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Ďakujem Bohu za deti a mládež našej farnosti, ktorí sa zhromažďujú pred Pánovým
oltárom pri svätých omšiach za účasti detí a mladých. Vďaka Bohu aj za viacerých
rodičov. Vy, milí rodičia, ste prví svedkovia viery pre svoje deti. Vy, spoločnou
manželskou jednotou vo viere poukazujete na najvyššiu autoritu – na nebeského Otca,
od ktorého pochádza každé otcovstvo. Vy, rodičia, prinášate deti a obetujete ich pri
každej svätej omši na oltár v duchu slov „aby jeho život (vášho dieťaťa) bol Bohu na
slávu, Vám na radosť a svetu na osoh“. Pán Ježiš povedal: „Nechajte maličkých
prichádzať ku mne!“ Deti majú byť pred Ježišom, ktorého zastupuje kňaz. Nedávajme
sami sebe obmedzenia, že deti vyrušujú, sú nepokojné, hrajú sa a rozprávajú sa. Kde sa
majú učiť žiť život viery? Kde zažijú spoločenstvo? Deti svojím spôsobom prežívajú
svätú omšu. Drahé rodiny, buďme spolu pred Ježišom, „zostávajme v jeho láske“,
nechajme sa prenikať jeho láskou. Pozvime ho do nášho stredu. „Vládni nám Pane,
uchop naše zmysly, zjednoť nás svojím Duchom, premeň
nás svojou láskou.“ Ja od oltára vidím rozžiarené oči vašich
detí, vnímam radosť a šťastie ich srdca. Aké sú šťastné, keď
vás vidia pred Ježišom... Prežívate aj vy takúto radosť? To
je potenciál viery. Budujme naše spoločenstvá –
spoločenstvá viery. Už dnes sme v situácii, keď nariekame,
že naše deti, už dospelé neprijímajú dar viery. Prečo?
Odpoveď je jednoduchá: Prichádzali sme spolu pred Ježiša,
stáli sme o jeho prítomnosť cez dar sv. omše.? Prijímali sme jeho dary? Až keď deti
prežívajú problémy a ťažkosti života, spomíname si na Pána? Celoživotná vernosť
Bohu je zárukou pozemského a večného šťastia. Verné vydávanie svedectva garantuje
prijatie štafety viery.
duchovný otec Jaroslav Klič
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Ako začať školský rok

TEXTY NEPREŠLI JAZYKOVOU ÚPRAVOU

M.S.

- Rozmýšľajte nielen o dieťati a jeho pôsobení v škole, ale aj nad sebou, ako sa
venujete dieťaťu. Premýšľajte o podmienkach, v ktorých sa dieťa učí. Skúste spríjemniť
spolu s dieťaťom pracovné miesto. Postarajte sa o to, aby dieťa nič nevyrušovalo.
- Mali by ste mať kontakt s triednym učiteľom, porozprávať sa otvorene o dieťati.
Každú zmenu v správaní, alebo v učení prediskutovať spolu s učiteľmi.
- Dôležité je zdôrazniť dieťaťu, že je začiatok školského roka, že ešte môže dosahovať
lepšie výsledky. Je potrebné S dieťaťom sa rozprávať o tom, čo sa v škole deje. Nájsť

Vytvorte pre dieťa režim dňa. Nemal by to byť nátlak zo strany rodiča, ale program je
potrebné robiť spolu s dieťaťom.- Je dobré ak s dieťaťom preberiete príčiny, prečo má
slabé výsledky v škole, čo je jeho príčinou napr. nesústredenosť, nepripravenosť, alebo je
príčina v tom, že sa dieťa cíti zle v škole medzi spolužiakmi. Správne je hovoriť s deťmi
o tom, že základom úspechu je vytrvalosť, usilovnosť, a snaha. Je potrebné vylúčiť
u dieťaťa také myšlienky, že učivo nepochopí, že nemá šťastie, že učiteľ je zlý,
nespravodlivý a pod.
- Mali by ste sa zaujímať o to, čo sa dialo v škole. Ako sa mu darí dodržať denný režim.
Mali by ste sledovať, či má dostatok voľného času na pohyb na čerstvom vzduchu, či
nesedí priveľa pri počítači, pri televízii, alebo priveľa času trávi pri úlohách.
Zdroj: Milota Zelinová (Rodina a škola)

Sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela

Korunka k sv. Michalovi
Korunkou k sv. Michalovi si možno krásne uctiť tohto veľkého archanjela a deväť
anjelských chórov. Čo myslíme pod slovom chóry? Zdá sa, že Boh stvoril rôzne rády
anjelov. Písmo rozlišuje deväť rádov. Sú to serafi, cherubi, tróny, panstvá,
sily,mocnosti, kniežatstvá, archanjeli a anjeli (Iz 6,2, Gen 3,24, Kol 1,6, Ef
1,21, Rim 8,38). Možno ich je viac, ale iba tieto nám boli zjavené. Serafi sa
považujú za najvyšších, ktorí sú nadôvernejšie spojení s Bohom, kým
anjelské chóry sú najnižšie. Toho, kto sa bude modliť túto pobožnosť z úcty
k nemu, budú pri svätom prijímaní sprevádzať deviati anjeli, vybraní po
jednom z každého chóru. Tým, ktorí sa budú denne modliť túto Korunku,
bude pomáhať sv. Michal a všetci svätí anjeli po celý život.
Bože, príď mi na pomoc. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. Sláva Otcu...
(Po modlitbe ku každému z deviatich chórov nasleduje Otče náš a 3x Zdravas´ Mária).
1. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru serafov nech nás Pán urobí
hodnými horieť ohňom dokonalej lásky. Amen.

2. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru cherubov nech nám Pán udelí
milosť zanechať hriešne cesty a vykročiť na cestu kresťanskej dokonalosti. Amen.
3. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru trónov nech nám Pán vloží do
srdca ducha pravej a úprimnej pokory. Amen.
4. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru panstiev nech nám Pán udelí
milosť ovládať naše zmysly a premáhať neviazané vášne. Amen.
5. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru síl nech Pán chráni naše duše
pred diablovými úkladmi a pokúšaním. Amen.
6. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru mocností nech nás Pán chráni
pred zlým a pred pádom do pokušenia. Amen.
7. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru kniežatstiev nech Pán naplní
naše duše duchom pravej poslušnosti. Amen.
8. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru archanjelov nech nám Pán dá
vytrvalosť vo viere a vo všetkých dobrých dielach, aby sme dosiahli nebeskú slávu.
Amen.
9. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru anjelov nech nás Pán svojimi
svätými anjelmi chráni v tomto smrteľnom živote a privedie do večnej slávy. Amen.
Nasleduje Otče náš na počesť anjelov: sv. Michala, sv. Gabriela, sv. Rafaela a anjelov
strážcov.
Záverečná modlitba:
Slávne knieža, svätý Michal, vodca a veliteľ nebeských zástupov, strážca duší,
premožiteľ odbojných duchov, služobník v dome božského Kráľa a náš
obdivuhodný sprievodca, ty sa skvieš vznešenosťou a nadprirodzenými čnosťami,
obraciame sa na teba s dôverou a prosíme, aby si nás chránil od každého zla
a svojou milostivou ochranou nám pomáhal slúžiť Bohu po všetky dni nášho života.
V. Oroduj za nás, slávny sv. Michal, knieža Kristovej Cirkvi.
R. Aby sme sa stali hodnými jeho prisľúbení.
Všemohúci a večný Bože, ty si nám vo svojej nevýslovnej dobrote a milosrdnej túžbe
spasiť všetkých ľudí ustanovil slávneho archanjela, sv. Michala, za knieža tvojej
Cirkvi. Vysloboď nás od našich nepriateľov, aby nás netrýznili v hodine našej smrti,
ale aby nás sv. Michal priviedol k tebe. Prosíme ťa o to pre zásluhy Ježiša Krista,
nášho Pána. Amen.

Modlitba obliekania si Božej výzbroje
OPASOK PRAVDY-Obliekam si opasok pravdy. Stojím pevne v Tvojej pravde Pane, ktorá ma
oslobodzuje.
PANCIER SPRAVODLIVOSTI-Dávam si pancier spravodlivosti. Vyhlasujem, že Ježiš ma už
ospravedlnil a diabol nemá žiadnu moc ma obviňovať.
OBUV POHOTOVOSTI-Obúvam si obuv pohotovosti pre ohlasovanie Evanjelia. Pane, vlož do
mňa horlivosť ohlasovať Tvoje slovo so zápalom. Chcem ho niesť Pane.
PRILBA SPÁSY-Ježišu, beriem si prilbu spásy. Ty si ma spasil a ja vyhlasujem, že moja myseľ,
pamäť, podvedomie je pod Tvojou mocou a autoritou. Neprijímam žiadne negatívne myslenie
o sebe, o bratoch a sestrách a o tomto svete. Ja mám Tvoje myslenie a som viac ako víťaz.
ŠTÍT VIERY-Beriem si štít viery. Ja verím v Teba Ježišu, v jediného Boha a Spasiteľa. Odrážam
ním každý ohnivý šíp zloducha.
MEČ DUCHA-Beriem si meč Ducha, ktorým je Božie Slovo. Vyhlasujem, že mocou Tvojho
slova ničím každý projekt diabla, každý múr a každé reťaze a okovy, ktoré postavil.
Prikrývam sa KRVOU KRISTA JEŽIŠA a vyhlasujem, že som neviditeľný v očiach zlého.

