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Kráľovná pokoja, oroduj za nás!

„To, čo som začala vo Fatime, zavŕšim v Medžugorí, a to znamená, že moje

Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“ 

Dňa 5. 4. 2017 sa v Medžugorí uskutočnila tlačová konferencia arcibiskupa Henryka

Hosera, ktorého pápež František vymenoval za osobitného vyslanca pre Medžugorie. Svoj
príhovor na konferencii začal konštatovaním, že Medžugorie sa stalo miestom, ktoré dnes
pozná celý svet. Prichádzajú sem pútnici z viac ako 80 krajín, pričom ročne príde približne
2,5 milióna pútnikov. V Medžugorí panuje atmosféra pokoja a ľudia objavujú hlbokú
spiritualitu. Je to posvätný priestor. Je to miesto hlbokého uctievania Matky Božej, avšak pri
bližšom pohľade je to uctievanie Krista. Stredobodom je slávenie Eucharistie, hlásanie
Božieho slova, poklona Najsvätejšej oltárnej sviatosti, v ktorej je
Ježiš Kristus skutočne prítomný a v ktorej necháva objavovať
svoju ľudskú a božskú prirodzenosť. Mnohí pútnici objavujú
v Medžugorí modlitbu posvätného ruženca, v ktorej sa
rozjímavým spôsobom uvažuje o Ježišovom živote.
Pútnici objavujú tajomstvá viery. Napríklad formou
krížovej cesty sa ponárajú do tajomstva utrpenia, smrti
a zmŕtvychvstania Ježiša. Osobitný význam má v
Medžugorí sviatosť zmierenia. Zakúsenie osobného
odpustenia. Arcibiskup Hoser zdôraznil, že Medžugorie je
veľmi úrodná pôda. Spomenul napätú situáciu vo svete,
kde podľa pápeža Františka už prebieha tretia svetová vojna
rozdelená na časti. Arcibiskup vyzval všetkých veriacich, aby boli
nositeľmi radostnej zvesti a nového svetla, ktoré vychádza z Medžugoria. Svet potrebuje
svetlo, pretože sa prepadá čoraz väčšmi do tmy. 

(podľa www.marianskecentrum.sk upravil Marcel Stanko)
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Cyklotúra

Nedeľa 9. 7. 2017 - pokračovanie

Toho si všimol jeden kňaz, Poliak, ktorý

pôsobí vo Vatikáne ako postulátor
blahoslavenej sestry Zdenky Shelingovej.
Teraz je tu na stretnutí kresťanských rodín.
Okamžite sa dal s nami do reči a najviac si
mal čo povedať s o. Marekom. Využili sme
jeho príležitosť, aby nám požehnal jedlo a
pustili sa do večere. Náš neznámy kňaz
odišiel a za chvíľu sa vrátil aj s malými
fotografiami svätého otca Františka s
podpisom a každému z nás dal po jednej.
Najprv sme boli trošku podozrievaví voči
tomu, čo nám seminaristi nachystali.
Cestovinový šalát so zeleninou, majonézou
a šunkou. Ale po prvom súste sme zmenili
názor. Bolo to naozaj chutné. Chlapci nám
oznamujú, že toho nachystali veľkú kopu a
tak kým všetko nezjeme, nemôžeme opustiť
jedáleň. Po treťom plnom hlbokom tanieri
už aj ja mám dosť. Takto najedený, lepšie
povedané prejedený nezvyknem ísť spať a
tak sa prechádzam po chodbách seminára.
Aj keď je pre deti pokročilá hodina, žiadne z
nich nespí. Na jednom mieste sa hrajú malé
deti s väčšími. Tie na nich dávajú zároveň aj
pozor. Na druhom mieste sa rozprávajú
dojčacie mamičky. V aule sv. Cyrila a
Metoda a v jedálni sedia malé skupinky
rodín a debatujú spolu. Celý seminár žije. Je
plný detského džavotu. Je niečo po pol
jedenástej, a tak po osobnej večernej
modlitbe idem aj ja späť.
Dnešná bilancia. Prešli sme 159,09 km s
priemernou rýchlosťou 22,4 km/hod. s
čistým časom 7 hodiny a 5 minút.

Pondelok 10. 7. 2017

Po osobnej modlitbe a rannej toalete ráno o
siedmej vstávam. Do raňajok mám ešte
hodinu času, tak využívam čas s
fotoaparátom v ruke. Stojím v strede foajé a
tu je do kruhu osadená veľmi pohodlná
kožená sedacia súprava. V strede tohto
sedacieho kruhu je na čiernom
mramorovom kvádrovom podstavci busta
sv. Jána Pavla II. Na zadnej  strane podstavca
je jeho fotografia a pod ňou text: SVÄTÝ
OTEC JÁN PAVOL II. PRI NÁVŠTEVE
SEMINÁRA 12. SEPTEMBRA 2003
POŽEHNAL OLTÁRNU MOZAIKU TEJTO
KAPLNKY. 
Keď sa otočím smerom ku vchodu, pred
sebou nad vstupom do seminára sa mi
naskytne úžasný pohľad na sochu Panny
Márie, ktorá ako keby držala ochrannú ruku
nad každým, kto príde do tejto budovy. Na
ľavej strane pri vchode je aula sv. Cyrila a
Metoda. Na pravej strane je veľká jedáleň,
za ňou malá (v tejto sme večerali a
raňajkovali) a hneď za ňou kuchyňa. Chodba
pokračuje ďalej smerom k telocvični. V tejto
časti je posilovňa, sprchy, šatne, ... Pod ňou
v suteréne sú priestory technického
zabezpečenia celej budovy. Kotolňa,
vzduchotechnika, práčovňa, ... Nad ňou sú
zasa priestory nám neprístupné. To sú
miesta pre seminaristov. Po mojej ľavej ruke
je chodba, na ktorej sú samé učebne. 
Za mojim chrbtom, je kaplnka. Otáčam sa a
idem do vnútra kaplnky. Po mojej ľavej ruke
nachádzam veľkú nástenku, ktorá
fotografiami a textom hovorí o storočnici
zjavenia Fatimskej Panny Márie. Zídem dole
desiatimi schodmi a na ľavej strane je
sakrestia. Veľkými sklenenými  dverami
vchádzam do vnútra kaplnky.  Ak by som ju
chcel porovnať napr. s našim kostolom sv.
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Joachima a Anny, tak je kapacitne ešte raz
taká veľká. Sú tam štyri rady lavíc, obrovský
chór s orgánom, na ktorý sa dá prísť
schodmi z kaplnky, alebo točitým
schodišťom rovno z foajé. Na pravej strane
sú spovednice. Vpredu po pravej strane
oltára je drevená socha Badínskej Panny

Márie. Na oknách, namiesto vitráže, je
priamo v skle zaujímavou technikou
vyleptaná ešte zaujímavejšia krížová cesta
od nebohého akademického maliara
Ladislava Záborského. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach

(Peter Tóth)

Koľko máš priateľov?

“Koľko si myslíte, že máte priateľov?“

spýtal sa jeden spolucestujúci druhého
počas nedávnej cesty. Pozrel som naňho a
predstieral som, že si čítam noviny. V
skutočnosti som počúval ich rozhovor, ktorý
ma viedol k zamysleniu.
„Tiež som si myslel, že ich mám veľa,“
povedal muž, „kým som nemusel
prehodnotiť podstatu priateľstva.“
„Kto nevie, čo je to priateľ?“ premýšľal som.
No počas rozhovoru som si uvedomil, že
naše tradičné priateľstvá nevystihujú
skutočnú realitu.
Jeho ďalšia otázka smerovala viac k
podstate.
„Koľko ľudí, ktorých považujete za svojich
priateľov, by ste pozvali na svadbu?“
„Tak asi dvesto až tristo.“
„A na krst dieťaťa?“
„Tak asi sedemdesiatpäť až sto.“
„Keby ste chceli ísť dnes večer do kina alebo
na štadión, koľko osôb by ste zavolali?“
„Neviem...asi pätnásť až dvadsať.“
„Je vidieť, že máte veľa priateľov,“  povedal
druhý muž s úsmevom. No pre koľkých z

nich sú dôležité vaše osobné záležitosti,
vaše problémy? S koľkými sa delíte o svoje
ušľachtilé plány, osobné alebo rodinné
problémy? Na ramenách koľkých z nich by
ste sa mohli vyplakať a cítiť sa pochopený?
A koľkí z nich sa úprimne radujú z vašich
úspechov a na vlastnej koži prežívajú vaše
trápenie?“
„Robíte mi to ťažšie a ťažšie,“ odpovedal,
„takých je už menej: dvaja alebo traja.“
„A keby bol jeden z tých dvoch alebo troch
smrteľne chorý a zostávalo mu niekoľko
mesiacov života, ponúkli by ste mu, že sa
ujmete jeho rodiny a postaráte sa o
vzdelanie jeho detí?“
„To je skutočne zložité, nevybral by som z
nich žiadneho“
„Máte teda veľa ľudí, ktorí vám robia
spoločnosť, dvoch až troch dobrých
kamarátov, no žiadneho priateľa,“ zakončil
zvláštny cestujúci.
Musel som sa úprimne zamyslieť nad tým,
aké ťažké je nájsť a predovšetkým si udržať
skutočné priateľstvo, lebo spoločníkov a
kamarátov máme všetci dosť.
A ty, koľko máš priateľov?

- Vytváram vzťahy rôznej intenzity. Sú všetky

pravé?

- Moji skutoční priatelia sú... Komu som

skutočným priateľom ja?

(Anna Sabolová, ml.)
Zdroj: José Carlos Bermejo: Príbehy na uzdravenie duše
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Naučiť sa niečo nové je spočiatku

náročné. Ak sa však dostaneme na koreň
veci, zrazu je to ľahšie. S modlitbou to je
rovnaké. Ak vytrváme, jedného dňa zistíme,
že sa modlíme každý deň s radosťou a
dôverou. Zažijeme, že nás Boh miluje, a s
jeho pomocou môžeme sebaisto vykročiť do
sveta! Uvedomíme si nesmiernu moc
modlitby, silu, ktorá pochádza od samého
Boha. Ak si už zvykneme modliť sa, je
možné, že znovu zažijeme chvíle, keď bude
modlitba pre nás ťažká. Modlitba sa môže
stať jednotvárnou, nezáživnou a nudnou. V
týchto chvíľach s môžeme cítiť veľmi
osamelí. Je to normálne. Každý veriaci
zažíva z času na čas obdobie sucha. Jedno je
však jasné: musíme vytrvať. Boží nepriateľ
sa nás bude snažiť od modlitby odradiť.
Môžeme si byť istí, že Boh je vždy s nami, aj
vtedy, keď jeho prítomnosť necítime.
Buďme vytrvalí a venujme čas Bohu v
modlitbe, aj keď sa zdá, že z modlitby veľa
nečerpáme. Nemôžeme rozhodnúť o ovocí
svojich modlitieb, ale môžeme rozhodnúť,
koľko času strávime s Bohom.  Ľudia majú
často problém modliť sa, ak sa zdá, že život
si ide svojou vlastnou cestou. Niet dôvodu
na obavy. Boh je s nami na našej ceste
životom. Chce nás naučiť kráčať vpred bez
ohľadu na okolnosti. Preto nie vždy máme
počas modlitby krásne a inšpirujúce zážitky.

Spomeňme si na rodiča, ktorý učí svoje
dieťa bicyklovať. Najskôr ho drží za rameno,
keď bicykluje. Po chvíli ho pustí, beží však
popri ňom, aby dieťa chytil, ak by hrozilo, že
spadne. Napokon prestane utekať a dieťa
šliape radostne samo, až kým si uvedomí, že
rodič už nie je po jeho boku. V tej chvíli
spanikári a spadne. V modlitebnom živote
sa často deje niečo podobné, ak už necítime
Božiu prítomnosť a pomoc, sme v pokušení
stratiť vieru. Nebojme sa. Boh nám vždy
pomáha. Často však inak, než by sme čakali.
Keď Ježiš poslal Petra a ďalších mužov na
jazero na loďke, báli sa, že zahynú vo vlnách.
Preľakli sa ešte viac, keď si mysleli, že k nim
po jazere kráča duch. Ukázalo sa však, že to
bol Ježiš, ktorý povedal: „Vzchopte sa! To
som ja, nebojte sa!“ Mt 14,27. Presne to
nám hovorí, keď máme problém modliť sa.
Nebojme sa, pokračujme. Nie sme sami,
dôverujme Bohu. Na  jazere Ježiš vyzval
Petra, aby vystúpil z loďky, vykročil po vode
a šiel k nemu. Peter to dokázal. S Božou
pomocou môžeme dosiahnuť nemožné, ak
to do nás žiada Boh. Keď sa však Peter
obzrel, uvidel vietor a vlny, preľakol sa a
začal sa topiť. Volal o pomoc. Ježiš hneď
vystrel ruku a zachytil ho. Môžeme si byť
istí, že Boh pomôže aj nám, keď máme
problém a požiadame ho v modlitbe o
pomoc. Občas nevieme rozpoznať, ako nám

Na všetkom, čo robíš, musíš pracovať, aj na modlitbe. Ak prosíš a usiluješ sa, Boh ti
pomôže. Nemusíš si to uvedomovať, ale on je s tebou! 

Prečo je modlitba niekedy taká náročná alebo

nudná?
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Boh pomáha. Niekedy si uvedomíme, že bol
pri nás v ťažkých časoch, až keď sa obzrieme
späť. Ak sa po modlitbe pozrieme späť,
možno zistíme, že sa stalo niečo dobré.
Môžeme to zakúsiť cez pocit spokojnosti.
Stalo sa to dvom učeníkom, ktorí nemohli
uveriť, že Ježiš vstal zmŕtvych. Stretli Pána
na ceste, ale nevedeli, že je to on. Až neskôr
si uvedomili, že to bol Ježiš. Stretnutie ich
naplnilo pokojom. Práve hlboký pocit
vnútorného pokoja je často aj pre nás
potvrdením, že kráčame po správnej ceste.
Jeden mladý človek o problémoch v

modlitbe hovorí toto: „ Ak sa pri modlitbe
cítim vyprahnutý, predstavím si, že som pri
ukrižovanom Ježišovi. Sadnem si k jeho
nohám. Visí tam pre moje dobro!
Rozprávam mu o svojich problémoch.
Niekedy si tiež predstavujem Ježiša, ako stojí
pred mojimi dverami v hustom daždi. V
mysli mu otvorím dvere a pozvem ho dnu.
Keď som nesústredený, zameriam svoje
myšlienky opäť na Ježiša. Veď pri modlitbe,
ide v prvom rade o neho, nie o mňa.“  

(Dominika  Čechová)
Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

1. čítanie: Iz 22, 19-23
Žalm: Ž: 138, 1-2a. 2b-c+3. 6+8b-c
Refrén: Pre svoje večné milosrdenstvo neopusť nás,
Pane.
2. čítanie: Rim 11, 33-36
Evanjelium: Mt 16, 13-20

Krátke zamyslenie na evanjelium: Naše úvahy by sa
nemali sústrediť iba na prvého spomedzi apoštolov. Peter vyznáva Ježiša ako dlho
očakávaného záchrancu. Izraeliti čakajú na nového kráľa – pomazaného či mesiáša od roku
586 pred Kristom! Oni sa na príchod takej významnej osoby pripravovali. Otázku však
posuňme do prítomnosti. Možno, že dnes mnohí mesiáša už vôbec neočakávajú. Iní
poškuľujú po všetkých možných ponukách dnešného sveta. Kto je záchrancom pre nás
osobne? Vyznajme dnes spolu s Petrom: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha!“ Teda,niet nikoho
iného, kto by nás mohol zachrániť a priviesť k Bohu. Ty si naša nádej, radosť, cesta… Ježiš
prikázal apoštolom mlčať, pretože ešte neprežili Veľkú noc. Ale po nej budú učeníci
vybavení Duchom Svätým, aby išli a túto radosť zvestovali. To platí i pre nás. 

(podľa www.vira.cz)
Modlitba žaltára a breviára: 1. týždeň žaltára

Spomíname
Dňa 30. augusta 2017 si pripomíname nedožitých 70 rokov našej drahej
mamky Márie Gavaľovej.  

„Len kytičku kvetov z lásky na hrob môžeme dať, pokojný spánok priať,

tichú modlitbu odriekať a s bolesťou v srdci spomínať.“ 

S láskou a úctou spomínajú syn Jozef, dcéra Mária a syn Pavol s rodinami a ostatná rodina.
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Francúzski biskupi vyzývajú k
bdelosti nad správnym využitím
kostolov

Francúzsko 22. augusta (TK KBS)

Dialóg, obozretnosť, nádej – to sú tri
kľúčové slová, ktoré v skratke
vystihujú reflexiu francúzskych
biskupov nad aktuálnym stavom
využitia kostolov v krajine.  Ako Mons.
Habert vysvetlil, kostoly nie sú len
miestom kultu, kde sa slávi
eucharistia, ale musia byť viac
otvorené aj v zmysle prijatia ľudí,
vyučovania a katechézy. Musia sa stať
oblasťou, do ktorej „Boží ľud môže a
má investovať“.
„Môže byť 42-tisíc francúzskych
kostolov v budúcich rokoch čisto pod
zodpovednosťou správcu farnosti?“ -
kladie si otázku séeský biskup. Pri
odpovedi je potrebné si uvedomiť, že
využitie kostolov je vo Francúzsku
úzko spojené s otázkami kultúry a
kultúrneho dedičstva a je tiež
ovplyvnené zákonmi o oddelení Cirkvi
od štátu z rokov 1905-1907. Vo vzťahu
medzi vierou a kultúrou je v prvom
rade potrebné rozvíjať dialóg,
pokračuje biskup, a to dialóg s
politikmi, so svetom umenia, s
miestnymi obyvateľmi, ktorí majú
prvé miesto v starostlivosti o
posvätné miesta.

Na Katolíckej univerzite otvárajú nový študijný
program zameraný na Sväté písmo

Ružomberok 22. augusta (TK KBS) Katolícka

univerzita v Ružomberku (KU) reaguje na zvýšený
záujem o poznanie Svätého písma. S cieľom
sprístupniť tieto poznatky na odbornej a zároveň
zrozumiteľnej úrovni KU otvára v novom
akademickom roku 2017/2018 v rámci Univerzity
tretieho veku nový študijný program s názvom
„Spoznávame Sväté písmo“. Ide o trojročné
štúdium. Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako
45 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské
vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa
nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je 35 € pre
dôchodcov a nezamestnaných a 45 € pre
zamestnaných uchádzačov. 
Prednášateľmi budú vyučujúci na KU, ktorí sú na
Slovensku uznávanými odborníkmi na Sväté
písmo. 
Mons. prof. ThDr. Anton Tyrol, prednáša Starý
zákon a biblickú hebrejčinu na Teologickom
inštitúte v Spišskej Kapitule; prof. ThDr. František
Trstenský, prednáša Nový zákon a biblickú
gréčtinu v Spišskej Kapitule a v súčasnosti je
prorektorom KU; doc. ThDr. Branislav Kľuska,
prednáša na Katedre katechetiky a praktickej
teológie Pedagogickej fakulty KU; ThDr. Júlia
Iskrová, prednáša na Katedre religionistiky a
náboženskej výchovy Filozofickej fakulty KU; ThDr.
Štefan Novotný, PhD., prednáša na Teologickej
fakulte v Košiciach. 
Prihlásiť sa môže každý nad 45 rokov do 15.
septembra 2017. Prihlášku a viac informácií
nájdete na stránke www.ku.sk v sekcii celoživotné
vzdelávanie.

(dodala Anna Sabolová, ml.) 



vv čaSEčaSE odod 28.08.2017 28.08.2017 dodo 03.09.201703.09.2017

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 3.9.-9.9. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Júlia Breznická.   

Prvý piatok: V piatok navštívim chorých, ktorých som navštívil minulý mesiac. Ak sú nejaké
zmeny, nahláste to do štvrtka v sakristii.

Zbierka: Na budúcu nedeľu nás navštívia veriaci z farnosti Lekárovce a po sv. omšiach nás
prosia o príspevok na obnovu ich farského kostola. Prispejte podľa svojich možností. Pán Boh
zaplať za vaše milodary.

deň úcty obetiam vojny: Vo štvrtok 31.8. bude sv. omša už o 1700 (!), aby sme po nej mohli
v sprievode ísť na miestny vojenský cintorín a zúčastniť sa pietnej spomienky so začiatkom o

1800 .

Rozpis lektorov:
22. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. – rod. Š. Fenika; 10.00 hod. - rod. Grominova.

Predmanželské ohlášky:
1. Matej Bača, rím.kat., syn rodičov Miroslava a Márie rod. Krausovej, bývajúci v Čemernom
a Darina Michalovová, rím.kat., dcéra rodičov Mariána a Dariny rod. Klembárovej, bývajúca
v Čemernom, ohlasujú sa 3. krát.
2. Valter Sestrienka, rím.kat., syn rodičov Valtera a Jany rod. Jackovej, bývajúci v Čemernom
a Lenka Mattová, rím.kat., dcéra rodičov Petra a Aleny rod. Smolejovej, bývajúca v Poši,
ohlasujú sa 3. krát. 
3. Ing. Tibor Veselý, rím.kat.,syn rodičov +MUDr. Tibora a MUDr. Eleonóry rod. Smolkovej,
bývajúci v Plaveckom Mikuláši a Mgr. Mária Gajdovčíková, rím.kat., dcéra Pavla a Jozefíny
rod. Jurčišinovej bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 2. krát.
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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.
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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 28.08.201728.08.2017
Sv. Augustína, biskupa a učiteľa

Cirkvi (Spomienka) 

Sv. spoveď: 1700

Sv. omša: 1830 ZBP Šarlota Katarína

Poklona Sv. Olt.: 1915

uu toRoKtoRoK 29.08.201729.08.2017
Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

(spomienka) 

Sv. omša (Jaa): 630 + Zuzana, Mária, Ján 

SS tREdatREda 30.08.201730.08.2017
Spomienka na bl. s. Zdenku 

Sv. spoveď: 1700

Sv. omša: 1830 + Klára Kopková

ŠŠ tvRtoKtvRtoK 31.08.201731.08.2017 Sv. spoveď: 1530 (spojená s poklonou Sv. OIt.)

Sv. omša: 1700 + Anna Gazdová

PP iatoKiatoK 01.09.201701.09.2017
Prvý piatok v mesiaci 

Sv. spoveď: 1700

Sv. omša: 1830 + Mária Gavaľová 
(nedožitých 70 r.)

SS oBotaoBota 02.09.201702.09.2017
Prvá sobota v mesiaci 

Fatimská sobota: 700

Sv. omša: 800 + Jozef Šimko

Sv. omša (Jaa): 1830 + Agnesa, Jozef, Alfonz, Viliam  

NN EdEľaEdEľa 03.09.201703.09.2017

22. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 800 ZBP Andrea s rod.

Sv. omša: 1000 za farnosť

Sv. ruženec: 1430 (výmena tajomstiev)

LituRGicKýLituRGicKý PRoGRaMPRoGRaM odod 28.08.2017 28.08.2017 dodo 03.09.201703.09.2017

“Zdržanlivé mlčanie je svätostánkom múdrosti.” (Baltazár Gracián)


