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Sme späť

A sme späť. Teda Mariannum. Po krátkej

prestávke a zhodnotení vašich dotazníkov
pokračujeme v nezmenenom formáte. Tak
si to želala drvivá väčšina z vás. K obsahu
boli nejaké návrhy, ktoré sa pokúsime
zapracovať. Napríklad zverejňovať úmysly
svätých omší, prinášať viac informácií z
diania vo farnosti a podobne. Ďakujeme za
všetkých 47 návratiek.
Máme za sebou júlové dni, aj horúce, aj
slávnostné. Myslím, že sme sa liturgicky
vyšantili. Hlavne dospelí. Ale budúci týždeň
patrí deťom, táborníkom. Tak bude vyzerať
aj liturgický poriadok, aj keď
viem, že to bude týždeň
prvopiatkový. Pri
vzájomnom pochopení  to
nejako skĺbime. 
Z krabičky Vaše názory,
postrehy a pripomienky som
zaregistroval požiadavku na
nedeľnú večernú svätú
omšu. Ale z mojej strany je
to azda jediná istá vec, ktorá
sa nezmení – v nedeľu večer
svätá omša v našej farnosti
nebude. Ak niekto z vážnych

dôvodov nemá inú možnosť, môže sa v
tomto čase zúčastniť svätej omše v
susedných mestských farnostiach. 
Prajem nám všetkým požehnaný august,
možno tiež aj horúci, ale isto aj slávnostný.
Čaká nás opäť pútnická svätá omša s
hosťom, slávnosť Nanebovzatia Panny
Márie, odpustová slávnosť u gréckokatolíkov
a poniektorých aj púť do Medžugoria. Tak
nech každý z nás objaví poklad ukrytý v
nastávajúcom čase.  

(Marcel Stanko)
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Cyklotúra

Začíname...

Ešte v januári 2016 predkladám dva

návrhy. Obidva súvisia so životom
blahoslavenej sestry Zdenky, ktorej relikviu
máme na oltári. Prvá je Krivá na Orave.
Druhá Podunajské Biskupice. Tie sú dnes už
súčasťou Bratislavy a tak pre dievčatá je to
jasná voľba. Chlapcov zase viac lákajú kopce
a tak dievčatá prehlasovali. Rok 2016 -
ideme na Oravu. 
Tohto roku sme cieľ cesty mali už jasný. Už
iba vybrať správnu trasu. Vyznačujeme na
mape písmeno „M“ (ako Mária) so
začiatkom v Čemernom a koncom v
Podunajských Biskupiciach. Postupom času
sa nám to písmeno deformuje. Je to kvôli
kilometrom na jeden deň a aj kvôli
ubytovaniu. Máme ísť do Bojníc, na Staré
Hory, v Trnave máme byť celý deň, ...
Nakoniec vyberáme trasu, ktorá s
písmenom „M“ nemá veľa spoločného, ale
človek mieni a Pán Boh mení.
Na každom stretnutí, kontrolujeme trasu a
ešte stále ju meníme podľa možnosti
ubytovania a kontrolujeme aj plnenie
ostatných úloh (sprievodné vozidlo,
sponzori, tričká, dresy, náradie a náhradné
diely, lieky, vitamíny, autovlak na spiatočnú
cestu, ...). Tých úloh je naozaj veľa.
Nesmieme na žiadnu zabudnúť, aby nás
niečo neprekvapilo na ceste. 
Ten čas rýchlo letí. Už je jún. Stretávame sa
už častejšie, nielen osobne, ale aj cez
facebook a aj tréningy sú intenzívnejšie a
oveľa častejšie. Niekedy aj dva na deň.
Jeden ráno 5:50 Čemerné – Soľ – Jastrabie –
a cez mesto späť a druhý pred večerom za
Banské na vysielač Mošník. Ideme vždy na
maximálny výkon, aby sme dostali čo
najviac do nôh. Pre troch nových členov

organizujeme špeciálnu cyklotúru, aby sa
naučili jazdiť v pelotóne, ako brzdiť,
ukazovať prekážky na ceste a podobne. Od
Fera Baníka dostávajú ešte navyše niekoľko
minútové školenie aj s praktickými
ukážkami. Potom ešte jednotlivo
upozorňuje na chyby počas cyklotúry. Každý
jeden detail je počas jazdy v pelotóne
dôležitý. Stačí jedno zaváhanie, jeden
nerozvážny pohyb, jedno neodhadnuté
zabrzdenie a hromadnému pádu sa
nevyhneme. Naša Železničná spoločnosť
Slovensko (ďalej len ŽSSK) je neskutočne
pružná. Hneď reaguje a rieši danú situáciu.
Niečo som si naštudoval na internete a ešte
v máji ich kontaktujem telefonicky. Chcem
vedieť informácie ako to je s prepravou
auta, bicyklov a nás z Bratislavy na východ.
Zakaždým mi zdvihne druhá osoba a ja
dostávam vždy inú odpoveď. Už iba mesiac
do odchodu a ja ešte neviem nič konkrétne.
Tak som začal s nimi kontaktovať
elektronicky. Nič sa nezmenilo. Akurát, že
na odpoveď som čakal niekedy aj deň. Vždy
som dostal inú odpoveď a od inej osoby. Je
štvrtok 6.7. 2017 dva dni do odchodu na
cyklotúru. Konečne tam bola jedna
pozitívna odpoveď. Lístky si nemôžeme
kúpiť a ani rezervovať cez internet. Treba
poslať písomnú objednávku na prepravu
auta a bicyklov a ísť osobne na pokladňu
ŽSSK kúpiť lístky. Idem hneď na našu
vlakovú stanicu. A tu som našiel pravý opak
doterajšej komunikácie. Pani za pokladňou
je maximálne ochotná. Telefonuje
niekoľkokrát. Výsledkom toho bolo
potvrdenie objednávky na prepravu auta a
následné zakúpenie troch lístkov s
maximálnou zľavou do autovlaku a pre
ostatných do lôžkovej časti maximálny
počet zľavnených lístkov – deväť kusov. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach

(Peter Tóth)



stran
a 3

Schodište

Kedysi sa jeden tesár pustil do stavby

schodišťa. Šiel okolo sused a keď videl tesára
pri práci, povedal: „Ak mi kus daruješ, veľmi
mi pomôžeš a tvoje dielo tým neutrpí. Mohol
by si mi venovať jedno rameno schodišťa?“
Tesár sa poškrabal po hlave a dal mu, o čo ho
žiadal. Sused mu poďakoval a spokojne
odišiel. Nato prišiel ďalší človek a tesárovi
vysvetlil, že by pomocou niekoľkých schodov
mohol získať prácu a nasýtiť tak svoje deti.
Tesár súhlasil a niekoľko schodov mu
daroval. Aj tento muž naradostene odišiel. A

tesár pokračoval v diele.
Neskôr sa objavila chudobná žena a
požiadala ho o kus kameňa na vyplnenie
diery v stene domu, cez ktorú ťahalo
dovnútra. Aj tentoraz tesár súhlasil a žena šla
spokojne svojou cestou. Zastavili sa u neho
ešte ďalší ľudia a on im všetkým vyhovel.
Napriek tomu, že bola tuhá zima a veľká
bieda, rozdával časti schodišťa, dokonca aj na
palivo do pece.
A svojej žene povedal:
„Vôbec tomu nerozumiem. Schodište sa stále
zmenšuje a napriek tomu po ňom stúpam do
neba. A zakaždým som mu bližšie!“

S kým sa delím o „kusy svojho schodišťa?“

Keby som tým schodišťom bol ja sám, komu

by som sa daroval?

(Anna Sabolová, ml.)

Zdroj: José Carlos Bermejo: Príbehy na uzdravenie duše

1. čítanie: 1 Kr 3, 5-6a. 7-12
Žalm: Ž 119, 57+72. 76-77. 127-128. 129-130 
Ant.: Pane, tvoj zákon veľmi milujem.  
2. čítanie: Rim 8, 28-30 
Evanjelium: Mt 13, 44-52 alebo kratšie Mt 13, 44-
46 

Krátke zamyslenie na evanjelium: Je bežným
javom, že mnohí odkladajú Starý zákon alebo
knihu Zjavenie apoštola Jána s tým, že je to príliš nezrozumiteľné. Ale stále ide o slovo
živého Boha! Ježiš na konci dnešného evanjelia kladie dôležitú otázku: „Pochopili ste to
všetko?“ Možno by mnohí pravdivo odpovedali: „Vôbec nie.“ Ale sú aj ľudia, ktorí na každú
otázku majú už dopredu jasnú odpoveď. Rovnako tak čítajú Sväté písmo – s už vopred
jasným porozumením. Je to ale skutočne to, čo nás Ježiš učí? Posledná veta dnešného
evanjelia dáva zaujímavý návod: „Každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského
kráľovstva..“ Zákonníkom sa tu myslí niekto, kto venoval mnoho času oboznámeniu sa s
Písmom. A predsa, ak chce porozumieť evanjeliu, musí sa stať nanovo učeníkom
načúvajúcim Božiemu slovu. To neznamená zahodiť predošlé. Ježiš nás povzbudzuje múdro
zaobchádzať so všetkým, čo sme v živote objavili a poznali.                    (podľa www.vira.cz)

Modlitba žaltára a breviára: 1. týždeň žaltára
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Je Boh všemohúci? Inými slovami: dokáže

Boh čokoľvek? Jeden slávny filozof sa kedysi
opýtal, či Boh dokáže stvoriť kameň taký
ťažký, že ho ani nezdvihne. Ak sa k tejto
otázke postavíme s najväčšou vážnosťou,
dôjdeme k záveru, že Boh nie je všemohúci.
Môžeme však Boha chytiť do pasce
ľudských slov? Práve cez našu slabosť
dokáže Boh ukázať svoju všemohúcnosť a
milosrdenstvo. Keď Abrahám nechcel
uveriť, že sa napriek svojmu vysokému veku
stane otcom, Boh sa ho opýtal, či je Bohu
nejaká vec nemožná? Ani Mária nerozumela
tomu, ako sa stane, že porodí syna. Ale anjel
Gabriel jej povedal, že Bohu nič nie je
nemožné. Abrahám a Mária mali vieru.
Preto im a cez nich Boh prejavil svoju
všemohúcnosť. Tajomstvo tkvie v našej
odovzdanosti Bohu. Ak sa rozhodneme
spoliehať na Boha, vykoná veľké veci. Vtedy
nás zlo a pohromy nikdy úplne nezarmútia a
neoberú o nádej. Boh je všemohúci, pretože
dokáže zlo obrátiť na dobro. Dáva ľuďom
inšpiráciu a silu robiť dobro aj v tých
najzúfalejších podmienkach. Zlo vo svete
ostane navždy zahalené rúškom tajomstva,
ale nikdy nás ani o kúsok nedokáže obrať o
Božiu nekonečnú lásku. Mnohí ľudia sa
pýtajú, prečo Boh neodstráni zo sveta zlo.
Pri hľadaní odpovede musíme rozlíšiť medzi

zlom, ktoré páchajú ľudia a skutočnosťami,
ktoré chápeme ako zlé, napríklad prírodné
katastrofy. Niektorí ľudia považujú prírodné
katastrofy, napríklad zemetrasenia, cunami
a hurikány za Boží trest. Takéto vnímanie
nie je úplne správne. Je pravda, že Boh
dokáže ovplyvniť počasie. V Starom zákone
boli niektoré prírodné katastrofy trestom
pre hriešnikov. Napr. potopa sveta. Avšak to
všetko bolo súčasťou dejín izraelského
národa, ktorý sa pripravoval na Ježišovo
narodenie. Ježišov príchod je najväčší dôkaz
Božej lásky k ľudstvu. Utrpenie, smútok,
ktorý pohromy spôsobili sa tejto láske
nevyrovnajú. Aj preto ich nemôžeme
považovať za trest od Boha. On trpí s ľuďmi,
ktorých tieto pohromy postihnú. Iných zasa
navádza, aby obetiam pomohli. Takto môže
aj zo zlého vzniknúť niečo dobré. Boh k
tomu potrebuje našu pomoc. Ale prečo Boh
dovolí aby sa prírodné katastrofy vôbec
stávali? Na túto otázku nedokážeme
odpovedať.  Odpoveď je prepojená s
pôvodom zla, ktorý je pre nás aj naďalej
záhadou. Prečo Boh nezastaví ľudí, ktorí sa
chystajú spáchať zlo? Ľudia nie sú bábky,
ktoré Boh ovláda. Dostali slobodnú vôľu,
aby sa rozhodli konať dobro. Táto sloboda
im zároveň umožňuje konať zlé skutky. 

Ani svet, ani ľudia v ňom nie sú dokonalí, preto sa dejú zlé veci. Boh dokazuje svoju
všemohúcnosť obracaním zlého na dobré. 

Ak je Boh všemohúci, prečo sa stávajú katastrofy?

Prečo existuje zlo?
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Ak sa slobodne rozhodneme ísť vlastnou
cestou, Boh nezasiahne, pretože v tom
prípade by nik z nás nebol skutočne
slobodný. Môžeme namietať, že je to
neschopnosť konať, Boh však nie je diktátor,
ktorý nás násilím núti konať jeho vôľu. Naša
slobodná voľba je dôsledkom jeho
nekonečnej lásky. Pretože ľudí tak veľmi
miluje, raní ho pohľad na utrpenie, ktoré
spôsobujú naše zlé rozhodnutia. Ľudia si
môžu vybrať a konať dobro, no často si
zvolia cestu zla. Vražda, krádež, znásilnenie
a ohováranie sú výsledky rozhodnutí, ktoré

robí človek, keď chce pre seba získať niečo
na úkor druhých. Keď myslíme len na svoje
túžby bez ohľadu na Božiu vôľu a utrpenie,
ktoré spôsobujeme, napĺňa nás pýcha.
Práve tá spôsobila pád Adama a Evy, keď si
mysleli, že by mohli byť „ako Boh“. Existuje
len jediný spôsob ako čeliť zlu: pokorne si
vybrať lásku k Bohu a konať jeho vôľu. Ježiš
nám ide príkladom. Hoci je Boh, rovnocenný
s Otcom, pokorne na seba vzal ľudskú
podobu a oddane poslúchal Otca až po smrť
na kríži.                           (Dominika Čechová)
Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

Mesiac júl bol v našej farnosti bohatý na

nové udalosti, niesol sa v znamení športu, ale
aj duchovných osláv. Po tom, ako sme v našej
farnosti privítali nášho nového duchovného
správcu o. Marcela Stanka, putovali sme v
prvú júlovú sobotu na Arcidiecéznu púť k
Matke Božej do Obišoviec. Naši cyklisti sa
vybrali na cyklopúť po mariánskych
pútnických miestach na Slovensku ako je
Levoča, Šaštín a Marianka. 13. júla sme slávili
už 7. pútnickú sv. omšu v rámci 100. výročia
fatimských zjavení spolu s
hosťom a hl. celebrantom
Mons. Pavlom Drábom. V tretí
júlový týždeň sme privítali vo
farnosti vzácnu návštevu v
podobe relikvie sv. Anny pri
príležitosti odpustovej
slávnosti sv. Joachima a sv.
Anny. Hl. celebrantom a
kazateľom bol p. Štefan
Bankovič, OFM. V samotný deň
slávnosti celebroval slávnostnú

sv. omšu novokňaz o. Dominik Plavnický,
ktorý nám udelil aj svoje novokňazské
požehnanie. Keďže v júli je aj liturgická
spomienka na sv. Krištofa, patróna
cestujúcich, pútnikov a šoférov, tak sme už
tradične pri tejto príležitosti mali možnosť
dať si požehnať všetky autá, bicykle a iné
dopravné prostriedky, ktoré sme si doniesli.

(Dominika Čechová)
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Na pulty kníhkupectiev sa dostáva
životopisná kniha o bl. Titusovi
Zemanovi

Bratislava 18. júla (TK KBS) Na pulty

kníhkupectiev prichádza ďalšia zo
série kníh o blahoslavenom Titusovi
Zemanovi s názvom "Quo vadis,
Titus?" Kniha je autentickým
životopisom ctihodného Titusa
Zemana a jej autorom je jeho synovec
a birmovný syn Michal Titus
Radošinský. Je autorom jeho
viacerých životopisov, vrátane
životopisu odovzdaného na
Kongregácii pre kauzy svätých vo
Vatikáne, ako súčasť materiálov
vypracovaných v diecéznej časti jeho
beatifikačného procesu.
Autor zverejňuje svoje osobné
spomienky na ctihodného Titusa,
obohatené o spomienky rodinných
príslušníkov, spolubratov saleziánov a
odchovancov a o dostupné informácie
získané v priebehu štrnástich rokov
osobným bádaním v nespočetnom
množstve archívov, dostupnej
literatúry a tlače. Približuje jeho
celoživotnú púť až po posledné dni
jeho života. Kniha sa končí v okamihu
podpisu dekrétu o jeho mučeníctve
svätým otcom Františkom a určením
termínu jeho beatifikácie.
Text knihy je doplnený fotografiami,
ktoré vizuálne približujú jednotlivé
okamihy života ctihodného Titusa
Zemana.

(dodala Anna Sabolová, ml.) 

SDM v Paname budú piatymi na americkom
kontinente, program zverejnia na jar

Vatikán 23. júla (RV) Uplynuli štyri roky od

prvej medzinárodnej apoštolskej cesty pápeža
Františka, počas ktorej sa stretol v Riu de
Janeiro s mladými v rámci 28. svetových dní
mládeže. Po minuloročnom Krakove sa SDM
opäť vráti za oceán. Panama 2019 bude už
piatym SDM na americkom kontinente po
stretnutí v roku 1987 v Buenos Aires, 1993 v
Denveri, 2002 v Toronte a 2013 v Riu de
Janeiro.
Ústrednou myšlienkou stretnutia v Riu v
dňoch 23. až 28. júla 2013 bol Ježišov misijný
príkaz: „Choďte teda a učte všetky národy.“
Pápež František pri záverečnej svätej omši na
nábreží Copacabana zhrnul svoj odkaz
mladým do jednej vety: „Choďte bez strachu,
aby ste slúžili.“ 
Ako informoval generálny sekretár
prípravného výboru 34. svetových dní
mládeže v Paname Victor Chang, v
predbežnom programe sa predpokladá
príchod Svätého Otca do Panamy vo štvrtok
24. januára 2019. V piatok 25. januára by sa
mal spolu s mladými modliť krížovú cestu, 26.
januára sa predpokladá slávenie večernej
vigílie na nábreží Cinta Costiera a vrcholom
stretnutia by mala byť v nedeľu 27. januára
záverečná slávnostná svätá omša na
rovnakom mieste.
Na podrobnostiach programu návštevy sa
pracuje. Konečnú verziu by organizátori radi
zverejnili v období marca alebo apríla 2018.
Motto je však už známe a sú ním slová Panny
Márie: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi
stane podľa tvojho slova.“ ( Lk 1,38) 
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 6.8.-12.8. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Marta Kriváková.   
Poďakovanie: Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu júlových slávností
v našej farnosti.
Milodar: Juraj Bindas z Jarkovej ulice venoval 50 € na kostol. Pán Boh zaplať.
Bl. Zdenka: V tomto mesiaci si na bl. Zdenku spomenieme pred Oltárnou sviatosťou vo
výročný deň jej smrti, v pondelok 31. júla.  
Sv. spoveď: Keďže máme s táborom zároveň prvopiatkový týždeň, budem spovedať vo

farskom kostole v pondelok, stredu a piatok od 1600. Rovnako len v tieto dni bude počas

pracovného týždňa aj sv. omša o 1830 .

Farský letný tábor: Odchádza sa v nedeľu 30. júla po sv. omši o 1000 a príchod je plánovaný

na piatok 4. augusta okolo 1600 . 
Porciunkulové odpustky: 2.augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách
minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na
získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a
Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté
prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca. Tieto odpustky možno získať aj vo
františkánskych kostoloch.
Rozpis lektorov:
Premenenie Pána: 8.00 hod. – rod. Jenčova; 10.00 hod. - rod. Bačíkova.
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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.

Spomíname
Dňa 9.7.2017 sme si pripomenuli prvé smutné výročie úmrtia nášho drahého
otecka, manžela, dedka, pradedka, brata a švagra Mikuláša Sabola. 
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú spomienku a modlitbu.
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PPoNDEloKoNDEloK 31.07.201731.07.2017 Spoveď: 1600

Sv. omša: 1830 +Irena a Ján Hajdukoví

Poklona  Sv.O.:  1915

uu ToRoKToRoK 01.08.201701.08.2017
Sv. Alfonza Máriu de Liguori,

biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka) 

SS TREDATREDA 02.08.201702.08.2017
Porciunkulové odpustky 

Spoveď: 1600

Sv. omša: 1830 + Mária Tomková (5. výročie)

ŠŠ TvRToKTvRToK 03.08.201703.08.2017
Prvý štvrtok v mesiaci (deň

modlitieb za duchovné povolania)

PP iAToKiAToK 04.08.201704.08.2017
Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza

(spomienka)

Prvý piatok v mesiaci

Spoveď: 1600

Sv. omša: 1830 + Ján a Júlia Šustoví

SS oBoTAoBoTA 05.08.201705.08.2017
Prvá sobota v mesiaci 

Fatimská sobota: 700

Sv. omša: 800 + Pavol Fil

Sv. omša (JaA): 1830 + Jozef Fuňa, kňaz (1. výročie) 

NN EDEľAEDEľA 06.08.201706.08.2017

PREMENENIE PÁNA, SVIATOK

Sv. omša: 800 + Mikuláš Musák

Sv. omša: 1000 za farnosť

Pobožnosť Sv.R.: 1430 výmena tajomstiev

liTuRgicKýliTuRgicKý PRogRAMPRogRAM oDoD 31.07.2017 31.07.2017 DoDo 06.08.201706.08.2017

“S rastom múdrosti ubúdajú slová.” (arabské príslovie)


