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MODLITBA
ZASVÄTENIA
SLOVENSKA

Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

V NITRE 5. JÚLA 2017

Drahí bratia a sestry vo viere v Ježiša Krista,

vážení predstavitelia našej vlasti na všetkých
úrovniach zodpovednosti, všetci príslušníci
iných náboženských a národnostných
menšín, milí spoluobčania! 
Na úsvite našich národných dejín svätí Cyril a
Metod priniesli našim predkom evanjelium
preložené do ich reči a v Proglase ich vyzvali,
aby ho prijali ako ten najcennejší dar: „Preto
čujte, čujte toto Sloveni: dar tento drahý Boh
vám z lásky daroval...“ (Proglas 9-10). 
Táto Božia láska k celému ľudstvu, ku
každému národu i ku každému človeku sa
stelesnila v osobe a v živote Ježiša Krista; On,
Boží Syn sa stal stelesnením Božej
zachraňujúcej lásky, ktorú prejavoval a
prejavuje cez svoje milujúcu srdce. 
V tejto modlitbe sa chceme obrátiť na túto
Kristovu lásku, zosobnenú v jeho Božskom
Srdci. V storočnici fatimského zjavenia, na
príhovor Panny Márie, mu chceme zveriť celý
náš národ, všetkých obyvateľov našej vlasti v

tejto vážnej chvíli našich národných i
osobných dejín.

Pane Ježišu Kriste, nech ti tieto naše prosby a

toto naše zasvätenie predloží tvoja matka,

Nepoškvrnená Panna Mária, ktorú si aj nám

dal za matku, keď stála pod tvojím krížom.

Ona, Sedembolestná, nech sa prihovára za

náš národ i za Cirkev v našej vlasti, aby sme

sa otvárali pre tvoju zachraňujúcu lásku a

verne sme s ňou spolupracovali.

Prijmi tieto naše prosby aj na príhovor našich

svätých patrónov, ktorí posvätili našu krajinu

svojím verným životom a činnosťou podľa

tvojho evanjelia: svätí Cyril a Metod, svätí

Gorazd a Bystrík, svätí zoborskí pustovníci

Andrej-Svorad a Beňadik, svätí košickí

mučeníci, naši blahoslavení minulého

storočia: sestra Zdenka Schelingová, biskupi

Pavol-Peter Gojdič a Vasiľ Hopko, kňaz Metod

Trčka a Boží služobník Titus Zeman – aby

vďaka tvojmu Srdcu, horiacemu láskou k

nám, boli sme my všetci, celý náš národ a

obyvatelia Slovenska, spolu s obyvateľmi

celého sveta, jedno s tebou i navzájom. Ty

žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

(celá modlitba na konci sv. omše na slávnosť
sv. Cyrila a Metoda)

(Marcel Stanko)
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NAŠA      HISTÓRIA

Ako roduverní Slováci si  musíme  pamätať

dátum uzákonenia  našej  spisovnej
slovenčiny  - júl roku 1843 na fare v Hlbokom
a  druhým  dôležitým dátumom je príchod
našich vierozvestov svätých  Cyrila a Metoda
na naše územie – rok 863.
Rodní bratia Konštantín a Metod prišli z
gréckeho mesta Solúna a  s pomocou Božou
sa  dali do húževnatej, ale požehnanej
apoštolskej práce. Najprv zavítali do Devína,
Nitry a iných väčších - menších miest našich
predkov. Chodili z dediny do dediny, všade
hlásali slovo Božie a rozsievali semeno viery
Kristovej. Tí ktorí  prijali ich učenie, tých
hneď pokrstili. Hojné Božie  požehnanie
sprevádzalo každý ich krok. Ľud vo veľkom
počte zanechával pohanstvo, zavrhoval
obete Perúnove a iné pohanské zvyky, aby
mohol byť účastný nekonečných darov
krvavej obete Ježiša Krista. Časom našli i
horlivých mládencov, ktorí zahoreli láskou,
aby sa stali kňazmi a hlásali slovo Božie. Z
nášho územia sa tejto pocty dostalo
Gorazdovi, ktorí potom šíril vieru aj v
susedných krajinách. 
Konštantín mal veľké nadanie pre reči, preto
vynašiel slovanské písmo, takzvané
hlaholské, aby z gréčtiny mohol preložiť sv.
čítania a evanjeliá na nedele a sviatky. Okrem
tejto veľavýznamnej práce poslovančil i
viaceré bohoslužobné knihy. K tomu, že
pápež Hadrián II. uznal aj staroslovienčinu za
liturgický jazyk dopomohla aj skutočnosť
ohľadom relikvií martýra – pápeža Klimenta.
Konštantín Filozof bol  vyslaný aj na územie
dnešnej Ukrajiny k Chazarom, od ktorých sa
dozvedel, kde ich má hľadať. Keď ich v
slávnostnom sprievode prinášali do Ríma,
pápež im vyšiel v ústrety až pred mesto. Z
úcty a vďačnosti za tento skutok,  položením

omšových kníh na oltár v chráme Santa
Maria Magiore – Panny Márie Snežnej –
fatné, čo znamená jasličky - dal týmto aktom
súhlas na prijatie nového bohoslužobného
jazyka. 
Aktuálnosťou súčasnosti sú Arabi –
Moslimovia, s ktorými prišli do kontaktu aj
bratia zo Solúna. Konštantín Filozof,
mladučký učenec smelo predstúpil pred
cisársku radu a vysvetľoval im mnohé pravdy
našej viery. Najťažšou  vždy bola téma
tajomstva  Najsvätejšej Trojice, ale aj tú
zvládol tak, že protivníkov  umlčal. Už od
mladosti si totiž zamiloval múdrosť, ktorá
tkvie v Bohu a v jeho učení.  Medzitým  sa
zastavili aj  u susedných Bulharov, kde ich
misionárska práca pokračovala pomaly, lebo
kráľ Boris odporoval novému učeniu, kým
pohľad na hrôzyplný obraz o poslednom
súde nezatriasol mu telom i dušou. Obraz
namaľoval Metod, ktorý bol i znamenitým
maliarom.
Keďže naši svätí vierozvestova  Cyril a Metod
celý svoj život obetovali hlásaniu Kristovho
evanjelia  najmä Slovákom a príbuzným
západným Slovanom, priviedli ich do
Kristovho ovčinca, neminula ich večná
odplata, lebo pápež Ján X. roku 914 vyhlásil
ich za svätých, aby sme si ich mohli voliť za
nebeských patrónov a ich sochy a obrazy
stavať na oltáre. Sv. Otec Lev XIII. roku 1880
ustanovil  ich sviatok na 5. júla. Vyobrazujú
sa spolu: Sv. Metod má v jednej ruke
biskupskú palicu, v druhej tabuľu s obrazom
posledného súdu, kým sv. Cyril v pravici drží
kríž a v ľavici knihu evanjelia. 
Sv. Cyril a Metod, orodujte za slovenský
národ, aby ho Všemohúci Pán Boh  žehnal a
zachoval vo  vernosti, pobožnosti a láske k
Bohu aj k  vlasti pre ďalšie blažené tisícročie!

(dodala Jozefína Gajdovčíková)
Zdroj: Zborník - Svätý Cyril a Metod (jezuiti Kanada)
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Svedectvo lekára

V Edinburghu v rokoch 1811-1870 žil lekár

Dr. James Simpson, ktorý sa stal známym
vďaka svojim priekopníckym objavom. Chorí
z celého sveta ho prosili o rady. Známym sa
však stal v prvom rade na poli výskumu
liekov tlmiacich bolesť. O jeho objavoch
informuje každá väčšia encyklopédia.
Kto z nás by si nevážil víťazné medicínske
objavy na poli anestéziológie? Od nepamäti
ľudia hľadali vyhovujúce nástroje na tlmenie
bolesti. Už v starom Egypte sa robili
chirurgické zákroky a používali sa narkotické
extrakty. Lekári v Číne už tisíce rokov pred
nami používali atropín, ópium a alkoholické
prípravky na znecitlivenie.
V žiadnom prípade to nie sú len hrôzostrašné
historky, že s výnimkou drog sa na tlmenie
bolesti používali príšerné spôsoby. 
Ako dobre je nám dnes! Už len málo
dospelých neokúsilo sami na sebe ohromný
pokrok v medicíne. Neviem si ani predstaviť,
že by zubár ťahal pokazený zub a vyberal
korene bez akejkoľvek  anestézy. Aj operácia
slepého čreva by bez narkózy bola hrozná.
Narkóza nie je nič iné, ako umelo vyvolaný
spánok s cieľom dočasného vypnutia
vedomia a cítenia bolesti. Operovať bez
bolesti nie je možné len tak. Uspávanie má
na starosti anestéziológ, on si zvolí
najvhodnejší spôsob narkózy, dávkuje,
podáva ju a pozorne sleduje. Bezpečnosť je o
to väčšia, že aplikácia je pre jednotlivca šitá
na mieru a predovšetkým vedľajšie účinky je
možné zoširoka obísť.
K víťazstvám však vedie dlhá a únavná cesta.

Dr. James Simpson zohrával v týchto
výsledkoch významnú úlohu. Ako praktikant
raz zhrozene vybehol z operačnej sály, kde
operovali chorého na rakovinu. Rozochvene
kričal: „Nedá sa vari urobiť niečo, aby boli
operácie aspoň o trochu menej bolestivé?“
Vážne rozmýšľal o tom, že zmení študijné
zameranie, napokon však pri ňom ostal.
Nakoniec učil a bádal ako profesor na
univerzite v Edinburghu, okrem toho sa z
bratskej kresťanskej lásky s horlivou
oddanosťou zasväcoval chorým. Vyvíjal nové
lekárske prístroje a metódy. Po mnohých
pokusoch, uskutočnených na sebe,
4.novembra 1847 prvýkrát použil chloroform
ako uspávací prostriedok. O niekoľko rokov
neskôr sa už na operačných sálach celého
sveta robili operácie v úplnej narkóze. Aj keď
bol tento uspávací prostriedok jedovatý, a
preto nemohol byť nasadený dlhšie ako
hodinu, vo vtedajšom svete znamenal
obrovský pokrok.
Simpson bol mnohokrát poctený. Stal sa
domácim lekárom kráľovnej Viktórie, ktorá
mu udelila šľachtický titul. Zvolili ho za
čestného občana Edinburghu a dostal
nespočetne veľa domácich aj
medzinárodných uznaní. Jeden dobový lekár
o ňom píše: „Zhmotňuje štyri ideály
dokonalého lekára, pretože oplýva
vynikajúcim intelektom, orlím zrakom,
srdcom leva a rukami jemnej slečny.“
Navzdory všetkému ostal skromným
človekom, ktorý bol verný svojim
kresťanským koreňom.
Keď sa ho raz poslucháči medicíny pýtali,
ktorý bol jeho najväčší objav, jeho odpoveď
znela: „Mojím najväčším objavom je Ježiš
Kristus ako môj Pán a môj Spasiteľ.“

(Anna Sabolová, ml.)

Zdroj: Friedhelm Konig: Ako by sme si mysleli
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Pocity

Pocity sú nevyspytateľné: nikdy nevieme,

kedy sa objavia a kedy zmiznú. Jedno je však
isté – nemusíme sa nechať nimi ovládať.
Svoje pocity dokážeme ovládať a zbaviť sa
zlozvykov, ktoré ubližujú nám aj iným.
Medzi deštruktívne pocity patrí sebaľútosť,
depresia, znechutenie, výbušnosť,
precitlivenosť a urážlivosť. Chybou je aj to,
ak životným okolnostiam dovolíme, aby
nám diktovali náladu a keď sa rozhodujeme
bez premýšľania, iba na základe pocitov. 

Sebaľútosť
Človek, ktorý sa často ľutuje, nie je príťažlivý
a príjemný spoločník, keďže odčerpáva
energiu z okolia. Neprestajné premýšľanie o
negatívnych stránkach života z nás môžu
spraviť hnevlivých a deprimovaných ľudí.
Môžeme sa stať uzavretými a negatívne
emócie dokážu zničiť naše vzťahy a náš
život. Sebaľútosť sa môže prejaviť tým, že
nezískame to, po čom túžime, alebo sa
objavia problémy a našou prirodzenou
reakciou je, že sa začneme ľutovať. Možno
že sa nám zdá, že negatívne okolnosti okolo
nás sú natoľko ťažké, že máme dôvod sa
ľutovať, no nikdy nie právo sa ľutovať. Ak
prijmeme postoj obete, ohrozíme tým
vlastnú budúcnosť. Bez ohľadu na to, aké
ťažké veci sme zažili a v akých nepriaznivých
podmienkach sa práve nachádzame, Boh
nás chce požehnať. Podmienkou však je, že
budeme ochotní žiť podľa Jeho predstáv.
Boh neschvaľuje sebaľútosť, ani žiadne
negatívne pocity. Ak týmto zlozvykom tiež
trpíme, odstráňme ho čo najskôr.
Sebaľútosť otáča zrkadlo na nás samých,
stavia nás do stredu nášho sveta a robí
nešťastnými. Je to modlárstvo, lebo keď sa
uzavrieme do svojho vnútra, naším cieľom

sa stáva vlastné uspokojenie, nie
nasledovanie Boha. „Sebaľútosť je smrť, z
ktorej neexistuje vzkriesenie, je to priepasť,
z ktorej nás nikto nedokáže vytiahnuť,
pretože sme sa sami rozhodli do nej skočiť.“
E. Elliotová Ak sa rozhodneme zbaviť sa
zlozvyku utápania sa v sebaľútosti,
nedokážeme prijať pomoc ani od Boha, ani
od ľudí. So sebaľútosťou je to ako s
ostatnými zlozvykmi: ak ju chceme, musíme
si uvedomiť, že nám škodí a Bohu sa protiví.
Treba ju vyznať ako hriech, kajať sa a prosiť
Pána o odpustenie a silu zmeniť sa. Ak
zažneme klesať na mysli, povedzme si, že do
tej temnej priepasti už viac nezostúpime.
Ľutovaním sa iba strácame čas, radosť a
pokoj a bránime Bohu, aby v nás konal. Ak
sa nás začnú zmocňovať pocity sebaľútosti,
zamyslime sa nad požehnaniami, ktoré sme
už dostali. Zapíšme si ich a nahlas čítajme.
Navštívme niekoho, kto je na tom horšie ako
my a pomôžme mu. Ak máme strechu nad
hlavou, chlieb a oblečenie, máme sa lepšie
ako polovica svetovej populácie. 

Hnev
Zlosť je symptómom choroby, ktorá sa
nazýva sebectvo. Keď nedosiahneme to, čo
chceme, môžeme sa rozčúliť a nechať sa
vyviesť z miery, alebo zvíťaziť nad pocitmi a
zachovať si pokoj. Snaha uspokojiť svoje ego
je prácou na plný úväzok, za ktorú
dostaneme mizernú mzdu. Čím viac sa
sústreďujeme na seba, tým horšie sa cítime.
Jediná cesta k pravému šťastiu je zabudnúť
na seba a žiť pre to, aby sme boli
požehnaním pre iných ľudí. Pán nás naplní
radosťou, ak sa budeme držať Božích
pokynov pre šťastný život. Sv. písmo nám
hovorí, že máme ovládať svoj hnev. Možno
si myslíme, že to nezvládneme, ale ide o náš
hnev a iba my máme v rukách rozhodnutie,
či ho skrotíme, alebo sa mu podriadime.
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Možno žijeme v rodinách, v ktorých je hnev
a nepokoj na dennom poriadku. Možno sa
hnev využíva ako prostriedok na
manipuláciu ľudí. A možno sme si na hnev
privykli až tak, že nás nenapadne, že pokoj a

rozčúlenie sú záležitosťou voľby. No v
skutočnosti to záležitosťou voľby naozaj je. 
Zdroj:                             (Dominika Čechová)

Zdroj: Meyer, J.: Od zlozvykov k dobrým návykom

Zasvätenie Slovenska 
Božskému Srdcu Ježišovmu 

a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Nitrianske biskupstvo pozývajú veriacich na národnú Cyrilo-metodskú púť. 
Dňa: 5. júla 2017 od 10.00 hod na Svätoplukovom námestí v Nitre. 
Svätej omši, za prítomnosti slovenských katolíckych biskupov, bude predsedať reykjavícky
diecézny biskup Mons. Dávid Bartimej Tencer. 

Súčasťou bohoslužby bude aj zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Pôjde o obnovenie zasvätenia, ktoré pred
sedemdesiatimi rokmi urobil vtedajší nitriansky arcibiskup Karol Kmeťko.
Odchod dňa:  05.07.2017       

Miesto odchodu:
1.04:00.hod-H.-GLORIA-Košice-Bottova-ulica
2.04:10.hod.-Košice-kostol-sv.Gorazda-zastávka-MHD/smer-Popradská/      
3.04:15.hod.PEREŠ- hl.cesta-MHD-zastávka
4.04:20.hod.POĽOV-hl.cesta MHD-zastávka
5.04:25.hod.-ŠACA-hl.cesta-Slovnaft-SAD-zastávka
6.04:30.hod.-Čečejovce-hl.cesta-zastávka-MHD-kostol 
7.04:35.hod.- Moldava nad Bodvou  -Slovnaft čerp. Stanica

Cena:   28,50€
v cene je zahrnuté: autobusová doprava, tech.sprievodca, úrazové poistenie, poistenie
insolvent. CK, DPH.
Informácie:    STELLA MARIS Priska Kapitánová - Tel.055/625 33 58,  Mobil: 0905/267 868
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Exercičný dom sv. Ignáca z Loyoly v
Prešove ponúka sériu exercícii v auguste 

Prešov 28. júna (TK KBS) Exercičný dom

svätého Ignáca z Loyoly v Prešove ponúka
nasledovné termíny duchovných cvičení v
auguste 2017. Pri tejto príležitosti
prinášame pozvanie a ich program: 

7. - 13. 8. DC individuálne Láska dáva
zmysel životu (P. Šuppa SJ)
14.-20. 8. Vniesť svetlo do svojho života
(Ján Revák SJ)
17. - 20. 8. Čo tu robíš? DC pre mladých do
35 rokov (Branislav Beniač SJ)
21. - 27. (29). 8. Žiť z Božej milosrdnej
lásky (rehoľné osoby) (P. Šuppa SJ)
21. - 29. 8. DC individuálne (Viliam Karľa
SJ)
24. - 27. 8. Neprišiel som pre
spravodlivých, ale hriešnych (Ľubomír
Pilarčík SJ)
28. 8. - 3. 9. Božie kráľovstvo sa priblížilo
(Branislav Beniač SJ)
31. 8. - 3. 9. Proti beznádeji a bezradnosti
(P. Šuppa SJ)

Na duchovné cvičenia sa možno prihlásiť
písomne: Exercičný dom, Pod Kalváriou
81, 080 01 Prešov; telefonicky (051 7460
511; 0948 892 929) v pracovných dňoch
od 8.00 do 16.00; mailom:
domsj.po@gmail.com. 

(dodala Anna Sabolová, ml.)

Pápež talianskym odborom: Chráňte
najslabších pracovníkov, myslite na
mladých

Vatikán 28. júna (RV) Pápež František

vyzval podniky a spoločnosti, aby na
pracovisko prijali viac mladých ľudí tvrdiac,
že je „hlúpe a krátkozraké“ nútiť ľudí
pracovať do vysokého veku. Urobil tak na
stretnutí so zástupcami a členmi
Konfederácie talianskych odborov
(Confederazione italiana sindacati
lavoratori), ktorých prijal ešte pred
generálnou audienciou v Aule Pavla VI. Tí
sa v týchto dňoch zúčastňujú v Ríme na
národnom kongrese s názvom „Za človeka,
za prácu“.
„Keď sú mladí mimo svet práce, podnikom
chýba energia, entuziazmus, inovácie,
radosť zo života, ktoré sú vzácnymi
spoločnými dobrami, čo zlepšujú
ekonomický život i verejné šťastie.“ 
Okrem nedostatku pracovných miest pre
mladých kritizoval Svätý Otec nedostatok
času pre rodinu, „zlaté“ dôchodky či
platovú nerovnosť medzi mužmi a ženami.
Talianske odbory varoval pred rizikom
nasledovania príkladu inštitúcií a
mocných, ktoré by mali naopak kritizovať.
Naopak podľa pápežových slov odbory
majú „prorockú úlohu, ktorá spočíva v
ochrane najslabších pracovníkov, vrátane
cudzincov a tých, ktorí sú bez náležitých
práv vyradení z pracovného trhu a tým z
demokracie“.



vv čASEčASE oDoD 03.07.2017 03.07.2017 DoDo 09.07.201709.07.2017

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 9.7.-15.7. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária vasilová (Sadová ul.).   

Sv. spoveď: V tomto týždni, keďže je prvopiatkový týždeň, tak bude možnosť sv. spovede
každý deň 1,5 hod. pred večernými sv. omšami od 17.00 hod. a v piatok od 16.30 hod. V
utorok po rannej sv. omši podľa potreby.

Sv. spoveď chorých: Chorých budem navštevovať v piatok od 8.00 hod. Prosím vás, nahláste
ich v sakristii.

Farský letný tábor: Sú už k dispozícii prihlášky na náš farský letný tábor v termíne 31.7.-5.8.
Cena je pre aktívnych členov farnosti 45€, pre členov farnosti 50€ a pre nečlenov farnosti 55€.
Ktorí máte záujem a už ste sa prihlásili alebo chcete prihlásiť, zastavte sa v sakristii po
prihlášky. Zároveň bude možné si stiahnuť prihlášku aj z internetu, vytlačiť a vyplniť.  

Rozpis lektorov:
Sv. Cyrila a Metoda: 8.00 hod. – rod. Nutárova; 10.00 hod. – rod. J. Fenika; 
14. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. - rod. Polákova, 10.00 hod. - rod. Kľučárova.
Rozpis na celý kvartál bude k dispozícii o týždeň.  
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Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220;

Pevná linka na faru - 057 4426 286.



vYDÁvA
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Tehelná 266, 093 03 Vranov nad Topľou; tel.č. 057/4426 286; 0908 047 220; 

Redakciu vedie: M. Stanko; Jazyková úprava: M. Majzlíková; Grafická úprava: R. Majzlík
Vaše pripomienky, príspevky a návrhy čakáme na mariannum@gmail.com vždy vo štvrtok do 12:00 

Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.  

PPoNDELoKoNDELoK 03.07.201703.07.2017
Sv. Tomáša, apoštola (sviatok)

Sv. omša: 1830

Poklona  Sv. Oltárnej:  1915

uu ToRoKToRoK 04.07.201704.07.2017 Sv. omša: 630 kostol JaA  

SS TREDATREDA 05.07.201705.07.2017
SV. CYRILA A METODA,
SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV
(SLÁVNOSŤ)

Sv. omša: 800

Sv. omša: 1000

(obidve sv. omše s modlitbou zasvätenia Slovenska)

ŠŠ TvRToKTvRToK 06.07.201706.07.2017
1. štvrtok mesiaca – deň modlitieb za

duchovné povolania 

Poklona  Sv. Oltárnej:  1730

Sv. omša: 1830

PP IAToKIAToK 07.07.201707.07.2017
1. piatok mesiaca

Sv. omša: 1830

SS oBoTAoBoTA 08.07.201708.07.2017 Sv. omša: 1830 kostol JaA

NN EDEľAEDEľA 09.07.201709.07.2017

14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omša: 800

Sv. omša: 1000

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

LITuRgICKýLITuRgICKý PRogRAMPRogRAM oDoD 03.07.2017 03.07.2017 DoDo 09.07.201709.07.2017

“Ak niečo prikazuješ alebo vytýkaš, potom daj vždy najavo, že chceš to najlepšie a
nemáš v úmysle presadiť svoju vôľu.” (Don Bosco)


