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Panna Mária ako vzor viery
(z myšlienok pápeža Františka)
Mária je cestou, ktorá nás vovádza do

s akou Boh túži prísť k všetkým ľuďom

srdca Krista, ktorý z lásky k nám obetoval

a spasiť ich svojou láskou. Preto sa Mária

svoj život.

vydáva na cestu: namiesto pohodlnosti

Vo svetle evanjeliovej state, ktorú sme

zvykov si vyberá neznáme cesty; namiesto

si práve vypočuli, môžeme hľadieť na

stability domácnosti namáhavú chôdzu;

Máriu ako na vzor viery. Rozpoznávame

namiesto

tak tri vlastnosti viery: cestu, proroctvo,

religióznosti riziko viery, ktorá sa otvára

súcit.

novým výzvam a tak sa stáva darom

Máriina viera je predovšetkým vierou,
ktorá sa vydáva na cestu. Ihneď po
Anjelovom

zvestovaní

sa

nazaretské

bezpečnosti

pokojnej

z lásky k blížnemu.
Takto je Panna Mária vzorom viery
pre tento slovenský národ: viery, ktorá sa

dievča „vydalo na cestu a ponáhľalo sa do

vydáva

istého judejského mesta v hornatom

jednoduchou a úprimnou zbožnosťou,

kraji“ (Lk 1, 39). Mária išla navštíviť svoju

vždy na púti, v hľadaní Pána. Kráčaním

sesternicu

stáť

premáhate pokušenie statickej viery,

a nečinne kontemplovať samú seba medzi

ktorá sa uspokojí s nejakým obradom

štyrmi stenami svojho príbytku. Naopak,

alebo starou tradíciou, vychádzate zo

žila svoj dar ako poslanie; cítila potrebu

svojho vnútra, nesiete v batohu svoje

otvoriť dvere a vyjsť z domu; stala sa

radosti a bolesti a robíte zo svojho života

živým stelesnením tej netrpezlivosti,

púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám.

Alžbetu.

Nezostala

na

cestu,

vždy

pobádaná
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Máriina viera je zároveň prorockou
vierou.

Svojím

životom

mladé

„služobnicou Pána“ (porov. Lk 1, 38)

nazaretské dievča proroctvom Božieho

a ktorá sa s materinskou starostlivosťou

diela v dejinách, Jeho milosrdného

postarala o to, aby nechýbalo víno na

konania, ktoré vyvracia logiky sveta,

svadbe v Káne (porov. Jn 2, 1-12), sa spolu

povyšuje ponížených a rozptyľuje tých, čo

so Synom podieľala na spásonosnom

v srdci pyšne zmýšľajú (porov. Lk 1, 52).

poslaní a išla s ním až pod kríž. V tej

Ako Nepoškvrnená Panna, Mária je

chvíli, v mučivej bolesti, ktorú zažila na

ikonou nášho povolania: ako ona, aj my

Kalvárii, pochopila Simeonovo proroctvo:

sme

svätými

„A tvoju vlastnú dušu prenikne meč“ (Lk

a nepoškvrnenými v láske (porov. Ef 1, 4),

2, 35). Utrpenie umierajúceho Syna, ktorý

stávajúc sa obrazom Krista.

na seba vzal hriechy a bôle celého ľudstva,

povolaní

je

je súcitná. Žena, ktorá samá seba nazývala

byť

Proroctvo pre Izrael vrcholí v Márii,

preniklo aj ju. Súcitná Matka, ktorá zbiera

pretože ona v lone

naše slzy a zároveň nás

nosila Slovo, ktoré sa

utešuje

stalo telom – Ježiša.

nám, že v Kristovi je

Ježišom

konečné víťazstvo.

sa

a definitívne
Boží

plán.

úplne
zavŕšil

a pripomína

Mária,

Simeon

Matka,

Bolestná
jednoducho

o ňom povedal jeho

zostáva pod krížom. Stojí

matke:

pod krížom. Neutečie

„On

je

ustanovený na pád

preč;

nesnaží

sa

a na povstanie pre mnohých v Izraeli

zachrániť si život; nepoužíva ľudskú lesť

a na

budú

ani duchovné anestetiká, aby sa vyhla

odporovať“ (Lk 2, 34). Ježiš je znamením,

bolesti. Toto je dôkaz súcitu: zostať pod

ktorému budú odporovať. Prišiel, aby

krížom. Zostať s tvárou plnou sĺz, ale

priniesol svetlo tam, kde bola tma, čím sa

s vierou človeka, ktorý vie, že vo svojom

temnota dostala na svetlo a musela

Synovi Boh premieňa bolesť na radosť

ustúpiť. Preto proti nemu temnoty stále

a víťazí nad smrťou.

znamenie,

ktorému

bojujú. Kto prijíma Krista a otvorí sa mu,
vstane

z mŕtvych;

kto

ho

Nech vám Pán navždy zachová úžas,

odmieta,

nech vám zachová vďačnosť za dar viery!

uzatvára sa do tmy a je príčinou vlastnej

A nech vám Preblahoslavená Panna

skazy.

Mária vyprosuje potrebnú milosť, aby

A Mária, Matka putovania, sa vydáva

vaša viera bola vždy na ceste, aby mala

na cestu; Mária Matka prorokovania;

nádych proroctva a bola vierou bohatou

napokon Mária je Matkou súcitu. Jej viera

na súcit.
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Posvätný ruženec v októbri
(pozvanie k modlitbe počas nastávajúceho mesiaca)
Mesiac október je zvláštnou formou

Je nevyhnutné, aby sa konečným

zasvätený úcte Panny Márie modlitbou

cieľom všetkej našej zbožnosti stal Ježiš

posvätného ruženca.

Kristus, náš Spasiteľ, pravý Boh a pravý
o modlitbe

človek. Inak by bola falošná a mylná.

posvätného ruženca povedal: „Ruženec je

Kristus je Alfa a Omega, počiatok i koniec

kontemplatívna

všetkých vecí. Pracujeme iba preto, hovorí

Pápež

Benedikt
a

kristocentrická

modlitba, ktorá je neoddeliteľná od

apoštol,

rozjímania nad Svätým písmom. Je to

dokonalým v Ježišovi, pretože v ňom

prosebná modlitba kresťana na ceste

jedinom prebýva plnosť milostí, čností

viery, ktorý nasleduje Ježiša, ktorého

a dokonalostí. Všetko vo všetkom, ktoré

predchádza Mária.“

nám má postačovať.

V prvom

úradnom

o posvätnom

v

bule

sa

každý

človek

stal

Mesiac Október je vo všeobecnosti

dokumente

ruženci,

aby

považovaný

ako
ako

Mariánsky

Consueverunt Romani Pontifices (1569),

špeciálne

pápež Pius V. napísal: „Ruženec alebo

ruženca. Všetky mariánske pobožnosti

žaltár preblahoslavenej Panny Márie je

však prehlbujú dôverný vzťah k Presvätej

veľmi nábožný spôsob modlitby a prosby

Bohorodičke

k Bohu, zároveň ľahký pre všetkých: je

mariánskymi ctiteľmi.

sa stopäťdesiatkrát opakuje anjelské

mesiac

pozdravenie;

toľko

modlitbou

v Dávidovom

žaltári.

Medzi

žalmov
každý

posvätného

a robia

veriacich

V našej farnosti aj my zasvätíme

chválou preblahoslavenej Panny, pričom
je

mesiac

mesiac,

pričom

október
na

desiatok sa vkladá Pánova modlitba

je

a meditácia, ktorá osvetľuje celý život

modlitby.

Panne

posvätného
každý

deň

Márii

ruženca,
mesiaca

určený aj konkrétny úmysel
Netreba však zabúdať modliť sa

nášho Pána Ježiša Krista.“
nikdy

ruženec i v našich rodinách. Preto sa

neodvádza veriacich od úcty k Ježišovi

obraciame predovšetkým na vás, rodičov,

Kristovi a je na ňu plne zameraná. Panna

s prosbou, aby aspoň v nastávajúcom

Mária totiž nie je cieľom našej viery, ale

mesiaci október ste si našli čas spolu so

práve ona nás vedie ku Kristovi.

svojimi deťmi modliť sa modlitbu svätého

Pravá

Mariánska

úcta
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ruženca vo svojej domácnosti. Zvlášť

(KKC 1471) čítame, že

pozývame

modlitbe

odpustenie časného trestu pred Bohom

vždy v nedeľu o 20:00 hod., kedy sa

za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa

v modlitbe spája celá farnosť.

týka viny.“

k spoločnej

Modlitba svätého ruženca je pre

„odpustky sú

Na získanie plnomocných odpustkov

každého. Je taká ľahká, že jej

sa

stanovuje:

porozumie dieťa, aj vzdelaný

1.

modlitba

človek. Nájde v nej hlboké

posvätného ruženca

myšlienky,

duša

v spoločenstve

ponára do hĺbky tajomstiev.

veriacich (min. päť

Tie nám pripomínajú život

desiatkov

a skutky
Ježiša

keď

nášho
Krista,

sa

Spasiteľa,

s vyslovením

od

jednotlivých

jeho

narodenia, pôsobenia až po víťazné

tajomstiev, rozjímanie nad tajomstvami),

vzkriesenie i oslávenie, ale i oslávenie

2. vzbudiť si úmysel získať odpustky, 3.

jeho Matky. Svätý Ján Pavol II.

počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek

povedal: „Táto modlitba je neprestajné

pripútanosť

vzdávanie

k Eucharistii (sv. prijímaniu), 5. pomodliť

chvály

a neprestajné

prednášanie prosieb Panne Márii, aby sa
prihovárala

za

nás,

za

4.

pristúpiť

sa na úmysel Svätého Otca.

biednych

hriešnikov, v každej chvíli nášho života
až po hodinu našej smrti.“
V mesiaci október je tiež príležitosť,
kedy môžeme získať

k hriechu,

tzv. plnomocné

odpustky. V Katechizme Katolíckej cirkvi

Vstúpme

teda

s ružencom

v rukách do Máriinej školy, aby sme
sa tu dali voviesť do kontemplácie
krásy Kristovej tváre a zakúšali
hĺbky jeho lásky.

„Ruženec je mocná zbraň, ktorá zaháňa zlých duchov na útek
a chráni človeka pre hriechom. .. Ak túžite mať pokoj v srdci, vo
svojich domovoch a vo svojej krajine, modlite sa spoločne modlite sa
spoločne každý večer ruženec. Nevynechajte jediný deň a modlite sa
ho bez ohľadu na to, koľko máte starostí alebo práce.“
(pápež Pius XI.)
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Liturgický program
Liturgický program po 17. nedeli po Päťdesiatnici

03.10. – 09.10. 2022
06:30 sv. lit. (csl.) † Michal, Vasiľ, František

Pondelok
03.10.

18:00 sv. lit. (slov.)

Sv. hieromučeník

1. † Milan (panychída)

2. † Mária, Štefan, Marek, Martin, Michal

Dionýz Areopagita

3. † Tibor (panychída)

Utorok
04.10.

Sv. hieromuč. Hierotej,
aténsky biskup

Streda
05.10.

Sv. muč. Charitína

Štvrtok
06.10.

06:30 sv. lit. (csl.)

† Andrej, Mária, Michal...

18:00 sv. lit. (slov.)

1. * František s rod.
2. * Jozef, Jana s rod.

06:30 sv. lit. (csl.)

† Ján, Vladimír

18:00 sv. lit. (slov.)

* Marián s rod.

06:30 sv. lit. (csl.)
Sv. apoštol Tomáš

† Michal, Anna, Michal...

18:00 sv. lit. (slov.) 1. † Slavomír (panychída)
2. † Pavol. Mária (panychída)

Piatok
07.10.

Sv. muč. Sergej a Bakchus

Sobota
08.10.

Prep. matka Pelágia

zdržanlivosť od mäsa

* SSR a NSI

18:00 sv. lit. (slov.)

* SSR a NSI

07:00 sv. lit. (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.)
07:30 sv. lit. (slov.)

18. nedeľa po
Päťdesiatnici
Nedeľa
09.10.

06:30 sv. lit. (csl.)

† z ruž. spoločenstva
† Anna
* Emília, Dávid,
Katarína, Daniel, Timea

09:00 sv. lit. (csl.)

Sv. apoštol Jakub Alfejov

11:00 sv. lit. (slov.)
hl. 1

* za farnosť
* Márius s rod.

17:15 Večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)

* rod. Surničinova
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Liturgický program
Liturgický program po 18. nedeli po Päťdesiatnici

10.10. – 16.10. 2022

Pondelok
10.10.

Utorok
11.10.

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

Sv. mučeníci

18:00 sv. lit. (slov.)

Eulampius a Eulampia

2. † Anna, Andrej, Peter
06:30 sv. lit. (csl.)

Sv. apoštol Filip,
jeden zo siedmych diakonov

Štvrtok
13.10.

Sv. muč. Karpos a spol.

18:00 sv. lit. (slov.)
1. † Mária
2. † Ondrej, Anna, Michal, Anna, Michal, Anna
06:30 sv. lit. (csl.) † Peter, Mária, Anna, Peter
18:00 sv. lit. (slov.)

Naša prepodobná matka

06:30 sv. lit. (csl.)

zdržanlivosť od mäsa

† Mária, Andrej, Peter...

18:00 sv. lit. (slov.)
07:00 sv. lit. (csl.)

† Terézia
† Zuzana, Jozef

Prep. otec Eutymios Nový
18:00 sv. lit. (slov.) † Juraj, Mária, Jozef, Ján
07:30 sv. lit. (slov.)

* Marek, Danka,

Marko, Daniel, Anna Mária
09:00 sv. lit. (csl.)

Sv. muč. Longin Stotník

11:00 sv. lit. (slov.)
hl. 2

* za farnosť
* Mária

17:15 Večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)
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† Peter

Paraskeva Trnovská

19. nedeľa po
Päťdesiatnici
Nedeľa
16.10.

† Štefan, Anna, Mária, Ján...

18:00 sv. lit. (slov.)

06:30 sv. lit. (csl.) † Anna, Andrej, Jozef, Peter
Sv. muč. Probus, Tarach a Andronik

Sobota
15.10.

1. † Igor, Vasiľ

2. † Mária, Vasiľ, Vasiľ, Ľudmila, Alžbeta

Streda
12.10.

Piatok
14.10.

1. † Mária

* Jana, Janka
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Liturgický program
Liturgický program po 19. nedeli po Päťdesiatnici

17.10. – 23.10. 2022

Pondelok
17.10.

Utorok
18.10.
Streda
19.10.

Štvrtok
20.10.

06:30 sv. lit. (csl.) * Rado, Jana, Marián, Anna
18:00 sv. lit. (slov.)

Sv. prorok Ozeáš

1. † Ján (panychída)

2. † Gregor, Mária, Milan, Mária, Ján...
06:30 sv. lit. (csl.)
Sv. apoštol a evanjelista Lukáš

† Tatiana, Andrej

18:00 sv. lit. (slov.) † Eva, Štefan, Mária, Melánia...

Sv. prorok Joel

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

Sv. muč. Varus

18:00 sv. lit. (slov.) † Marián, Margita, Ján...
06:30 sv. lit. (csl.)

Sv. veľkomuč. Artemios

18:00 sv. lit. (slov.)

† Andrej (panychída)

1. † Štefan, Mária
2. † Anna

Piatok
21.10.

Sobota
22.10.

Prepodobný Hilarión Veľký
zdržanlivosť od mäsa
Sv. apoštolom rovný Aberkios
Divotvorca, hierapolský biskup

20. nedeľa po
Päťdesiatnici
Nedeľa
23.10.

06:30 sv. lit. (csl.) † z rod. Kohutovej, Čigašovej...
18:00 sv. lit. (slov.) 1. † Valéria (panychída)
2. † Mária, Valéria, Ján, Milan
07:00 sv. lit. (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.)

† Ján
† Ján, Mária

07:30 sv. lit. (slov.)

* Mária s rod.

09:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

11:00 sv. lit. (slov.)
* Peter, Gabriela,
Gabriela, Ivana, Marianna

Sv. apoštol Jakub,
podľa tela Pánov brat

17:15 Večiereň
hl. 3

Zbierka: Misie

18:00 sv. lit. (slov.)

* Patrícia, Jana,
Jakub, Peter
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Úmysly modlitby ruženca
(úmysly na jednotlivé dni v mesiaci október)
01.10.

Za našu farnosť

02.10.

Za spoločenstvá vo farnosti

03.10.

Za všetkých tých, ktorí nás prosili o modlitby

04.10.

Za našu farnosť

05.10.

Za deti, ktoré sa začínajú pripravovať na 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

09.10.

Za pápeža Františka a na jeho úmysly

10.10.

Za otcov biskupov našej Cirkvi

11.10.

Za všetkých kňazov, aby boli príkladom života viery

12.10.

Za bohoslovcov

13.10.

Za obrátenie hriešnikov

14.10.

Za vlažných vo viere

15.10.

Za rehoľníkov a rehoľníčky

16.10.

Za deti našej farnosti

17.10.

Za všetkých rodičov našej farnosti

18.10.

Za mladých farnosti

19.10.

Za našu farnosť

20.10.

Za predstavených našej krajiny

21.10.

Za rodiny našej farnosti, aby boli malými Cirkvami

22.10.

Za všetkých misionárov

23.10.

Za chorých z našej farnosti

24.10.

Za učiteľov a žiakov

25.10.

Za všetky manželstvá farnosti a manželov

26.10.

Za našu farnosť

27.10.

Za všetkých našich zosnutých v pravej viere

28.10.

Za posilnenie v boji proti samote, skleslosti a rezignácii

29.10.

Za pokoj vo svete

30.10.

Za duše v očistci

31.10.
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Za všetky nenarodené deti

