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Panna Mária ako predobraz Cirkvi  

 (z myšlienok pápeža Františka) 

 
„Bohorodička je predobrazom Cirkvi, 

ako to učil už svätý Ambróz, a to 

v poriadku viery, lásky a dokonalej 

jednoty s Kristom“ (LG 63). 

1. Panna Mária ako vzor viery. V 

akom zmysle predstavuje Mária vzor pre 

vieru Cirkvi? Pripomeňme si, kto bola 

Panna Mária: hebrejské dievča, ktoré 

celým srdcom očakávalo vykúpenie 

svojho ľudu. V srdci tejto mladej dcéry 

Izraela však bolo tajomstvo, ktoré ešte ani 

ona sama nepoznala. V Božom pláne lásky 

bola určená stať sa Matkou Vykupiteľa. 

Pri zvestovaní ju Boží posol nazýva „plnou 

milosti“ a zjavuje jej tento plán. Mária 

odpovedá „áno“ a od tej chvíle jej viera 

dostáva nové svetlo. Upriamuje sa na 

Ježiša, Božieho Syna, ktorý si z nej vzal 

telo a v ktorom sa napĺňajú všetky 

prisľúbenia celých dejín spásy. Máriina 

viera je naplnením viery Izraela, v nej je 

sústredené celé putovanie, celá cesta toho 

ľudu, ktorý očakával vykúpenie a v tomto 

význame je vzorom viery Cirkvi, ktorá má 

svoje centrum v Kristovi, vtelenej 

nekonečnej Božej láske.  

Ako Mária prežívala túto vieru? Žila ju 

v jednoduchosti každodenných činností 

a povinností každej matky, ako zaobstarať 

jedlo, odev, ako sa postarať 

o domácnosť... Práve tento normálny 

život Božej Matky bol priestorom, 

v ktorom sa uskutočňoval jedinečný vzťah 

medzi ňou a Bohom, medzi ňou a jej 

Synom. Mária žila neustále ponorená do 

tajomstva Boha, ktorý sa stal človekom, 
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ako prvá a dokonalá učeníčka, rozjímajúc 

v srdci nad každou udalosťou vo svetle 

Svätého Ducha, aby chápala a prakticky 

uskutočňovala celú Božiu vôľu. 

2. Panna Mária ako vzor lásky. 

Akým spôsobom predstavuje Mária pre 

Cirkev živý príklad lásky? Uvažujme nad 

jej disponibilitou voči príbuznej Alžbete. 

Keď ju Panna Mária navštívila, 

nedoniesla jej iba materiálnu pomoc, ale 

priniesla Ježiša, ktorý už bol v jej lone. 

Priniesť do toho 

domu Ježiša 

znamenalo priniesť 

radosť, plnosť 

radosti.  

Panna Mária chce 

priniesť nám všetkým 

veľký dar, ktorým je 

Ježiš. On je ten, ktorý 

prináša svoju lásku, 

svoj pokoj a radosť. Týmto spôsobom je 

Cirkev podobná Márii. Cirkev nie je 

podnik, nie je humanitárna agentúra, nie 

je mimovládna organizácia. Cirkev je 

povolaná, aby všetkým prinášala Krista 

a jeho evanjelium. Neprináša seba samú. 

Cirkev, či je malá alebo veľká, silná či 

slabá, prináša Ježiša a má byť ako Mária, 

keď sa vybrala navštíviť Alžbetu. Čo jej 

niesla Mária? Ježiša. Cirkev prináša 

Ježiša. Prinášať Ježiša je pre Cirkev to 

najhlavnejšie. Ak by sa niekedy stalo, že 

by Cirkev neprinášala Ježiša, bola by 

mŕtvou Cirkvou! Cirkev musí prinášať 

Ježišovu lásku, Ježišovu dobrotu. 

3. Panna Mária ako vzor spojenia 

s Kristom. Život svätej Panny bol 

životom ženy, ktorá je uprostred svojho 

ľudu: modlila sa, pracovala, chodievala do 

synagógy. Každú činnosť však 

uskutočňovala vždy v dokonalej jednote 

s Ježišom. Táto jednota sa naplnila na 

Kalvárii, kde sa Mária spojila so Synom 

v mučeníctve srdca a v 

obetovaní života Otcovi 

pre spásu ľudstva. Božia 

Matka sa stotožnila so 

Synovou bolesťou a spolu 

s ním prijala Otcovu vôľu, 

v poslušnosti, ktorá 

prináša ovocie a dáva 

pravé víťazstvo nad zlom 

a smrťou. 

Mária nás učí obdivuhodnej 

skutočnosti byť vždy zjednotení 

s Ježišom. Mohli by sme sa opýtať: 

spomenieme si na Ježiša iba vtedy, keď 

niečo nie je v poriadku a keď ho 

potrebujeme? Alebo s ním máme pevný 

vzťah hlbokého priateľstva aj vtedy, keď 

ho máme nasledovať na krížovej ceste? 

Prosme Pána, aby nás obdaril svojou 

milosťou a silou, aby sa v našom živote a v 

každom cirkevnom spoločenstve odrážal 

vzor Márie, Matky Cirkvi. 
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Modlitba posvätného ruženca 
 (úmysly na jednotlivé dni v mesiaci ) 

 

01.10. Za našu farnosť 

02.10. Za spoločenstvá vo farnosti, aby boli aktívnou súčasťou života v nej  

03.10. Za všetkých tých, ktorí nás prosili o modlitby 

04.10. Za našu farnosť 

05.10. 
Za deti, ktoré sa začínajú pripravovať na Sviatosť pokánia a zmierenia                              

a Slávnostné sväté prijímanie 

06.10. Za dobrodincov našej farnosti 

07.10. Za všetkých opustených ľudí, aby pocítili lásku v svojom živote 

08.10. 
Za všetkých ľahostajných vo viere, aby nezabúdali na záväzky vyplývajúce 

z prijatého krstu 

09.10. 
Za pápeža Františka a na jeho úmysly, aby bol príkladným pastierom Kristovho 

stáda 

10.10. 

Za otca arcibiskupa metropolitu Jána a za všetkých biskupov, aby 

svojou otcovskou starostlivosťou boli ozajstnými nástupcami apoštolov 

v dnešnom svete 

11.10. Za všetkých kňazov, aby pre zverený ľud boli príkladom života viery 

12.10. 
Za bohoslovcov, aby vytrvali vo svojom predsavzatí úplne sa oddať Ježišovi 

Kristovi 

13.10. Za obrátenie hriešnikov 

14.10. Za vlažných vo viere, aby našli cestu k modlitbe, sviatostiam a Cirkvi 

15.10. 
Za rehoľníkov a rehoľníčky, aby sebe vlastnou charizmou povzbudzovali 

veriacich k hlbšiemu vzťahu k Bohu 
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16.10. 
Za deti našej farnosti, aby si zachovali čisté a úprimné srdcia vo vzťahu 

k Bohu 

17.10. Za všetkých rodičov, aby boli dobrým príkladom vo viere pre svoje deti 

18.10. Za mladých farnosti, aby sa stávali ozajstným svetlom sveta a soľou zeme 

19.10. Za našu farnosť 

20.10. 
Za predstavených našej krajiny, aby svojimi rozhodnutiami napomáhali 

rozvoju spoločnosti a všetkých ľudí 

21.10. Za rodiny našej farnosti, aby boli malými Cirkvami 

22.10. 
Za všetkých misionárov - aby bolo požehnávané ich misionárske dielo a aby 

Pán Boh vzbudzoval nové misionárske povolania v Cirkvi 

23.10. 
Za chorých z našej farnosti, aby v trpezlivosti a viere znášali svoju chorobu 

a všetky ťažkosti 

24.10. 

Za učiteľov a žiakov – aby učitelia formovali svojich žiakov 

predovšetkým zvnútra a pomáhali im rozvíjať život čností, 

charakteristický pre kresťana 

25.10. 
Za všetky manželstvá farnosti a manželov, aby nikdy nezapreli 

manželský sľub a vedeli prežívať nielen radostné, ale aj ťažšie chvíle spoločne 

26.10. Za našu farnosť 

27.10. 
Za všetkých našich zosnutých v pravej viere, aby im Boh udelil korunu 

večnej slávy 

28.10. 
Za posilnenie v boji proti samote, skleslosti a rezignácii pre starších 

a chorých a milosť spásy pre zomierajúcich 

29.10. Za pokoj vo svete 

30.10. Za duše v očistci 

31.10. 
Za nenarodené deti, aby im bol Boh milostivý a my aby sme dokázali 

jasnejšie pozdvihnúť svoj hlas 
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Liturgický program 

Liturgický program po 18. nedeli po Päťdesiatnici  

od 05.10. do 11.10. 2020 

 

 

 

Pondelok 

05.10. 
Sv. muč. Charitína 

 

06:30 sv. lit. (csl.)        † Michal, Vasiľ, František 

 
18:00 sv. lit. (slov.)              1.  † Ivan, Peter, Júlia 

                                  2.  † Anna, Michal, Júlia, Ján 

Utorok 

06.10. 
Sv. apoštol Tomáš 

 

06:30 sv. lit. (csl.)         † Michal, Anna, Michal... 

 

18:00 sv. lit. (slov.)          † Vasiľ, Anna, Teodor… 

Streda 

07.10. 
Sv. muč. Sergej a Bakchus 

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)         * Kristína, Jozef, Marta... 

 

18:00 sv. lit. (slov.)                                       † Štefan 

Štvrtok 

08.10. 
Prep. matka Pelágia 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                            † Jozef 

 

18:00 sv. lit. (slov.)                                       † Štefan 

Piatok 

09.10. 

 

Sv. apoštol Jakub Alfejov  

     zdržanlivosť od mäsa 

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                          † Mária, Michal 

  

18:00 sv. lit. (slov.)    * Vladimír, Mária, Matúš... 

Sobota 

10.10. 
Sv. muč. Eulampios a Eulampia  

 

07:30 sv. lit. (csl.)  * Emília, Dávid, Katarína s rod. 
 

 

 

18:00 sv. lit. (slov.)                                  † Vladimír 

 

 
 

Nedeľa 

11.10. 

 

 

 

19. nedeľa po 

Päťdesiatnici 
 

 

 

Sv. apoštol Filip,  

jeden zo siedmych diakonov  

 

 

 

 

 

hl. 2 

 

 
 

07:30 sv. lit. (slov.)     * Mikuláš, Marcel s rod. 

 

09:00 sv. lit. (csl.)                         * za farnosť  

 
       

11:00 sv. lit. (slov.)   * Juraj, Mária, Ján s rod. 

 
 

18:00 sv. lit. (slov.) * Martina, Oxana, Karina… 
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Liturgický program 

Liturgický program po 19. nedeli po Päťdesiatnici  

od 12.10. do 18.10. 2020 
 

 

 

Pondelok 

12.10. 
Sv. muč. Probus, Tarach a Andronik 

 

06:30 sv. lit. (csl.)    † Anna, Jozef, Ladislav, Dušan 

 
18:00 sv. lit. (slov.)      † Mikuláš, Michal, Anna…       

Utorok 

13.10. 
Sv. muč. Karpos a spol. 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                          † Vladimír, Ján 

 

18:00 sv. lit. (slov.)           1. †  Karol (panychída)                                                        

                                 2.  †  Mária, Ján, Štefan s rod. 

Streda 

14.10. 

Naša prepodobná matka  

Paraskeva Trnovská 

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                  1. †  Mikuláš, Andrej                                                        

                                                                   2.  †  Anna 

 

18:00 sv. lit. (slov.)                                      * Andrej 

Štvrtok 

15.10. 

Prep. otec Eutymios Nový  

Sv. prep. muč. Lukián 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                       †  Helena 

 

18:00 sv. lit. (slov.)                                1. †  Terézia                                                        

                                                     2.  †  Michal, Anna 

Piatok 

16.10. 

 

Sv. mučeník Longin Stotník  

     zdržanlivosť od mäsa 

 

 

06:30 sv. lit. (csl.)        †  Mária, Mikuláš, Jozef... 

  

18:00 sv. lit. (slov.)              †  Ján, Mária, Vasiľ... 

Sobota 

17.10. 

Sv. prorok Ozeáš. 

Sv. prep. mučeník Andrej Krétsky 

 

07:30 sv. lit. (csl.)                                               † Ján 
 

 

 

18:00 sv. lit. (slov.)       † Michal, Anna, Michal… 

 

 
 

Nedeľa 

18.10. 

 

 

 

20. nedeľa po 

Päťdesiatnici 
 

 

 

 

 

 

Sv. apoštol a evanjelista Lukáš  

 

 

 

 

 

hl. 3 

Zbierka: Misie 

 

 
 

07:30 sv. lit. (slov.)    * Štefan, Anna, Michal... 

 

09:00 sv. lit. (csl.)                         * za farnosť  

 
       

11:00 sv. lit. (slov.)   * Marek, Danka, Marko... 

 
 

18:00 sv. lit. (slov.)            * Miriam, Katarína 
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Svätý a slávny apoštol Tomáš 

 (6. október v liturgickom kalendári) 
 

Meno apoštola Tomáša má hebrejský 

pôvod a znamená „dvojča“. 

Meno apoštola Tomáša sa v Novom 

zákone uvádza vo všetkých štyroch 

textoch, ktoré vymenúvajú zoznam 

apoštolov. V Jánovom evanjeliu nosí 

prívlastok Didymus – dvojča.  

V apokryfnej korešpondencii Ježiša 

s kráľom Abgarom, sa nachádza sýrsky 

dodatok, ktorý Tomáša nazýva 

Judáš a Tomáš. Podobne aj 

Tomášovo evanjelium, ktoré 

pochádza zo Sýrie, nazýva 

svätca Dvojča Judáš Tomáš.  

Jánovo evanjelium ho 

opisuje, ako vraví, že je 

pripravený zomrieť s Ježišom; 

pri poslednej večeri, ako toho, 

ktorý nevie, kam Ježiš ide; 

a napokon pri zjavení sa Ježiša 

večer dňa vzkriesenia. K zvesti 

o vzkriesení sa spočiatku správa 

odmietavo a žiada vidieť a dotknúť sa 

Ježišových rán. Pretože ho o osem dní 

neskôr sám Ježiš k tomu vyzval, vyznáva 

svoju vieru zvolaním: „Pán môj a Boh 

môj.“ Tomáš potom ako prvý nazýva 

Ježiša výslovne „Bohom“. Nie je 

pravdepodobné, že by sa dotkol 

Ježišových rán. 

Po rozohnaní apoštolov, ako uvádzajú 

niektoré zdroje, Tomáš priniesol 

Evanjelium do Partskej ríše.  

Tomášovu smrť umiestňujú zdroje do 

indickej Kalaminy. Podľa nich Tomáš 

vykonával misiu v Indii a zomrel tam ako 

mučeník. Okrem Hieronyma to 

potvrdzujú napr. aj milánsky biskup 

Ambróz, Gregor Naziánsky, Nikefor 

a Paulín z Noly.  

Archeologické nálezy mincí, 

ktoré dosvedčujú existenciu 

kráľa Gundaphara z prvého 

storočia, ako aj veľmi stará 

tradícia o hrobe apoštola 

Tomáša v Mailapure, sú 

dostatočným argumentom, že 

Tomáš v Indii pôsobil. 

Tomáš zomrel mečom alebo 

kopijou, podľa Herakleóna 

prirodzenou smrťou, neskôr ako zomreli 

Peter a Pavol. 

Veľkú časť Tomášových relikvií 

preniesli v 3. storočí do Edessy. Ján 

Zlatoústy spomína jeho edesský hrob ako 

jeden zo štyroch známych hrobov 

apoštolov. Odtiaľ preniesli v roku 1258 

jeho relikvie na grécky ostrov Chios a z 

Chiosu do talianskeho prístavného mesta 

Ortona, kde sa uctievajú až dodnes. 
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Bola som na Juskovej Voli 
 (svedectvo a povzbudivé slová jednej z účastníčok) 

 
 

„Môj pobyt na stretnutí mládeže na 

Juskovej Voli mi dal hlavne to, že som sa 

utvrdila v tom, že Ježiš bol nielen nejaká 

historická postava, ale že je to Kráľ. 

Myslím si, že cieľom stretnutia 

v Juskovej Voli bolo, aby každý účastník 

zažil Boží dotyk.  

Je to krásny pocit cítiť, že Boh je 

v mojom srdci. 

Táto moja generácia upadá a mládež 

ani poriadne nevie, kto je Ježiš Kristus. 

A kto by to rád zistil, letné stretnutia 

mládeže sú na to perfektné.  

Som rada, že som sa tento rok mohla 

druhýkrát zúčastniť letného stretnutia 

mládeže v Juskovej Voli. Dalo mi to veľa 

a som za to vďačná.“ 

                       (Erika Jurková, 14 rokov) 
 

 

Modlitba k sv. Rochusovi  
 (modlitba k patrónovi v boji proti epidémiám) 

 

SVÄTÝ ROCHUS, ochranca  

pred morom a epidémiami, vzývame ťa 

v našej úzkosti a v boji proti 

koronavírusu, ktorý sa rýchlo šíri 

svetom. 

Vypros nám u Boha milosť, aby nás 

ochránil pred touto epidémiou. Ty si 

vyliečil znamením kríža mnohých 

chorých na mor a ochránil si ich                      

od smrti. Ochraňuj aj nás od tejto 

epidémie.  

Sám si bol blízko smrti, no anjel ťa 

povzbudzoval a dodával ti odvahy.  

Zošli aj nám anjelov pokoja, odvahy 

a odovzdanosti, aby sme žili podľa 

Božej vôle. Amen. 
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