolát laikov,
ktorí sú spojení s pastiermi Cirkvi a oživovaní sviatostnou milosťou,
robí Cirkev skutočne Cirkvou.
Ján Pavol II

Keď vstúpime do chrámu, večné svetlo nás upozorní: Tu prebýva živý
Kristus vo Sviatosti oltárnej. Z bohostánku sa mi prihovára: „Poďte
ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“

Komu z ľudí by neprirástlo k srdcu miesto, kde sme sa narodili, kde
sme prežili svoje detstvo? Tým miestom, každému drahým, je rodný
otcovský dom. Aj po rokoch si naň s láskou spomíname a radi sa doň
ponáhľame, aby sme sa po každodenných prácach a námahách
stretli so svojimi drahými a navzájom sa potešili. Aký šťastný je
človek, keď sa pod rodnou strechou otcovského domu zíde s bratmi
a sestrami, ktorých vietor života rozsial po svete ďaleko od seba. Akí
sme šťastní, keď nás v rodnom dome privíta to predobré srdce našej
mamy a láskavé oči otca. Príde čas a naši drahí odídu k svojmu
Pánovi do večnosti. Do domu sa možno nasťahujú cudzí ľudia. Naša
návšteva smeruje na cintorín, kam ideme aspoň v modlitbe pozdraviť
tých, ktorých sme v živote milovali. Bolo by, však smutné, ak by sme
zostali iba na cintoríne. My všetci dobre poznáme dom, ktorý je
miestom nášho spoločného stretávania; v ňom prebýva Boh, náš
najlepší a najláskavejší Otec. Tým domom je kostol – Boží chrám.
Niektorí ľudia hovoria o kostole ako o kultúrnej pamiatke. Mnohí,
chvála Bohu, hovoria omnoho hlbšie myšlienky: „Tu, v tomto chráme,
ku mne prehovoril Boh.“ „Tu som našiel pokoj svojej duše.“
Jeruzalemský chrám bol postavený na pahorku. Aj mnohé naše
kostoly bývajú postavené na vyvýšených miestach. Tu, v Ivanke pri
Dunaji, je kostol postavený na rovine, pri ňom sa týči do neba
mohutná veža, na ktorej je kríž, najkrajšia ozdoba našich kostolov.
Táto krásna veža nás všetkých upozorňuje, aby sme pozdvihli svoju
dušu z prachu zeme k nebeským výšinám. Je spojivom medzi nami
a Bohom. Akoby nám hovorila: „Človeče, pamätaj na Boha, pamätaj
na svoju dušu.“ Z nej sa ozýva krásny hlahol našich zvonov, aby nás

Ak by sme išli čo priam na kraj sveta, nenašli by sme ľudský
príbytok, kde vládne úplné šťastie, veď všade je niečo, čo narúša
pokoj človeka. Rád by som videl človeka, ktorý nevie, čo je to
nešťastie, zármutok, bolesť. Boh jediný je blažený, a preto kostol,
príbytok Boží, je jediným domom na svete, kde sídli Dobro. Len Boží
dom je domom spásy. Tu nájdeme pokoj duše a svedomia pri dobrej
svätej spovedi. Aj v tom najmenšom kostolíku počujeme, ako sa nám
Kristus prihovára z kríža: „Aj za teba som trpel a zomrel, aj za tvoje
hriechy som vylial svoju krv. Aj ty si môj milovaný syn, dcéra.“ A tu,
brat, sestra, do tvojho srdca zavíta pokoj a radosť.
Možno ti smrť zobrala niekoho blízkeho. Neplač, nezúfaj a nerúhaj sa.
Zájdi sem, do kostola, k svojmu Pánovi, ktorý sa ti prihovára: „Každý,
kto verí vo mňa, žiť bude, aj keď zomrie.“ A viera v zmŕtvychvstanie
a v nové stretnutie s tvojimi drahými ti naleje hojivého balzamu do
zraneného srdca. Mnohí ťažko pracujete, máte veľa starostí
a ťažkostí. Aj o vás vie dobrý nebeský Otec. On vie, čo potrebujete
k životu. Žiaden dom na svete, ani ten najbohatší, nenahradí
otcovský dom. Aj útechu a pokoj nájdeme jedine v otcovskom náručí,
v náručí Božom, tu v kostole.
Milí farníci,
zaiste sa v minulosti množstvo ľudí zaslúžilo o to, aby bol tento náš
kostol postavený. V každej dobe boli kňazi a veriaci, ktorí sa o chrám
s láskou starali. Dnes je vhodná chvíľa, aby sme si aj na nich
v duchu spomenuli. Veď kostol bol vždy miestom, kde sa Boh
v Ježišovi približoval k ľuďom a oni k nemu.
Nech sa, milí veriaci, v našom kostole naďalej prehlbuje váš vzťah
k Bohu a vzájomná láska medzi vami.
Štefan Rusňák
farár

Nájdete nás na www.fara.ivanka.sk
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ELEKTRIFIKÁCIA KOSTOLNÝCH ZVONOV
...tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta po všetky časy.
Žalm 93

V minulom čísle Farského bulletinu sme Vás oboznámili so zámerom
elektrifikovať kostolné zvony a vežové hodiny. Načreli sme do histórie
kostolných zvonov a informovali sme farníkov o pripravovaných prácach.

ELEKTRIFIKÁCIA KOSTOLNÝCH ZVONOV
Zvonárska dielňa Albína Iváka El Mont z Liptovských Sliačov urobila
zákazku vysoko odborne. Všetkým pracovníkom, ktorí sa na prácach
podieľali, ďakujeme a želáme im veľa tvorivých síl, aby mohli zachraňovať
vzácne diela, ktoré poznačil čas a vytvoriť nové zvony tam, kde chýbajú. Lebo
zvon to nie je len kov a technika, ale zvon má dušu a v dnešnom
pretechnizovanom svete je potrebné vyzdvihnúť práve tieto duchovné
hodnoty.

Dnes, keď sú práce ukončené, prinášame informácie o ich rozsahu
a priebehu, ktoré nám poskytol inžinier Patrik Ivák z firmy, ktorá celú
rekonštrukciu realizovala. Na úvod povedal: „Práce boli vykonané v plnom
rozsahu objednávky a cena výkonov neprekročila plánované náklady. Zvony
pochádzajú z dielní renomovaných zvonolejárskych firiem. Museli sme však
urobiť celkovú rekonštrukciu zvonového systém vo veži kostola, pretože bol
v zlom stave a mohlo dôjsť k poškodeniu, prasknutiu zvonov, čím by sa
stratila ich historická hodnota,“ zdôraznil Ing. Ivák.

Ing. Patrik Ivák vie o zvonoch a ich histórii na Slovensku veľmi veľa. Ako
spomenul na záver, aj v dnešných časoch môžu byť použité na taký účel, ako
v minulosti. Práve v čase nášho rozhovoru bola veľká časť Slovenska postihnutá
rozsiahlymi povodňami. Firma robila rekonštrukciu zvonov v dedinke, ktorú
potom zaplavila voda. Keď dostal pán starosta výstrahu, v noci zvonil na zvonoch
– použil ich ako oznamovací prostriedok na ohlásenie nebezpečenstva, ktoré
hrozilo obyvateľom.

Podľa jeho slov najkrajší zvuk má malý zvon, pochádzajúci z roku 1879,
ktorý sa dlhšie nepoužíval. Teraz je opäť v prevádzke a budeme môcť počuť
jeho hlas.

Suma faktúry za prevedené práce predstavuje
z doterajších dvoch zbierok činí 5.111,-Eur.

Práce trvali dva mesiace. Zvony boli zvesené, očistené, vyrobené pre ne nové
vešiaky a znova sa zavesili na pôvodné miesto. Boli natreté ochranným
náterom, grafitom. Na zabezpečenie ich ovládania bol v sakristii kostola
osadený nový rozvádzač.
Automatika, ktorou sa ovládajú zvony, umožňuje ktorýkoľvek z troch zvonov
nastaviť na automatické zvonenie v určených časoch. Obsahuje aj ručné
ovládanie, pomocou ktorého je možné zapnúť zvony podľa momentálnej
potreby (pohreb a pod.). Okrem toho možno použiť aj diaľkové ovládanie do
vzdialenosti 300m (firma ponúka diaľkové ovládanie od 200m do 1,2 km).
Zvony opäť zazneli 11. júna 2010, na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,
keď boli práce spojené s rekonštrukciou a elektrifikáciou definitívne
ukončené.
Súčasne s rekonštrukciou zvonov sa urobila aj rekonštrukcia vežových
hodín, ktoré dlhé roky neplnili svoju funkciu. Boli vyrobené nové hodiny, na
ciferník bol použitý nehrdzavejúci materiál, nerez a hliník. Do hodín bol
vsadený patentovaný vežový stroj riadený DCF signálom z Nemecka. Systém
je veľmi presný a v prípade výpadku elektrickej energie je schopný sám sa
nastaviť. Na zabezpečenie odbíjania hodín bol osadený nový odbíjací gong
hmotnosti 40kg, vyrobený priamo na tento účel, ktorý pozostáva z 21 % cínu
a 79 % medi.
Odbíjací systém je nastavený na každú celú hodinu v čase od 7,00 hod. do
22.00hod.. Hodiny automaticky nebudú odbíjať na Zelený štvrtok, Veľký
piatok a Bielu sobotu, ale odbijú polnoc na Nový rok.
Nájdete nás na www.fara.ivanka.sk
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Finančné náklady
17 250,50Eur. Výnos

Pokrytie rozdielu sa bude riešiť ďalšími zbierkami nasledovne v dňoch:
11. júla, 15. augusta a 19. septembra 2010.
V súvislosti s rekonštrukciou bolo treba vyčistiť kostolnú vežu. Vyviezli sa dva
kontajnery odpadu, čo si vyžiadalo značnú manuálnu pomoc, ako aj finančné
náklady.
Ďakujeme všetkým farníkom, ktorí sa zapojili do týchto prác a pripravili priestor
firme, aby mohla vykonať odborné zásahy na zvonovom a hodinovom systéme.

RIEŠENIE VYKUROVANIA KOSTOLA
Riešenie vykurovania kostola je naliehavá potreba, preto pán farár a Farská
ekonomická rada pristúpili prioritne k jej riešeniu napriek tomu, že sa súbežne
vykonávajú aj iné práce v kostole a vo farskej budove.
Práce na inštalácii vykurovacieho systému v kostole sa začnú v pondelok
28.júna 2010, po hodovej slávnosti. Realizáciu vykoná firma REMART-REAL,
s.r.o. z Vranova nad Topľou.
Ide o radiátorové kúrenie s kondenzačným kotlom BUDERUS GB 152
s prietokovým ohrevom vody. Radiátory budú umiestnené pod lavicami a to
v každom druhom rade typ VKP 300x1200 v počte 16 ks.
Dva kusy radiátorov sa budú montovať do vedľajších miestností kostola.
Rozvody kúrenia budú z medi. Firma bude realizovať aj prívod plynu,
potrubím v zemi, z farskej budovy do kostola.
Pozn.: Technické údaje poskytol Mgr. Martin Spusta z realizačnej firmy
6

Napíšte nám na e-mail: farskybulletin@zoznam.sk

UKONČENIE JUBILEJNÉHO ROKU KŇAZOV

MÁJ V NAŠEJ FARNOSTI

„Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.
Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody“

V talianskom meste Arezzo je väznica
pre mladistvých. Na dvore väznice je socha
Panny Márie Pomocnice.
V podstavci sochy je vyrytý nápis:
„Bez matky sa nedá žiť!“
Aj títo mladí „vyhnanci“ pochopili, že kto má Matku,
ten nie je stratený.

(porov. Ján 7,37).

Každý kresťan a každý kňaz by sa, počínajúc od Krista, mal stať prameňom,
ktorý odovzdáva život druhým. Mali by sme dávať vodu života vyprahnutému
svetu. Pane, ďakujeme Ti, pretože si nám otvoril srdce; pretože svojou smrťou a
vzkriesením si sa stal prameňom života. Urob, aby sme boli živými osobami,
živými z tvojho prameňa, a daruj nám, aby sme boli i my schopní dávať tejto
našej dobe vodu života. Ďakujeme ti za milosť kňazskej služby. Pane, žehnaj
nás a žehnaj všetkých ľudí tejto doby, ktorí sú smädní a hľadajú. Amen.
Výňatok z homílie pápeža Benedikta XVI., ktorú predniesol na Slávnosť Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho pri príležitosti ukončenia Kňazského roku

_________________________

BEZ MATKY SA NEDÁ ŽIŤ!

Milí priatelia,
mesiac máj bol krásny tým, že to bol mesiac Panny Márie. Svet bol síce
skúšaný rozsiahlymi povodňami, ale to neznamená, že nás Božia Matka
nechránila. Naopak! Bola tu, držala každého vo svojom náručí a trpela spolu
s postihnutými. My sme sa schádzali denne v kostole na litániách, ktorými
sme vstúpili do slávenia sv. omše.
„Kde je Mária, tam je vždy aj Ježiš. A kde je Ježiš, tam nechýba Mária.“

V piatok 10. júna 2010 predpoludním sa v bratislavskej Katedrále svätého
Martina zhromaždili dekani a kňazi Bratislavskej arcidiecézy, aby spolu
s hlavným celebrantom, arcibiskuopom-metropolitom Mons. Stanislavom
Zvolenským slávnostne ukončili Rok kňazov, vyhlásený pápežom
Benediktom XVI. Vedľa hlavného oltára bola k úcte vystavená relikvia
arského farára, svätého Jána Vianneya.
Arcibiskup Zvolenský uviedol svoju homíliu myšlienkami o sviatku
Najsvätejšieho srdca Ježišovho:
„Biblia vníma srdce ako najhlšie jadro osoby, ako bod stretnutia s Bohom,
ktorého predpokladom je pravá pokora. Pokora podľa Srdca Ježišovho, srdca
dodnes živého, bijúceho a prítomného. Cieľom Roka kňazov bolo uvedomiť si,
v duchu slov arského farára, kňazstvo ako "lásku Ježišovho srdca".
Podstatou tejto Kristovej lásky je jeho kňazstvo, ktoré je súčasne obetou Kristus je zároveň kňazom aj obetou, ktorú prináša. V tom je vynikajúce
posolstvo aj pre súčasný svet, že obetovať sa nie je prehra, ale výhra a
víťastvo. Nový druh víťazstva cez obetu seba samého.“
prevzaté z Oficiálnej stránky Bratislavskej arcidiecézy

Rada by som nám všetkým dopriala malé povzbudenie z knihy „O Pravej úcte
k Panne Márii“, ktorú napísal sv. L. M. Grignion z Montfortu. Okrem iných
pekných vecí píše: Panna Mária sa nikdy nedá predstihnúť v láske
a štedrosti a keď vidí, že sa jej dávame celí, aj ona sa nám dáva celá. Cez
Máriine ruky môžeme dať Pánovi všetky svoje dobré skutky. Mária ich
očisťuje, skrášľuje a spôsobuje, že jej Syn ich prijíma. Očisťuje ich od
sebalásky a od lipnutia na stvorení, ktoré sa priplazujú, hoci to ani
nepociťujeme, aj do najlepších činov.
Mária si z toho, čo jej dávame, nič nenecháva pre seba. Všetko odvádza verne
Ježišovi. Okrášľuje naše dobré skutky , odovzdáva mu ich ako jednoduché
jabĺčko, ktoré vložila do zlatej misy .Ježiš sa nedíva natoľko odkiaľ dar
prichádza, ako na tú, skrze ktorú prichádza. Mária nikdy nebýva
odmietnutá. Vie, že bude svojím Synom naisto prijatá a vypočutá.
Mariánska úcta je skratkou ako nájsť Ježiša Krista, nedá sa na nej zablúdiť
a kráča sa ňou radostnejšie, ľahšie a rýchlejšie než inými cestami. Viac sa
urazí za krátky čas poddanosti Márii, než za celé roky vlastnej vôle
a spoliehania sa na seba. Je to cesta dokonalá, ktorá vedie k spojeniu sa
s Kristom.
Neváhajme dať Márii všetko, čo máme a čím sme. Lepšiu úschovňu určite
nenájdeme!!!
Mária Čaputová

Nájdete nás na www.fara.ivanka.sk
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ČO SA UDIALO

HODY V ZÁLESÍ

VYSTÚPENIE SPEVÁCKEHO ZBORU SV. CECÍLIE

ČO SA UDIALO

„ ...nielen preto, že Panna Mária je patrónkou našej farnosti, ale aj preto, že
mariánska úcta je súčasťou našich životov. Musím povedať, že k úprimnej
mariánskej úcte sme sa dostali aj vďaka Vášmu pánovi dekanovi, nášmu
vtedajšiemu mladučkému kaplánovi (pozn.: pán farár Štefan Rusňák). Absolvovali
sme s ním mariánske púte do Mariazellu i do poľskej Čenstochovej. Naučil nás, že
mariánska úcta je nielen Zdravas, ale najmä každodenný život s Pannou Máriou
pod jej ochranným plášťom.“

Buďte hrdí na svoju pradávnu tradíciu, uchovajte si jednotu
medzi sebou a chráňte ju pred každým zárodkom
nesvornosti a rozdelenia. Vašou silou je duchovná jednota,
ktorá sa prejavuje vo svornom konaní.
Ján Pavol II, Prešov 2.júla 1995
Na sviatok Najsvätejšej Trojice bola slávnostná svätá omša pri kaplnke v Zálesí.
Kaplnka z roku 1932 je zasvätená Najsvätejšej Trojici a každoročne sa pri nej slúži
svätá omša. Priestranstvo pri kaplnke, vďaka obetavosti farníkov zo Zálesia, bolo
aj toho roku pripravené na dôstojné slávenie svätej omše, a to od prípravy
obetného stola, krásnej kvetovej výzdoby až po lavice privezené pre účastníkov.
Farníci touto cestou chcú vyjadriť poďakovanie pánovi farárovi za ústretovosť a
pozornosť, ktorú prejavuje obyvateľom Zálesia, Dychovej hudbe z Ivanky
a Detskému speváckemu zboru Kráľovnej Pokoja, ktorí svojím vystúpením
umocnili slávnostnú atmosféru. Poďakovanie patrí aj Obecnému úradu v Zálesí za
zapožičanie stanov pre prípad nepriaznivého počasia.

Na záver koncertu zbor zaspieval piesne Tebe pojem a Ubi caritas, ktoré nech sú, ako
zaznelo v sprievodnom slove, naším spoločným poďakovaním za Božie milosrdenstvo
a lásku, za to, že nás Pán Boh obdaroval svojou milosťou a stali sme sa Božími
deťmi.
Aj touto cestou ďakujeme speváckemu zboru za vystúpenie, za zvýšenie
slávnostného rázu Nedele Božieho milosrdenstva a pekne prežité popoludnie.
Rovnako my želáme zboru a jeho dirigentke Bc. Františke Chalániovej - ktorá má
ako sme sa dozvedeli, rodinné korene v Ivanke - veľa tvorivých síl, aby mohli rozdávať
radosť a sprostredkovať vďaku za mnohé milosti, ktoré sa nám dostávajú.
Nech Pán Boh a Nebeská Matka sprevádzajú Vaše kroky.

V homílii aj v prosbách zazneli slová vďaky i túžby. Slová vďaky za usilovnosť
a vieru predkov, ktorí svojim potomkom zanechali toto dielo, a slová túžby, aby sa
zrealizovala myšlienka výstavby nového kostola, ktorý si obetaví farníci zo Zálesia
určite zaslúžia.

ČO SA UDIALO
ČO SA UDIALO

SVÄTÁ OMŠA PRE BUDÚCICH ŠKOLÁKOV

VYSTÚPENIE SPEVÁCKEHO ZBORU SV. CECÍLIE
Dobré diela sú putá vytvárajúce reťaz lásky.
Matka Tereza z Kalkaty

Na farskej svätej omši v nedeľu 11.4.2010 vystúpil spevácky zbor sv. Cecílie
z Nového Mesta nad Váhom. Okrem účinkovania na sv. omši vystúpil zbor aj
popoludní na krátkom koncerte, ktorý jeho členka uviedla takto:
„Vítam vás v toto slávnostné popoludnie na našom krátkom koncerte na oslavu
nášho Trojjediného Boha a našej Nebeskej Matky. Veríme, že našimi piesňami
spoločne oslávime našich nebeských dobrodincov a zároveň potešíme vaše srdcia.
Zároveň vám predstavujem chrámový zbor sv. Cecílie, ktorý pôsobí pri
prepoštskom kostole Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. Svojou
dlhoročnou tradíciou, ktorá prekročila dvadsať rokov, sa môže zbor popýšiť nielen
vďaka vytrvalému cvičeniu spevákov, ale aj vďaka neúnavnému vedeniu
a obetavosti našej dirigentky Bc. Františky Chalániovej. Spievame pravidelne pri
slávnostných bohoslužbách, ale aj na rozličných koncertoch a festivaloch.“
V úvode zaspieval zbor starosloviensky Otčenáš, ďalej pieseň Dokonané je
a niekoľko mariánskych piesní. A ako povedala členka zboru:

Nájdete nás na www.fara.ivanka.sk
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Na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bola slúžená svätá omša pre deti
Cirkevnej materskej škôlky Kráľovnej anjelov, ich rodičov a farníkov.
Súčasťou svätej omše, ktorá bola poďakovaním za školský rok, bolo
požehnanie školských tašiek pre osem budúcich prváčikov a vyprosovanie
darov Ducha Svätého pre nich. Zároveň bola poďakovaním pánovi farárovi,
sestričkám a pani učiteľke, ktoré sa im s láskou tri roky venovali.
Želáme budúcim školákom: Katke, Klárke, Veronike, obidvom Martinom,
Patrikovi, Gregorovi a Tomášovi, aby zúročili všetko, čo sa v príprave na
školu naučili, aby boli na radosť rodičom a na úžitok nášho spoločenstva.
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1. FARSKÝ SPLAV MALÉHO DUNAJA

ČO SA UDIALO

Konečne to prišlo! 1. farský splav Malého Dunaja.

Po upršaných dňoch a zlých predpovediach sa vydalo 18 kanoe, 37 dospelých a 18
detí na plavbu dôvery po Malom Dunaji. Trasa Vlky – Janíky – Jelka, vodný mlyn.
Všetci boli v očakávaní, ako to dopadne. Pán nám dal krásne počasie - ani horúco,
ani zima, ani dážď – úplný ideál. Mnohí boli prvýkrát a do kanoe nastupovali s
obavami. V Janíkoch uprostred Božej prírody sme zažili krásnu svätú omšu
s naším pánom farárom. Pán Ježiš nás posilnil aj cez evanjelium svätej omše Mt
6, 24-34 -... o nebeských vtákoch a poľných ľaliách..., aby sme neboli ustarostení.
Po duchovnej posile nám z Ivanky priviezli posilu tela – výborný guláš. A znova do
kanoe. Cestou nás sprevádzala krásna príroda, ticho, spev vtákov, kŕkanie žiab,
kde tu sa mihla ondatra, nad hladinou poletovali vážky, motýle,...
Záver našej cesty bol v Jelke. Tu si chlapci zahrali futbal, niektorí si pozreli Vodný
kolový mlyn, ktorý patrí medzi technické pamiatky, niektorí si dali dobrú pečenú
rybku. Správne unavení a posilnení na duchu sme nastúpili do autobusu, ktorý nás
doviezol naspäť do Ivanky.

RODINNÁ PRÍLOHA
Milí rodičia, milé deti,
konečne prichádzajú tak dlho očakávané dni oddychu, vytúžené letné
prázdniny. Aby sme na školu spomínali počas prázdnin aj s úsmevom a
veselo, prinášame vám vtipné poznámky zo žiackych knižiek od spravodlivo
rozhnevaných učiteľov.

Vedomosti vášho syna sú
nulové, ak sa nezdvojnásobia,
budem nútený hodnotiť ho
známkou 5.

Nepíše si, čo hovorím, píše iba to, čo
potrebuje.

*

*
Váš syn zjedol polovicu
pracovného zošita. Neviem, čo si
mám o tom myslieť, dajte mu
najesť, inak vás nahlásim
na sociálnom úrade.

Na hodine hrá piškvorky a potom buď
nadáva, alebo sa nahlas raduje.

Vďaka patrí Ockovi, ktorý nás celou cestou sprevádzal, všetkým zúčastneným a
všetkým, ktorí nám robili sprievodné vozidlá. Už sa tešíme na 2. farský splav Malého
Dunaja.

*

*

Stále sa hlási.

Odporúčam využiť stredoveké
metódy výchovy.

*
Našepkáva nedovoleným spôsobom.

*

LISTÁREŇ
Nečakane sa nám dostala odozva na posledné číslo Farského bulletinu. Naša
farníčka ho poslala svojej priateľke do Domova dôchodcov na Myjave. Dostala
od nej list, z ktorého s jej dovolením citujeme túto vetu:
„...ďakujem za pozdrav a farský bulletin. Čítala som ho pozorne a všetky
články ma zaujali. Teraz ho čítajú ďalší obyvatelia ...“
Tieto slová sú pre nás povzbudením a ďakujeme za ne. Pani Čechovej, aj
všetkým obyvateľom Domova dôchodcov želáme hojnosť Božích milostí,
dobré zdravie, láskyplnú starostlivosť, ktorú potrebujú, a obetavých ľudí,
ktorí im ju poskytujú.

*

Vaša dcéra zjedla pomôcky
na výtvarnú výchovu.

Pravidelne chodí do školy nepravidelne.

*

*

Hodil špongiu do spoložiačky a tá po
dopade na zem urobila mláčku

Opakovane prerušuje môj výklad
svojim výkladom.

*

*

Počas písomky vnucuje
spolužiačke správne odpovede.

Pozerá na mňa cez zelené pravítko
a smeje sa, že som zelený.

*
*

Zápis učiteľa: Stále poskakuje po

Niet mu rady ani pomoci!

triede a sadá si na okná. Novák
Odpoveď otca: Dohovorím mu. Vrabec

*
Na hodinu fyziky prišiel o 45 minút neskôr.

Nájdete nás na www.fara.ivanka.sk
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RODINNÁ PRÍLOHA

SLOVO NA ZÁVER

A čo dodať na záver? Nuž, azda by sa hodil ešte nejaký ten dobrý vtip, „aby
reč nestála,“ keď budeme s kamarátmi v tábore spomínať na školu.☺

Učiteľ sa pýta Móricka:
- Keby si mal sedem cukríkov
a ja by som ťa o dva poprosil,
koľko by ti ich ostalo?
- Sedem.
*
Rybár sedí na brehu rieky a chytá
ryby. Zrazu sa asi dva metre od neho
vynorí prefíkaný krokodíl a spýta sa
ho:
- Tak čo? Berú, berú?
- Ale čoby. Dve hodiny a ani ťuk.
Tak vieš čo? Kašli na to a poď sa
vykúpať.
*
V Dunaji plávajú spolu klavír a ihla.
Klavír: „Počuješ ako pekne hrám?“
Ihla: ?Nie, mám vodu v uchu.“

*
Idú dvaja chlapci vo výťahu a jeden
sa pýta druhého:
- Toto je rýchlovýťah?
- Nie, to sme sa odtrhli.
Syn si pýta od otca 5 korún.
Otec na to:
- „Čo? Štyri? Načo sú ti tri
koruny, veď za dve si nič nekúpiš!
Tu máš korunu a rozdeľ sa
s bratom.“
Nájdete nás na www.fara.ivanka.sk

Popoluška dostane tri oriešky.
Otvorí prvý – nič.
Otvorí druhý – nič.
Z tretieho prázdneho orieška
vylezie červík, žmurkne na ňu
a povie: - Trapas, čo?

*
Po Tichom oceáne sa plaví loď. Jeden
z pasažierov ukazuje na otrhaného
muža, ktorý poskakuje na neďalekom
ostrove a máva rukam. Pýta sa
kapitána:
- Kto je to?
- Netuším, ale vždy sa takto teší, keď
idemem okolo.
*
Stretne zajac hada a hovorí:
- Prepáč, že som sa ti minule
vysmieval, že nemáš nohy,
mrzí ma to.
- V pohode, netráp sa.
- Super, tak ruku na to!

Nečakajte na vodcov. Začnite robiť sami, od človeka k človeku!
Matka Tereza z Katkaty

Prednedávnom zabúchal akýsi dedinčan na kláštornú bránu. Keď vrátnik otvoril
ťažké dubové vráta, dedinčan mu s úsmevom ukázal nádherný strapec hrozna.
„Brat vrátnik,“ povedal dedinčan, „vieš, komu chcem darovať tento najkrajší
strapec z mojej vinice?“
„Azda opátovi alebo niektorému otcovi z kláštora.“
„Nie. Tebe!“
„Mne?“ brat vrátnik sa od radosti začervenal. „Ty ho chceš darovať naozaj mne?“
„Áno, tebe, lebo si sa ku mne vždy správal ako priateľ a pomohol si mi, keď som
Ťa o to požiadal. Preto chcem, aby Ťa tento strapec trochu potešil.“
Jednoduchá radosť, ktorá zažiarila na tvári brata vrátnika, ožiarila aj dedinčana.
Brat vrátnik uložil strapec hrozna tak, aby ho mal stále pred očami, a obdivoval
ho celé dopoludnie. Bol to skutočne nádherný strapec. Zrazu sa mu zrodila
v hlave myšlienka: „Prečo by som ten strapec nezaniesol opátovi, aby som trochu
potešil aj jeho?“ Vzal strapec a zaniesol ho opátovi.
Opát sa naozaj potešil. Spomenul si však, že v kláštore je starý chorý brat,
a povedal si: „Zanesiem mu ho a určite sa mu trochu uľaví.“ A tak sa strapec
hrozna opäť presťahoval, ale neostal dlho ani v cele chorého brata. Chorý si
pomyslel, že strapec môže urobiť radosť bratovi kuchárovi, ktorý sa denne potí
pri sporáku, a tak mu ho poslal. Brat kuchár ho však dal bratovi kostolníkovi,
aby urobil trochu radosti aj jemu a kostolník ho daroval niekomu, kto si tiež
myslel, že bude dobré dať ho ďalej. A tak a strapec putoval od brata k bratovi, až
sa vrátil k bratovi vrátnikovi (aby mu priniesol trochu radosti).
Tak sa uzavrel kruh radosti.

Nečakaj, že začne niekto iný. Dnes si na rade ty, aby si otvoril
takýto kruh radosti. Často stačí malá, maličká iskierka, aby
vybuchla ohromná nálož. Stačí iskra dobra a svet sa začne
meniť.
Láska je jediný poklad, ktorý narastá, keď sa rozdáva. Je to
jediný dar, ktorý sa zväčšuje, čím viac z neho uberáš. Jediný
podnik, v ktorom spolu s výdavkami narastá zisk. Daruj ho,
odhoď ho, rozdaj na všetky strany, vytras všetko z vreciek,
vysyp z taniera, prevráť pohár a zajtra budeš mať viac ako
dnes.

*
Ide slimák cez cestu a zrazí sa
s korytnačkou. V nemocnici sa ho
pýtajú:
- Čo sa stalo?
- Neviem. Všetko sa to zbehlo
tak rýchlo.

(z knihy Bruna Ferrera, Vôňa ruže)
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LINKA PRVEJ POMOCI - TIESŇOVÉ VOLANIA
dostupné 24 hodín denne

Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým,
čo ho vzývajú úprimne. Ž 145,18

Keď potrebuješ posilu vo viere... Hebr 11, 1-39
Keď potrebuješ posilu v nádeji... 2 Pt 1,16-21
Keď potrebuješ posilu v láske... 1 Kor 13,1-13
Keď si zhrešil...
Keď strácaš odvahu...
Keď ti niekto ubližuje...
Keď sa ti zdá, že Boh je ďaleko...

Žalm 51
Žalm 91
Žalm 56
Žalm 139

Keď si na cestách...
Keď si na dne...
Keď potrebuješ povzbudenie...
Keď ťa pokúša pýcha...

Žalm 121
Žalm 88
Iz 43, 1-7
Žalm 131

Keď s niečím zápasíš...
Keď chceš vychádzať s ľuďmi...
Keď hľadáš pravé hodnoty...
Keď si osamelý...

Žalm 27
Kol 3, 12-17
Iz 55, 1-3
Žalm 23

Keď tebou druhí pohŕdajú...
Keď túžiš po pokoji...
Keď si príliš zaneprázdnený...
Keď si vďačný za Božiu pomoc...

Rim 8, 28-39
Mt 11, 28-30
Žalm 90
Žalm 126

RÝCHLE VOĽBY
V prípade strachu...
V prípade nebezpečenstva...
V prípade rozhodovania...

Nájdete nás na www.fara.ivanka.sk

Iz 41,13
Žalm 17,8
Mk 8,13

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Farský bulletin redakčne zostavili: vdp. Štefan Rusňák, Alena Balogová, Ing. Eva Mišíková,
Ing. Adriana Ondrušková, Bc. Alena Dostalová a prispievatelia článkov. Časopis neprešiel
jazykovou korektúrou.
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