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„Slunce, seno, jahody...“
 Mesiace júl a august sú vrcholom leta, kedy si ho môžeme užívať plnými dúškami. Pre 
školákov sú tieto mesiace časom prázdnin, pretože brány škôl sú zatvorené na sto zám-
kov. Pre pracujúcich a zamestnaných rodičov je to obdobie výberu dovoleniek, pretože
v tropických horúčavách klesá výkonnosť aj chuť pracovať na minimum. Každý z nás po-
trebuje aj dostatočný čas na rekreáciu, regeneráciu a relax, pretože sme ľudia, a nie kone, 
či stroje. Horúce letné dni sú lákavou ponukou venovať sa športu, cestovať do zahraničia, 
stráviť čas so svojimi priateľmi v príjemnej činnosti alebo pri športe. Chladná voda kúpa-
lísk je neodmysliteľnou súčasťou oddychovej terapie, pretože príjemne schladí a ovla-
ží rozpálené a do bronzova opálené telo. Príroda nám na zjedenie ponúka najrôznejšie 
druhy čerstvého a sladkého ovocia z našich záhrad a sadov, v slovenských cukrárňach 
dostať pravú jadranskú zmrzlinu, ktorá je balzamom na maškrtný jazyk, a po grilovačke 
na chate alebo opekačke pod lesom nič nepadne lepšie ako chladené čapované pivo na 
letnej terase. 
 Ako dobre, že Boh vymyslel a stvoril leto a umiestnil ho do striedavého kolobehu 
ročných období. Cez tento krátky, ale intenzívny čas môžeme okoštovať najlahodnejšie 
krásy života. Aj tie najobyčajnejšie veci sa nám zdajú byť najkrajšími vecami na svete 
– milujeme slnko, smädní túžime po vode, sme vďační za tieň a príjemný chládok, v spar-
ne si vychutnáme aj jemný vánok vetra, je nám dobre v spoločnosti najbližších priateľov, 
žasneme nad krásami prírody domoviny i cudziny. To všetko je dôkazom Božej odvekej 
prozreteľnosti, nesmiernej múdrosti, všemohúcnosti a jeho lásky. Boh nás obšťastňuje 
lúčmi slnka, lebo on ho stvoril. On stvoril belasú oblohu i úrodnú zem. On zosiela dážď 
na zem, aby z nej rástli kvety, ovocie na zaváranie i obilie na chlieb. On vytvoril hory
a doliny, more i rieky, zvieratá i nás ľudí. To všetko je podnetom k tomu, aby sme nášmu 
Bohu nezabudli ďakovať za jeho dielo, obdivovali a vážili si ho.
 A preto ani počas letných prázdnin, nech budeme robiť čokoľvek, nezanedbávajme 
osobnú, najmä rannú a večernú modlitbu. Nech sa budeme nachádzať kdekoľvek, v akej-
koľvek dovolenkovej destinácii, nezabúdajme na povinnosť účasti na nedeľnej svätej omši 
a dajme si tú námahu nájsť miestny katolícky kostol. Chráňme sa nielen nebezpečenstva 
pre telo, aby sa nám nestal nejaký úraz a zranenie, ale vyhýbajme sa aj číhajúcim nebez-
pečenstvám pre dušu, aby sme si nezranili dušu hriechom.
 K dispozícii máme 63 dní určených na voľnočasové aktivity, prázdniny a dovolenky. 
Leto je čas pre nás, pre druhých i pre Boha. Máme dostatok príležitostí nielen na šport, 
oddych a cestovanie, ale aj na duchovné a náboženské aktivity. Nech tohtoročné leto, 
čas prázdnin a dovoleniek, je pre všetkých, deti i dospelých, časom radosti a príjemných 
zážitkov! 
                                                                                                                  Branislav Polča, kaplán





V pondelok 10. augusta 2015 sme začali po-
slednú etapu prác v interiéri filiálneho kos-
tola v Lackovciach. Do konsekrácie, ktorá je 
naplánovaná na 3.10.2015 už nie je veľa času, 
napriek tomu sme v pondelok začali s pos-
lednou, najväčšou etapou prác. Postupne nás 
čaká obnova priestorov na chóre kostola, vý-
roba a montáž zábradlia a nových lavíc na 
chór, maľovanie, výmena dlažby v presbytériu, 
ozvučenie a montáž nového digitálneho orga-
nu a založenie a obnovenie bohostánku. Prosí-
me o modlitby za robotníkov a firmy  podieľa-
júcich sa na plánovaných prácach a ak máte 
pre nás otvorené srdce a možnosť aj o finanč-
nú podporu. Svoj príspevok môžete poslať na 
účet filiálneho kostola: 0460339945/0900

Prerábame filiálny kostol v Lackovciach

Prečo by sme mali pomôcť utečencom?
Keď ako veriaci kresťania premýšľame nad osudom utečencov, samé od seba nám prichád-
zajú na myseľ slová Ježiša Krista o tom, pre koho je pripravené nebeské kráľovstvo: “Bol som 
hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť. Bol som pocestný…” Neprichýliť 
ľudí, ktorým hrozí prenasledovanie, ba dokonca smrť by bolo v rozpore s týmito slovami. 
Nehovoriac už o príbehu Svätej rodiny, ktorá si utečenectvo zažila na vlastnej koži, a to hneď 
po Kristovom narodení...

MIGRÁCIA nie je nový fenomén. Po stáročia ľudia migrovali z dôvodov vojnových konflik-
tov či za prácou. Za posledných 150 rokov opustilo naše územie takmer milión slovenských 
obyvateľov za prácou do zahraničia, aby svojej rodine pomohli prežiť. Pred niekoľkými rokmi 
po otvorení pracovného trhu v EÚ začali enormne migrovať tisícky mladých Slovákov. S prib-
údajúcim počtom migrantov najmä z Afriky a Sýrie migrácia dostala inú podobu, pre väčšinu 
Slovákov možno novú. Naša krajina sa zrazu stala tou, kam ľudia prichádzajú a nielen, z ktorej 
odchádzajú. S tým javom rastie na Slovensku aj strach z nepoznaného, ktorý je umocnený 
slabou informovanosťou. V našej spoločnosti sa týmto spôsobom vytvorilo viacero predsud-
kov o migrantoch a utečencoch.
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