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Pridajme sa k Poliakom

Poľskí veriaci sa v minulú sobotu na hraniciach svojej krajiny modlili svätý ruženec za

záchranu Poľska a sveta. Podujatie podporili poľskí katolícki biskupi, zapojilo sa doň 22 diecéz.
Modlitby sa konali v 320 kostoloch pozdĺž hraníc s Nemeckom, Českom, Slovenskom,
Ukrajinou, Bieloruskom, Litvou a Ruskom.

Akcia sa uskutočnila na sviatok Panny Márie Ružencovej, ktorý sa každoročne slávi 7. októbra.
Svoj pôvod má tento deň v roku 1571, keď námorné vojská kresťanskej Svätej ligy vo veľkej
bitke pri Lepante ubránili Európu pred početnejšou dobyvačnou armádou moslimských
Turkov. Katolícky svet sa vtedy na výzvu pápeža Pia V. modlil svätý ruženec za víťazstvo. Po
porážke moslimov bolo oslobodených 12-tisíc kresťanských otrokov. Pápež z vďaky za pomoc
ustanovil tento deň ako sviatok Panny Márie Ružencovej, od roku 1716 sa slávi v celej
západnej cirkvi. Podobne je ružencu zasvätený celý mesiac október. 

Poľský „Ruženec na hraniciach“ podporili viaceré veľké firmy ako Energa či Cermag. Štátne
železnice poskytli cestujúcim zľavnený lístok v cene 1 zlotého, akciu vo vopred pripravených
spotoch podporovali viacerí populárni herci a speváci.

Organizátori odmietli, že by ich motiváciou bol protimoslimský postoj. Hlavný organizátor
Lech Dokowicz cieľ vyjadril slovami: „Modlíme sa za návrat Poliakov späť k Bohu, za ich
jednotu, ale aj za ľudí na celom svete.“ Podľa krakovského arcibiskupa Marka Jędraszewského
sa Poliaci modlili za všetky národy Európy a sveta, aby sa „obrátili a v prípade Európy aj
navrátili ku kresťanským koreňom“.

Podľa denníka SME sa modlitieb po celých poľských hraniciach zúčastnili „desiatky tisíc“
veriacich. Podľa poľských zdrojov a napr. aj Českej televízie ich však bolo až 1 milión. 
(prebraté z Postoj.sk)

(Marcel Stanko)
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Ježiš nás pozýva nasledovať ho a

sprevádzať tak, ako jeho učeníci. Pútnik je
niekto, kto putuje, je na ceste. Jednak je na
ceste na sväté miesto a dúfa, že počas cesty
prehĺbi svoj vzťah k Bohu a lepšie spozná
sám seba. Jednak kráča, tak ako všetci
veriaci, cestou do neba, ktorá je konečným
cieľom nášho pozemského putovania.
Výnimočným cieľom pútnikov je Svätá zem.
Môžeme sa tam modliť na miestach, kde
Ježiš žil, učil, modlil sa a trpel, tam, kde
zomrel a vstal zmŕtvych. Na týchto miestach
evanjelium ožíva. Putovať môžeme aj na
miesta súvisiace s Pannou Máriou: Lurdy vo
Francúzsku, Walsingham v Anglicku a
Čenstochová v Poľsku. Na americkom
kontinente je známe Bazilika Panny Márie
Guadalupskej v Mexiku, na Slovensku zasa
Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v
Šaštíne alebo Mariánska hora v Levoči. Na
týchto miestach môžeme obzvlášť prosiť
Pannu Máriu o príhovor. Svätyne známych
svätcov tiež lákajú pútnikov. Santiago de
Compostela v Španielsku, kde je podľa
tradície pochovaný sv. Jakub, je obľúbenou
destináciou pútnikov už od stredoveku.
Každý rok tam pešo putujú dni, týždne alebo
dokonca mesiace tisícky pútnikov z celého

sveta. Procesia je minipúť , pri ktorej človek
kráča s modlitbou a spevom iba vnútri
kostola alebo v jeho okolí. Procesie sa
konajú pri rôznych príležitostiach a často
prechádzajú ulicami miest alebo dedín. Keď
sa pripojíme ku kňazovi a ďalším veriacim v
takom sprievode, pripomíname si, že sme
pútnici: sme Boží ľud, ktorý spoločne putuje
do neba. Na sviatok Najsvätejšieho
Kristovho tela a krvi nesie pápež
Najsvätejšiu sviatosť ulicami Ríma v
sprievode biskupov, kňazov a tisícok ďalších
veriacich. Takáto procesia sa koná aj v
mnohých ďalších farnostiach na celom
svete. Na Kvetnú nedeľu sa nezačína
slávenie sv. omše pri oltári, ale na inom
mieste, často i mimo kostola. Spevom a
modlitbou slávime s posvätenými
ratolesťami v rukách Ježišov víťazný vstup
do Jeruzalema. Na mnohých miestach sa
organizujú procesie na uctenie Panny Márie
alebo iných svätých. Socha svätca sa nesie
na zdobených nosidlách, sprevádzajú ju
ľudia oblečení do kostýmov a spievajú.
Miesta modlitby. Občas stojí za to odísť za
každodenného života na duchovnú obnovu.
Doslovne sa niekoľko dní stiahnuť zo sveta s
cieľom rozjímať o tom, čo je v živote
skutočne dôležité. Kláštory a rehoľné

Púte a procesie nám pripomínajú, že život je cestou do neba s Bohom a ostatnými.
Sťahujeme sa z každodenného života, aby sme sa modlili.  

Načo púte a procesie? Čo je to duchovná obnova? 
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1. čítanie: Iz 25, 6-10a
Ž: 23, 1-3. 4. 5. 6 
Refrén: Budem bývať v dome Pánovom
mnoho a mnoho dní.
2. čítanie: Flp 4, 12-14. 19-20
Evanjelium: Mt 22, 1-14 alebo kratšie Mt
22, 1-10

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Citovaný úryvok evanjelia spôsobuje
mnohé nejasnosti. Mohol mať niekto na cestách so sebou svadobné šaty? Existuje nejaký
zoznam vyvolených, ktorý je dopredu daný? Je treba podčiarknuť, že podobenstvo má
zaujať ako porovnanie, teda neslúži ako definícia. Exegéti sa domnievajú, že druhá časť
textu bola pôvodne asi rozprávaná oddelene a nesúvisela s prvou časťou. Podstatné sú tu
dva kroky: najprv nechať sa pozvať. Pripustiť si, že Božie slovo chceme vziať vážne. Druhou
vecou je skutok. Nestačí byť pozvaný, ale je treba vstúpiť ako plnohodnotný účastník. Nielen
takpovediac nakuknúť. Lenže práve tak vyzerá často viera kresťanov. Akoby stáli opodiaľ a
nechceli, aby sa ich svadobná hostina ich Pána a Spasiteľa vôbec týkala. Taký svadobný hosť
nemá na svadbe čo hľadať. 

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára

komunity sú ideálnym miestom na
duchovnú obnovu, lebo sa môžeme pripojiť
k modlitbám ľudí, ktorí tu žijú. Tieto miesta
modlitieb a ticha nám môžu zamerať sa
opäť na Boha. Prázdny rám. Známym
vyobrazením Panny Márie je obraz Čiernej
Madony v poľskej Čenstochovej. V roku
1966 oslavovalo Poľsko tisíc rokov od zrodu
národa a veriaci chceli niesť túto ikonu v
procesii cez celú krajinu. V tom čase však v
Poľsku vládol komunizmus. Komunisti
nechceli, aby Poliaci tento sviatok

oslavovali, a zhabali obraz v snahe zabrániť
procesii. Napriek tomu sa začala procesia
presne v plánovanom čase, konala sa však s
prázdnym rámom. Ľudia všade húfne
prichádzali k tomuto prázdnemu rámu, aby
si uctili Pannu Máriu a velebili Boha.
Potvrdzuje to, že ikona alebo miesto
samotné nie je najdôležitejšie.
Najdôležitejšie je to, čo predstavujú: Boha a
mnohoraké spôsoby, ktorými sa nám
zjavuje prostredníctvom svätých.   

(Dominika  Čechová)

Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom
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Cyklotúra

Utorok 11. 7. 2017 - pokračovanie

Po svätej omši sa nás ujíma o. Ondrej

Kentoš – náš rodák z Vranova. Bicykle
odkladáme do dvora kláštora, do obrovskej
garáže. Pozostatok po bývalom režime. Ale k
tomu sa ešte vrátim. Všetky veci z auta
vykladáme na chodbu a aby sme nezdržiavali
personál kuchyne, ideme najprv na večeru.
Po nej už ideme s o. Ondrejom na druhé
poschodie kláštora, kde budeme tejto noci
spať. Máme k dispozícii celé podlažie. Izby
postupne prechádzajú celkovou
rekonštrukciou. Predtým to bol internát pre
cirkevné gymnázium, ktoré tu donedávna
bolo. Teraz sa postupne izby prerábajú na
izby hotelového typu. Vypadli poschodové
postele a do každej izby ešte pribudla
komplet sanita (WC, sprcha, umývadlo) v
samostatnej bunke. Nové postele, podlaha,
omietky. Pred spaním si ešte ideme pozrieť
ako to vyzerá vonku. Malá prechádzka pred
spaním nám neuškodí. Cestou si rozprávame
zážitky dnešného dňa. Boli všelijaké. Také,
pri ktorých sme sa s chuťou zasmiali, ale aj
také pri ktorých nám behal mráz po chrbte.
Pomaly sa vraciame späť a po večernej
modlitbe ideme spať. 
Dnešná bilancia: prešli sme 120,22 km s
priemernou rýchlosťou 21,3 km/hod. s
čistým časom na bicykli 5 hodín a 38 minút. 

Streda 12. 7. 2017
Pre tých, ktorí si radi ráno dlhšie pospia
vyhlasujem o 7:50 budíček. Najvyšší čas, lebo
o ôsmej už máme raňajky. Po raňajkách
klasika ako vždy. Balenie, upratovanie a
všetky veci postupne znášame dole k autu. O
9:30 máme svätú omšu. Iba my. A tu v
národnej bazilike, pri našej patrónke celého
Slovenska. Sedembolestnej Panne Márii. 

Po raňajkách mám ešte čas do svätej omše a
tak beriem do ruky fotoaparát a idem loviť
po bazilike. So všetkými informáciami, ktoré
som svojim fotoaparátom získal sa s vami
postupne podelím. 
Stojím pred presbytérium, ktoré je od
ostatnej plochy kostola oddelené troma
vyvýšenými schodmi. Na začiatku je v strede
oltár. Po pravej strane ambón a po ľavej
strane kríž a miesto pre kňaza. Rozloženie
presne ako u nás. Za nimi sa nachádzajú
kreslá a lavice pre kňazov a miništrantov a na
konci presbytéria je obrovský bohostánok a
na ňom socha Sedembolestnej Panny Márie.
Sakristia sa nachádza na pravej strane
presbytéria. Otáčam sa smerom vľavo a tu je
bočný východ z baziliky, ktorý nás vyvedie
vedľa kaplnky trojuholníkové tvaru. Práve v
tejto kaplnke bola predtým uložená socha
Sedembolestnej Panny Márie. Pokračujem
po ľavej strane a v samostatných výklenkoch
sú kaplnky Svätej rodiny, sv. Jána
Nepomuckého a sv. Anjelov strážcov. Za  nimi
je hlavný vchod do baziliky a nad ním chór,
na ktorom je obrovský orgán (podrobnejšie
neskôr). Oproti poslednej kaplnke je na
druhej, pravej strane, kaplnka sv. Anny, za
ňou kaplnka sv. Pavla Pustovníka a posledná
patrí sv. Jánovi Boscovi. Nasleduje východ na
chodbu, ktorá nás vyvedie až von z baziliky.
Tu na tejto chodbe je veľmi veľa
zozbieraných informácii textových aj
obrazových, o ktoré sa chcem s vami podeliť.      
Za chvíľu začíname svätú omšu, tak sa
vraciam späť do baziliky, aby som sa
duchovne pripravil. Naše dievčatá si už sadli
za taký malý orgán, ktorý je hneď pri
presbytériu po ľavej strane. Kým ešte omša
nezačala, využívajú čas a predspievajú si
piesne. Konečne. Je 9:30 a my začíname
sláviť svätú omšu. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(Peter Tóth)
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Nezabúdať na odkaz
Fatimy

Pri poslednom zjavení vo Fatime 13.

Októbra 1917 traja pastierikovia videli
Pannu Máriu, sv. Jozefa a Dieťa Ježiša, a to
ako požehnávajú svet v čase, keď desaťtisíce
ľudí boli svedkami slnečného zázraku. Toto
krátke videnie v rámci posledného zjavenia
v októbri 1917 je akoby nepovšimnuté,
zostalo v tieni „slnečného zázraku“, no pre
túto dobu v ktorej žijeme, kedy je rodina v
rozklade, má veľký význam.
Vizionárka Lucia z Fatimy sa v posledných
rokoch života zamerala predovšetkým na
svätosť, ktorá by mala byť v každej rodine.
Túto naliehavú výzvu chápala aj cez
prítomnosť svätého Jozefa v zjavení. Vo
svojej poslednej knihe Výzvy fatimského
posolstva sestra Lucia píše: „V časoch, ako
sú tieto, kedy sa často zdá rodina
nepochopená v tej podobe, v ktorej bola
daná od Boha, Boh nám chcel pripomenúť
účel, pre ktorý založil rodinu vo svete...“
Rodina je dnes pod neustálym útokom na
celom svete. Rodina je srdcom sveta. Keď je
rodina slabá, aj naša spoločnosť zoslabne. V
dnešných rodinách chýba oddanosť, čistota
a aj  pokánie, ktoré pomáha človeku k
dodržiavaniu čistoty.
Dnes v rodinách absentuje modlitba. 
Vo Fatime žiadala Panna Mária modliť sa
ruženec každý deň. Ak chceme všetky tieto
čnosti dodržiavať, stojí nás to námahu a
musíme priniesť obetu. Svätá rodina sa
objavila vo Fatime, aby nám ukázala príklad
svätosti, ktorý máme nasledovať. Každý člen
rodiny má svoju úlohu: otec ako hlava
rodiny, matka ako srdce a deti ako milujúci
poslušní členovia.
Zjavenie Panny Márie Bolestnej, ktorá

zotrváva pri nohách kríža, je pre Luciu
výzvou k dokonalosti kresťanského života.
Napokon v zjavení Panny Márie Karmelskej
v rehoľnom rúchu vidí výzvu k dokonalosti
zasväteného života, k nasledovaniu Krista
po ceste evanjeliových rád čistoty, chudoby
a poslušnosti. Lucia vysvetľuje, že posolstvo
je naliehavou výzvou k svätosti pre všetkých
kresťanov. Aká je teda úloha Panny Márie v
posledných časoch? Spása sveta sa začala
cez Máriu a takisto bude cez ňu dokonaná.
Duch Svätý ju vyjaví a urobí známou a cez ňu
privedie ľudí k tomu, aby poznali Ježiša
Krista, aby ho milovali a jemu slúžili. Ten kto
nájde Máriu, nájde život, čiže Ježiša Krista,
ktorý je Cesta, Pravda a Život. Preto je
nevyhnutné, aby Mária bola ešte viac
známa než dosiaľ. V týchto posledných
časoch Mária musí zažiariť viac než
kedykoľvek predtým svojím
milosrdenstvom, svojou mocou a svojou
milosťou. 
Boh chce, aby v súčasnosti ľudia Máriu viac
poznali, viac milovali a viac si ju ctili. Máriini
služobníci budú apoštolmi posledných čias a
dobijú slávne víťazstvá nad svojimi
nepriateľmi. V jednej ruke budú mať kríž,  v
druhej ruženec a v srdciach sväté mená Ježiš
a Mária. V čom spočíva oddanosť Márii v
jednotlivých životných oblastiach? Prvým
krokom môže byť pozvanie do oblasti nášho
fyzického bytia. Zasväťme Panne Márii svoje
zdravie, telo, celý náš vnútorný život, všetky
emócie a vzťahy, celý náš dom, štúdium,
zamestnanie, radosť i bolesť. Zverme to
všetko Márii a zažijeme skutočné
oslobodenie, zbaví nás to mnohých úzkostí
a strachu. Zasvätenie sa Márii je vlastne
celoživotné zvolanie: „Nech je k Tvojej
dispozícií všetko, čo mám a čo som.“ 

Zdroj: časopis FATIMA, r. 2016 dodala Jozefína

Gajdovčíková
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ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi
spustilo webstránku miliondeti.sk

Bratislava 5. októbra (TK KBS) ACN

Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi (u nás
známa ako Kirche in Not) spustilo webovú
stránku www.miliondeti.sk k blížiacej sa
iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. 
Slovensko sa 18. októbra 2017 opäť pripojí k
takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v
modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete.
ACN Slovensko už pozvalo k účasti na tejto
medzinárodnej iniciatíve mnohé školy, detské
a mládežnícke organizácie, rehoľné a farské
spoločenstvá. Podporu spoločnej modlitbe
detí za pokoj a jednotu vo svete vyjadrilo
viacero slovenských biskupov a ďalších
predstaviteľov Cirkvi, ako aj riaditelia škôl a
katechéti. 
Na webovej stránke www.miliondeti.sk je
možné nájsť potrebné informácie, napríklad
návod pre deti ako sa modliť ruženec, príbeh
z Fatimy, zaujímavé videá, fotogalériu kresieb
detí žijúcich v krajinách, kde prebieha
ozbrojený konflikt, a množstvo didaktických
materiálov pre katechétov, pedagógov,
animátorov a ďalších záujemcov – niektoré z
nich vo viacerých jazykových mutáciách.
Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu,
aby svojimi vlastnými dostupnými
prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo
svojich mestách a krajinách. Ako povedal páter Pio: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec,
svet sa zmení."
Dôležitosť iniciatívy zdôrazňujú vo svojom spoločnom liste aj prezident ACN kardinál Mauro
Piacenza a duchovný asistent ACN Martin M. Barta: „V roku 2017, pri príležitosti 100. výročia
zjavení Kráľovnej posvätného ruženca vo Fatime, nemôžeme urobiť pre naše úsilie o mier vo
svete nič lepšie, než zobrať vážne posolstvo z nebies. Nie je veľavravné, že Boh si vo Fatime
vyvolil deti, aby svetu odhalil najdôležitejší mierový plán pre našu dobu?“

(dodala Anna Sabolová ml.)

Napriek kríze povolaní prišlo vo
Francúzsku k oživeniu misijných
povolaní

Francúzsko 5. októbra (RV) Napriek

ťažkej kríze kňazských povolaní dochádza
vo Francúzsku v posledných rokoch k
oživeniu misijných povolaní. Na sviatok sv.
Terézie z Lisieux, patrónky misií, bolo v
Paríži vyslaných do ázijských krajín sedem
kňazov zo Združenia zahraničných misií.
Niečo podobné sa nestalo už pol storočia.
“To Pán Boh povoláva na svoje misie,”
hovorí predstavený tejto kňazskej
spoločnosti P. Gilles Reithinger.
“To je na tom najdôležitejšie. Mladí ľudia,
ale otvárajú svoje srdce Pánovmu hlasu
vďaka skúsenostiam s misijného
dobrovoľníctva. Na obdobie od troch
mesiacov do troch rokov sa odchádzajú
venovať nejakému misijnému programu.
Venujú svoje profesné a osobné
schopnosti službe Pánu Bohu. To všetko
prebieha pod dohľadom našich
misionárov, ale tiež kňazov a biskupov z
misijných krajín. Práve v týchto situáciách
mladí otvárajú svoje srdcia a počúvajú
hlas povolania.” 



vv čASEčASE odod 16.10.2017 16.10.2017 dodo 22.10.201722.10.2017
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 22.10.-28.10. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Feníková.    

Nácvik zboru: V sobotu 21.10. popoludní o 1330 bude v pastoračnom centre nácvik detského
zboru. Zvlášť pozývame budúce prvoprijímajúce deti.
Poďakovanie: Všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na prípravách pútnických
omší úprimne ďakujem. Nech vám Matka Mária vyprosí zato odmenu od svojho Syna.
deti: 18. októbra sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy "Milión detí sa modlí
ruženec". Pápežská nadácia ACN Slovensko - u nás známa ako Kirche in Not – pripravila
špeciálnu webovú stránku www.miliondeti.sk. My sa pomodlíme sv. ruženec v stredu pred

detskou sv. omšou o  1745.
Zbierka – misie: Na budúcu nedeľu je zbierka na  misie. Pán Boh zaplať za milodary. Zároveň
budeme sláviť 91. Svetový deň misií. V roku 1926 pápež Pius XI. rozhodol, že slávenie
Svetového dňa misií sa má konať v každej farnosti po celom svete vždy v predposlednú
októbrovú nedeľu. V tomto roku bude sa niesť v duchu slov „Misie sú v srdci viery“, aby sme
si, podľa slov pápeža Františka, uvedomili, že Cirkev je vskutku zo svojej povahy misionárska.

Zmena času: V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. O 300 posúvame hodiny na 200. 

Chvály: Bratia pavlíni pozývajú v piatok 20. októbra o 1800 na sv. omšu do baziliky a po nej

od 1915 do KKD na modlitbu chvál.
Rozpis lektorov:
29. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. – r. onderkova, P. Lengvarská; 10.00 hod. - r.
Baranova, r. Sabolova.
Predmanželské ohlášky:
Oto Orban, syn Ota a Ľudmily rod. Kuľhavej, bývajúci v Prešove a Zuzana Tkáčová, dcéra
Milana a Viery rod. Sotákovej, 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 16.10.201716.10.2017
Sv. Margity Márie Alacoque,

panny (ľubovoľná spomienka) 

Sv. omša: 1830 + Ján (10. výr.)

Poklona Sv. Olt.: 1915

uu toRoKtoRoK 17.10.201717.10.2017
Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa

a mučeníka (spomienka) 

Sv. omša (JaA): 630 + Maximilián Daniel Packo 
(1. výr.) 

SS tREdAtREdA 18.10.201718.10.2017
Sv. Lukáša, evanjelistu (sviatok)

Sv. omša: 1830 ZBP Anna Guľaková (70 rokov)  
(detská)          

ŠŠ tvRtoKtvRtoK 19.10.201719.10.2017 Poklona Sv. Olt.: 1730

Sv. omša: 1830 + Mikuláš a Mária Dobranskí  

PP iAtoKiAtoK 20.10.201720.10.2017 Sv. omša: 1830 + Vojtech Virba, 
(mládežnícka) + Ján Kračunovský

SS oBotAoBotA 21.10.201721.10.2017 Sv. omša (JaA): 1830 + Michal, Andrej, Mária 

NN EdEľAEdEľA 22.10.201722.10.2017

29. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ  - MISIJNÁ NEDEĽA

Sv. omša: 800 +Michal a Mária Šustoví

Sv. omša: 1000 za farnosť

Sv. ruženec: 1430

LituRgiCKýLituRgiCKý PRogRAMPRogRAM odod 16.10.2017 16.10.2017 dodo 22.10.201722.10.2017

“Najšikovnejší je ten, kto okamžite pozná ešte šikovnejšieho.” (Milan Růžička)


