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Kontemplatívna mama: 
Eucharistia a eucharistická žena

Cesta nepatrnosti
Tento blog som mala napísaný niekoľko mesiacov. Nejak sa mi nezdal 
vhodný na publikovanie. Spomenula som si naň teraz, keď prežívame 
ten najťažší pôst – pôst od Eucharistie. A zatúžila som podeliť sa s vami oň.
Sedela som v príjemnom šere zadnej časti františkánskeho kostola. Sama 
s najmenším, niekoľko málo mesačným bábätkom. Bábätko pochopilo, 
ktorá bije a počas svätej omše učinilo skutok milosrdenstva voči svojej 
mame a uložilo sa na hlboký spánok.
 Počas Premenenia ma zrazu zasiahla tá nepatrnosť, s ktorou sa nám 
Ježiš deň čo deň dáva v Eucharistii. 
To, čo sa deje na oltári počas premenenia, je také nepatrné, až je to 
neviditeľné!
Boh sa rozhodol deň čo deň dávať tomuto svetu spôsobom, ktorý je 
doslova  a do písmena neviditeľný a 100 % ľahko prehliadnuteľný.
Videla som v tom analógiu tajomstva duchovnej cesty ženy. 
To deň čo deň sa opakujúce dávanie seba, ktoré je také nepatrné, až je 
neviditeľné. Dokonca pre nás samé!
Jednoduché zotrvanie na svojom mieste vo chvíľach, keď by sme 
najradšej utiekli.
Nespočítateľné prebalenie bábätka; Navarenie jedla pre rodinu;
Vypratie prádla; Upratanie serepetičiek;
Prechádzka po jednej z troch bežných trás…
Veď to robia všetky mamičky na materskej v mojom okolí…
A robia to lepšie ako ja…A menej sa pri tom sťažujú….
A predsa Bohu stačí „Áno“ vyslovené silou mojej vôle (oveľa častejšie 
než silou mojich emócii), aby z týchto nepatrností urobil niečo veľké.
Každé jedno „Áno“, s ktorým dokážem prijať a urobiť ďalšiu nepatrnosť, 
je polienkom priloženým do ohňa, ktorý zohrieva neviditeľne tento svet.
A tak som pochopila veľkú archetypálnu pravdu o žene – strážkyni 
ohňa. Žena prikladá polienko za polienkom do ohňa milosrdnej lásky 
až do momentu, keď od toho ohňa vzplanie ona sama .Darovaním 
seba v nepatrnosti sa pripodobňuje Kristovej eucharistickej nepatrnosti. 
Stáva sa hostiou.

Aďka Mikolášiková. www.zastolom.sk



NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
Úsilie ohlasovať evanjelium ľuďom dnešnej doby, ktorí sú plní nádeje, ale 
trápi ich neraz aj strach aj úzkosť, treba zaiste pokladať za povinnosť, ktorú 
plníme nielen voči spoločenstvu kresťanov, ale aj voči celej ľudskej spoločnosti. 
Príkaz adresovaný dvanástim apoštolom: „Choďte a hlásajte evanjelium“ 
platí pre všetkých kresťanov, aj keď odlišný spôsobom. Cirkev musí neustále 
počúvať zvestovanie evanjelia, aby si mohla zachovať čerstvú silu odušev-
nene ho ohlasovať. Evanjelizovať pre Cirkev znamená prinášať radostnú 
zvesť celému ľudstvu, ľudí vnútorne pretvárať a vytvárať z nich nové ľud-
stvo: „Hľa, všetko robím nové.“ Ale nové ľudstvo nie je možné bez nových 
ľudí, totiž nových skrze krst a život podľa evanjelia. Účelom evanjelizácie 
je dosiahnuť túto vnútornú premenu, ak treba, nejako ju vyjadriť slovom. 
Správnejšie by sa to dalo povedať, že  Cirkev evanjelizuje vtedy, ak sa snaží 
obrátiť osobné i kolektívne ľudské svedomie jedine silou a božskou mocou 
posolstva, ktoré hlása, a ak sa usiluje premeniť aj všetku činnosť, ktorú títo 
ľudia vykonávajú, spolu s ich životom a prostredím, v ktorom žijú. Preto 
radostnú zvesť, ohlasovanú životom, musí prv či neskôr ohlasovať aj živé 
slovo. Nemožno hovoriť o skutočnej evanjelizácii, ak sa pri nej nehlása aj 
meno, učenie, život a prisľúbenie, kráľovstvo a tajomstvo Ježiša Nazaret-
ského, Syna Božieho.

Pápež Pavol VI.

Príbeh na zamyslenie - pre malé i veľké deti...
Môj starší brat raz prišiel zo školy domov smutný. Zahľadel sa na mamku, 
ktorá sa skláňala nad hŕbou nevyžehlenej bielizne a povedal:
“Mami, prečo majú iní chlapci také pekné mamy a ja nie?”
Mamka zdvihla oči od bielizne, prestala žehliť, potom opatrne položila žehličku 
na kraj dosky a prisadla si k synovi.
“Ktorí chlapci majú krajšie mamy ako ty?” – spýtala sa ticho.
“No, Peter a Ondrej. Posmievali sa mi. Vychvaľovali sa, že ich mamy sú mladé 
a pekné… Prečo aj ja…
Chlapca by asi zaliali slzy, keby sa ho mamička nebola spýtala: “Povedz mi, 
koľko má Peter súrodencov?” “Peter má ešte sestru,” povedal. “A Ondrej? 
Koľko mala jeho mama detí?” “Ondrej je sám. Ondrejova mama mala iba 
jeho.”
“A koľko je vás? Päť. Vidíš, chlapček môj, ja som si svoju krásu porozdeľovala 
medzi Vás piatich. Ty si dostal trochu, tvoje sestry i bratia trochu – a mne 
neostalo nič. Iba tie moje vrásky…”
Syn sa k nej tuho pritisol. “Mne si sa aj tak vždy páčila, mami…”



O Z N A M Y
V pondelok, utorok a stredu sú letné prosebné dni, 

ktorých obsahom sú prosby za úrodu. Záväzný je jeden deň.
Vo štvrtok 13.5.2021 je prikázaný sviatok slávnosť Nanebovstúpenie Pána. 

Sv. omše Humenné: 7:00, 12:00 a 18:00, 
Kochanovce v stredu z nasledujúcej slávnosti o 17:00 pre 65 + 

a vo štvrtok  18:30, Lackovce 16:30 pre 65 + a 17:30 hod.
Najbližšiu nedeľu 16. mája 2021 sa v kostoloch uskutoční tradičná zbierka na 
katolícke masmédiá. Ide o pravidelnú zbierku, ktorá sa koná každý rok počas 
7. veľkonočnej nedele v katolíckych farnostiach na celom Slovensku. Finančnú
 podporu získajú na základe štatútu zbierky Televízia Lux (50 percent), Rádio 
Lumen (20 percent) a Tlačová kancelária KBS (10 percent). Zvyšných 20 per-
cent zo získaných prostriedkov sa používa na podporu mediálnych grantov.
Ak Boh dá,  v nedeľu 16. mája budeme v našej farnosti prežívať slávnosť 

prvého sv. prijímanie so žiakmi zo ZŠ Hrnčiarska. Preto vás chceme 
poprosiť, aby sme v daný čas vytvorili v kostole priestor pre detí a ich 

príbuzných. Vás ostatných prosíme, aby ste využili sv. omšu o 9:15 hod.. 
V prípade, že vám viac vyhovuje neskorší čas, budete musieť z dôvodu 

pandemických opatrení zostať cez sv. omšu vonku.

ORGANIZAČNÉ POKYNY K 1.SV. PRIJÍMANIU  10:30 HOD. 
ZŠ HRNČIARSKA
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