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„Mlč!“
hovorí

Ježiš nečistému duchovi (Mk 1, 25). Ako má jeho slovo moc volať nás k
nasledovaniu, tak má tiež moc poraziť ducha zla, ktorý je v nás. Exorcizmus umiestnený na
začiatok Ježišovej verejnej činnosti má
programovú hodnotu: cieľom všetkej
Ježišovej aktivity je oslobodiť človeka od
ducha zla, ktorý ho drží v otroctve.
Nazvaný je „nečistým duchom“ - pre Izrael
je nečisté všetko, čo má vzťah k smrti. Je
protikladom Božieho Ducha, ktorý miluje
život. V Markovom evanjeliu je zlý duch
predovšetkým pokušiteľom, pretože
oberá o slovo (4, 15), keď slovo Boha,
ktorý robí z človeka svojho syna, nahrádza
v človekovi lžou, ktorá ho od Boha a jeho
života vzďaľuje. Preto Ježiš nazýva ľudské
zmýšľanie satanským (8, 33). Satan má
svoju viditeľnú tvár v bohatstve, ktoré
zvádza k bezbožnosti či falošnej zbožnosti.
Naším základným exorcizmom je krst. Ten
znamená počiatok boja, ktorý trvá po celý
život. Pred krstom existuje len pokojná
podriadenosť a otroctvo, takmer akési
stotožnenie sa s vlastným zlom. V
posadnutom človekovi z dnešného
evanjelia vidíme svoje reakcie voči Slovu a
jeho činnosti v nás.
(podľa Silvano Fausti: Nad evangeliem podle Marka pripravil Marcel Stanko)

Kam siahajú korene Cirkvi? Ako to celé začalo?
Ježiš založil Cirkev, aby celý svet priviedol k sebe a prostredníctvom seba k Otcovi. Začalo
sa to už pred stvorením.

strana 2

Cirkev je len jedna. Je to spoločenstvo ľudí,
ktorí veria v Ježiša a chcú ho nasledovať vo
všetkom, čo robia. Pôvod. Boh veľmi túži po
tom, aby jedného dňa všetci žili spolu s ním
v nebi. V rámci prípravy sa máme všetci
spojiť v Cirkvi. Prví kresťania verili, že svet
bol stvorený kvôli Cirkvi. Cirkev založil sám
Ježiš. Povolal prvých apoštolov, učil ich, ako
majú hlásať jeho posolstvo, a tým vytvoril
stále sa zväčšujúce spoločenstvo ľudí, ktorí k
nemu patria – Cirkev, Ježiš prostredníctvom
Cirkvi naďalej učí svojich učeníkov, ako majú
žiť a modliť sa. Cirkev. Na začiatku Cirkev
viedli apoštoli, neskôr ich nástupcovia,
pápeži a biskupi. V minulosti sa viackrát
stalo, že sa kresťanské komunity odtrhli od
Katolíckej cirkvi, aby sa riadili samy alebo
aby založili novú cirkev. Takmer žiadna
organizácia neexistuje tak dlho a
nepretržite ako Cirkev. To, že Cirkev existuje
aj po dvoch tisícročiach napriek mnohým
vnútorným rozkolom a vonkajším útokom,
môžeme vnímať ako dôkaz, že nie je len
ľudskou organizáciou, ale že ju založil a
chráni Boh. Dejiny spásy. Božie zásahy
smerom k ľudstvu v priebehu času sa
nazývajú dejinami spásy. Sú to dejiny plánu,
ktorý Boh pre nás pripravil. Boh vždy
existoval. Stvorením sa začal zjavovať

človeku, pretože s ním chcel vytvoriť vzťah.
Potom si Boh vybral svoj národ
prostredníctvom dohody s Abrahámom a
jeho potomkami, ktorí ho viackrát zradili.
Niekoľko storočí Boh posielal prorokov, aby
priviedli národ späť na cestu k nemu a aby
hlásali príchod Spasiteľa. Nakoniec Boh v
Ježišovi zostúpil na zem a zachránil ľudstvo.
Tento historický okamih sa nazýva vtelenie
a znamená začiatok novej éry. Obetovaním
vlastného života Ježiš priniesol vykúpenie,
čím spečatil novú a večnú zmluvu medzi
Bohom a človekom. Ježiš založil Cirkev, aby
každý mohol prostredníctvom neho prísť k
Otcovi. Zavŕšenie Božieho spojenia s
ľudstvom nastane na konci vekov, keď sa
Ježiš vráti a Božie kráľovstvo bude
naplnené. Cirkev a kostol. Slovo cirkev
pochádza z gréckeho kyriakon, čo doslova
znamená „Pánova“. Cirkev je Pánovo
spoločenstvo. V novom zákone sa Ježišovo
spoločenstvo zvykne nazývať ecclesia. Ide o
grécke slovo, ktoré doslova znamená
„zhromaždenie“ a jeho odvodeniny
môžeme vidieť v mnohých jazykoch,
napríklad po francúzsky sa Cirkev povie
église. V Cirkvi Boh zvoláva svoj národ zo
všetkých kútov sveta. Je zaujímavé, že v
angličtine sa rovnakým slovom church

označuje Cirkev aj kostol, vo význame Cirkev
sa však píše s veľkým písmenom. Slovenské
slovo kostol pochádza z latinského

castellum, čo znamená „hrad“ alebo
„chrám“.
(Dominika Čechová)
Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

Príslovia niekedy zlyhajú.
- Dajte pokoj s prísloviami. Včera som na
skúške mlčal a namiesto zlata som dostal
päťku. Neplatí: „Mlčanie je zlato.“
Vieš, ktoré slovo žiaci užívajú najčastejšie?
- Neviem.
- Uhádol si.
Predseda maturitnej komisie sa pýta žiaka:
- Ste celkom bledý. Bojíte sa otázok?
- Nie, ale svojich odpovedí.
Prečo je pani Jana taká nazlostená?
- Povedala kolegom, aby uhádli koľko má
rokov.
- No a?
- Všetci uhádli.

- Poslúchate ženičku? – pýtajú sa jedného
muža.
- Adam len raz poslúchol, a tak sme dopadli.
Londýnsky obchodník hovorí svojmu
budúcemu zaťovi:
- Musím sa vám priznať, že som na burze
prišiel o celý svoj majetok.
- V tom prípade by bolo odo mňa kruté,
keby som vás pripravil aj o jedinú dcéru.
(dodala Anna Sabolová, ml.)
Zdroj: Ján Rybár – Smiechom povedať pravdu

1. čítanie: Dt 18, 15-20
Ž: 95, 1-2. 6-7. 8-9
Refrén: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj
hlas a nezatvrdzovali si srdcia.
2. čítanie: 1 Kor 7, 32-35
Evanjelium: Mk 1, 21-28
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Krátke zamyslenie na evanjelium:
Je zaujímavé porovnať evanjelium a text
prvého čítania, ktorý bol všeobecnou
normou pre rozlišovanie nového proroka. Hlásal Ježiš v mene iných bohov? Alebo snáď
Božím menom hovoril svoje názory? Pokiaľ vyháňa zlých duchov a má nad nimi moc, potom
je tu veľmi silný rozlišovací prvok, ktorý má pomôcť poznať, kto Kristus je. Takú moc má
jedine Boh!
(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára

Cyklotúra
Štvrtok 13. 7. 2017 - pokračovanie
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iečo podobné ako oltár majstra Pavla v
Bazilike sv. Jakuba v Levoči – iba skromnejší
a menší. Na strope som našiel roky, kedy sa
robili rekonštrukcie tejto baziliky 1899,
1939, 2001. Neviem. Môj tip by bol asi rok
1899. Postupne sa usádzame a ostávame v
tichom rozjímaní. Asi po polhodine
vstávame z lavíc. Spoločné foto a
vychádzame von.
Prichádzame k tabuli, ktorá nás informuje o
mariánskom údolí. Toto údolie bolo kedysi
zasadené v hlbokých lesoch. Doma som si
pozeral na internete satelitné snímky z
tohto údolia. Dnes je to už iba zopár
stromov, ktoré lemujú toto údolie. Dookola
je všade sama domová zástavba. Začiatkom
tohto desaťročia chceli developeri aj toto
údolie prestavať na pekné sídlo pre zopár víl
vyvolených. Vďaka dobrovoľníkom, ktorí si
vzali Marianku za svoju, zachránili petíciou
toto údolie aj pre ďalšie generácie.
Po vyznačenej trase nastupujeme na cestu
mariánskym údolím. Začíname krížovou
cestou. Jednotlivé zastavenia sú ako také
malé kaplnky. Tri steny tvorí múr a čelná
strana je celá zo skla. Sochy sú v životnej
veľkosti a čo je zaujímavé, sú oblečené ako v
stredoveku. Ak si pamätáte film Posledná
bosorka, tak tam sa používali presne takéto
dobové kostýmy a pritom bola postavená v
tridsať šiestom roku minulého storočia. Po
krátkom tichom rozjímaní opúšťame Prvé
zastavenie a chodníkom pokračujeme ďalej.
Prichádzame ku kamenným schodom, ktoré
nás vyprevádzajú hore k buste kňaza a
národného buditeľa Jozefa Závodského.
Informačná tabuľa nás informuje o jeho
bohatom, plnom utrpení, živote. Narodil sa

v početnej roľníckej rodine 10. marca 1870.
Študoval gymnázium v Skalici, potom v
Ostrihome, kde skončil aj teologické
štúdium. Po vysviacke za kňaza v roku 1895
odchádza naspäť na Slovensko. Pracuje s
mládežou, podporuje slovenskú reč a tlač.
Svoje kázne má iba v slovenskom jazyku. Za
to je maďarskými úradmi prenasledovaný a
často prekladaný. Pre jeho výrok: „Som
Slovák a za svoj cieľ som si vytýčil
vyslobodenie slovenského národa spod
maďarského jarma,“ je v roku 1914
odsúdený na dva roky. Po odpykaní trestu
ho prekladajú na veľmi chudobnú faru do
Banskej Hodruše a pripomínajú mu, aby
zabudol „zapodievať sa národom.“ V roku
1931 ho prekladajú už veľmi chorého,
raneného mŕtvicou, do jedného miesta
svojho bývalého pôsobiska – do Marianky.
16. Februára 1940 dokončil svoju životnú
púť. Bol pochovaný tu, v mariánskom údolí.
Na žiadosť prešovského biskupa, otca
Čárskeho, ktorý bol aj na jeho pohrebe, mu
bol postavený pomník a slávnostne
odhalený 8. júna 1941.
Chodník nás ďalej privádza k druhému
zastaveniu krížovej cesty. Cesta k tretiemu
zastaveniu už ide hore kopcom, ale my
pokračujeme ešte rovno a prichádzame k
Lurdskej jaskyni. Je tu nespočetné množstvo
ďakovných tabuliek v slovenskom jazyku.
Nachádzame tu aj v maďarskom,
nemeckom, poľskom a českom. Po krátkom
tichom rozjímaní, spoločnej modlitbe a
fotografii sa vraciame späť a hore kopcom
pokračujeme v krížovej ceste. Na najvyššom
mieste je dvanáste zastavenie. Toto nie je v
kaplnke, ale v životnej veľkosti tu stoja tri
kríže. Pri strednom kríži, na ktorom je
ukrižovaný náš Pán Ježiš Kristus je veľká
kopa krížov, ktoré tu ľudia doniesli so sebou
počas výstupu krížovej cesty ku krížu.
Väčšina krížov je z konárov, ale sú tu aj z

fliaš (75 litrov), dve 20 litrové bandasky (40
litrov), dve igelitové vrecia plné plastových
fliaš a práve začali naberať vodu do fliaš.
Popri oddychovej zóne, kde sú z bukového
dreva vyrobené lavice a stoly, prichádzame
ku kaplnke. Na dverách je nápis: „Jedno z
najstarších pútnických miest na Slovensku –
Svätá studňa Marianka“. Nad nimi je
nástenná maľba Panny Márie z Marianky.
Vchádzame dnu. Úžas strieda smútok. Tak
krásnu kaplnku a tak zničenú som ešte nikde
nevidel. Nádherné, aj keď vyblednuté
nástenné maľby, nádherný oltárny obraz
narodenia Panny Márie osadený v ružovom
mramore, ozdobné reliéfy, sochy, v oknách
vitráže, ... Na strope sú veľké praskliny. Na
niektorých miestach je úplne vypadaná
omietka. Vidieť tam stropné trámy a
rákosovú trsť. Ponad okná je murivo úplne
popraskané, vypadávajú z neho kusy
kameňa, omietky a dreva. Podlaha je nová
z mramoru osadená v roku 1986. Idem k
oltáru. Dvíham hlavu vyššie a pozerám na
obraz. Je chronologicky delený do troch
častí. V hornej časti je znázornené nebo s
troma anjelmi, medzi ktorými je logo Panny
Márie. Stredná časť nám predstavuje
samotný pôrod, kde je svätá Anna pri jej
ľavom boku sv. Joachim a po pravej strane
slúžky s babicou. V spodnej časti je sv. Anna,
ktorá s pomocou slúžok zavíja Pannu Máriu.
Vedľa obrazu sú dve sochy. Vo vedľajších
výklenkoch vedľa oltára, aj na náprotivnej
strane sú ďalšie sochy. Pri oltári sú v
okenných rámoch nádherné vitráže. Jedna
znázorňuje scénu pod krížom, kedy Pán Ježiš
odovzdáva svoju Matku, Pannu Máriu sv.
apoštolovi Jánovi so slovami: „Hľa, tvoja
Matka!“ (Jn 19, 27). Na druhej vitráži je sv.
rodina v chráme pri obetovaní pána Ježiša, s
prorokom Simeonom a jeho proroctvom: „a
tvoju vlastnú dušu prenikne meč“ (Lk 2,
35a). pokračovanie v nasledujúcich číslach
(Peter Tóth)
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dosák, palíc. Niektoré aj vyzdobené a
niektoré s nápismi, ktoré oznamujú kto ich
sem priniesol. Odtiaľ už ide cesta iba dole
kopcom. schádzame dole, ale cesta začína
byť veľmi nebezpečná. Hlavne pre naše
nežnejšie pohlavie. Pod nohami máme malé
kamienky, ktoré sa dole kopcom správajú
ako keby sme sa šmýkali na ľade. Po
trinástom zastavení nasleduje ďalšie
prekvapenie. Po poslednej vetrovej búrke je
tu veľa povyvracaných stromov, ktoré treba
niekde preliezať, niekde preskakovať zo
stromu na strom, niekde podliezať. Všetci
zdraví, bez jediného úrazu prichádzame k
poslednému štrnástemu zastaveniu. Cesta
dole nás privádza k rotundovej kaplnke
Svätej studne, kde bola podľa legendy
nájdená soška Panny Márie. Kaplnku dal
postaviť za 1000 zlatých v roku 1696 knieža
Pavel Eszterházy a krajinský personál, barón
Ján Macholányi, ktorý je spolu s rodinou
zobrazený na jednej stropnej maľbe.
Rovno z kopca nás chodník vedie k
informačnej tabuli, ktorá nám predstavuje
projekt rekonštrukcie okolia kaplnky svätej
studni – obnova odberu vody. V opernom
múre z marianskej bridlice budú osadené tri
odberné miesta, nad nimi bude reliéf Panny
Márie z Marianky a na vrchole múra bude
kamenná doska, ktorá sa v prípade potreby
slúžiť svätú omšu vonku bude dať využiť ako
oltár.
V súčasnej dobe tam voda tečie iba
cícerkom. Priamo v kaplnke je za oltárom
svätá studňa ohradená hustým pletivom. Z
nej je potrubím vyvedená voda von k
odbernému miestu, ktoré je asi jeden meter
pod úrovňou terénu. V kamennom múre, ku
ktorému vedú štyri schody, je coľová trubka
napojená na svätú studňu. Keď sme videli
rodinu, ktorá tam naberala s trpezlivosťou
vodu, vzdali sme sa nádeje, aby sme sa aj
my dostali k vode. Mali dva koše
dvojlitrových fliaš (48 litrov), 15 päťlitrových

Iniciátori petície: Poplatok na cirkevný
sobáš v sume 10 eur sa zruší

Bratislava 22. januára (TK KBS) Poplatok

Svätomariánska púť prenesie Prešovský
kraj do hlavného mesta
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B

ratislava/Prešov 24. januára (TK KBS)
Prešovský samosprávny kraj sa od štvrtka
25. januára 2018 predstaví na najväčšom
slovenskom veľtrhu cestovného ruchu ITF
Slovakiatour 2018 Incheba v Bratislave. V
tématickej expozícii sa návštevníci ocitnú v
kraji kultúrnych a duchovných pamiatok.
Prešovská župa má na svojom území
takmer 4000 väčších i menších kultúrnych a
sakrálnych pamiatok, štyri zo siedmich
lokalít UNESCO, najviac obnovovaných
hradov a hradných kaplniek, 27 unikátnych
drevených kostolíkov, kráľovské mestá,
skanzeny či múzeá a galérie s nádhernými
expozíciami, bohatým kultúrnym a
duchovným odkazom.
Prešovský
samosprávny
kraj
–
Svätomariánska púť – svetlo z východu
spoločne so županom Milanom Majerským
predstaví v Bratislave projekt pútnického
turizmu.
Projekt Svätomariánska púť („Svetlo z
východu“) je spolufinancovaný Európskou
úniou z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko – Slovensko 2014-2020. Projekt má
za úlohu vytvoriť pútny turizmus ako
duchovný produkt cestovného ruchu, ktorý
je inšpirovaný najznámejšou pútnickou
trasou Santiago de Compostela. Súčasťou
je dobudovanie prvkov turistickej
infraštruktúry na vybraných pútnických
miestach Levoče, Litmanovej, Gaboltove a
Ľutine.

na cirkevný sobáš v sume 10 eur sa zruší.
Dohodli sa na tom podpredseda vlády a
minister vnútra SR Robert Kaliňák na
stretnutí so signatármi petície Fóra
kresťanských inštitúcii v Bratislave.
Minister vnútra R. Kaliňák prijal v pondelok
delegáciu Fóra kresťanských inštitúcií a
platformy
CitizenG0,
aby
spolu
prediskutovali problém nových poplatkov
za cirkevné sobáše. „Napriek tomu, že ta
suma nie je vysoká, ide o princíp. Ak štát
chce podporovať základnú bunku štátu –
vznik rodín, v žiadnom prípade by nemal
rozlišovať, či ide o sobáš civilný alebo
cirkevný. Aj keď sme chápali určité dôvody,
ktoré viedli predkladateľov tohto poplatku,
myslíme si, že je správne, aby tieto veci boli
rovnocenné. Po dohode s predstaviteľmi
Fóra kresťanských inštitúcií sme sa rozhodli
ísť cestou, aby sa zo zákona tento poplatok
vypustil,“ povedal Robert Kaliňák s tým, že
ľudia, ktorí sa rozhodnúť zobrať v
kostoloch, by nemali byť znevýhodnení.
Zákon o správnych poplatkoch sa zmení cez
poslanecký návrh iného zákona, ktorý má
MV SR v druhom čítaní už na najbližšej
schôdzi NR SR.
Ročne sa na Slovensku uzavrie 26 000
sobášov, z toho 12 000 je cirkevných.
Poplatok sa do platnosti dostal cez zákon egovernmente
realizovaný
Úradom
podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu a do novely bol vložený na
základe pripomienky ZMOS. Združenie
miest a obcí reflektovalo na požiadavky
matrikárov.
Zdroj: www.tkkbs.sk
(dodala Anna Sabolová ml.)

v čaSE oD

29.01.2018

Do

04.02.2018

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 4.2.-10.2. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária vasiľová ( Železničná ulica).
Nácviky zborov: V pondelok večer po adorácii nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých,
v sobotu o 1330 v pastoračnom centre detský zbor.
Sv. omša v utorok: V utorok bude ranná sv. omša už o 700, aby sme stíhali slávnosť v
Košiciach.
25 rokov služby: Otec arcibiskup nás všetkých pozýva na spoločné slávenie Eucharistie
spojené s poďakovaním Pánu Bohu za 25 rokov biskupskej služby, ktoré sa uskutoční 30.
januára 2018 (utorok) o 1000 v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Svätej omši bude
predchádzať modlitba posvätného ruženca so začiatkom o 915 pod vedením bohoslovcov.
Prvý piatok: V piatok dopoludnia navštívim chorých podľa zoznamu z decembrového prvého
piatku. Prípadné zmeny nahláste do štvrtka v sakristii.
Sviece: V piatok na Hromnice budeme požehnávať sviece-hromničky, ktoré ako sväteninu
využívame počas roka pri modlitbe zvlášť v ťažkých chvíľach. Zároveň sú v tento deň polročné
prázdniny, teda nebude sv. omša ladená mládežnícky.
Požehnanie hrdla: V sobotu pri rannej sv. omši požehnáme na príhovor sv. Blažeja naše hrdlá.
Krepľovica: Na rozlúčku s fašiangami vás pozývame na rodinné popoludnie spojené s
karnevalom v nedeľu 11.2. od 1400 v objekte ZŠ Kukučínova ulica. Vstupné – domáce
„krepľe“. Vítame sponzorskú účasť na odmenách pre deti. Kontaktná osoba je Dadka Slivková.
Zimný štadión: Dnes (28.1.) máme možnosť korčuľovania v STD Aréne pre našu farnosť od
1915do 2015 za 1€ na osobu.
Rozpis lektorov:
5. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. Jenčova; 10.00 hod. - r. Bačíkova.
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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.

LItuRgICKý PRogRaM oD

P oNDELoK

29.01.2018

29.01.2018 Sv. spoveď:
Sv. omša:

Do

04.02.2018

1630
1800 + Ladislav Baník,
Mária Demčáková (5. výr)

Poklona Sv. olt.: 1845

u toRoK

30.01.2018 Sv. omša:

700 + Radovan

Spomienka na bl. sestru Zdenku

S tREDa

31.01.2018 Sv. spoveď:

Sv. Jána Bosca, kňaza (spomienka) Sv. omša:
(detská)

Š tvRtoK

01.02.2018 Poklona Sv. olt.: 1630 so spoveďou

Prvý štvrtok v mesiaci – deň
modlitieb za duchovné povolania

P IatoK

Sv. omša:

1800 ZBP Mária Jenčová (70 rokov)
1630
1800 ZBP Mária (75 rokov)

03.02.2018 Fatimská sobota: 700
800 + Mária a Veronika
Sv. omša (Jaa): 1800 ZBP Martina, Marek,
Matúš a Marko

Prvá sobota v mesiaci

N EDEľa

Sv. omša:

02.02.2018 Sv. spoveď:

Obetovanie Pána (sviatok)

S oBota

1630
1800 + Jozef a Anna Baníkoví

Sv. omša:

Sv. omša:

800 + Michal Bundzák (1. výročie)
1000 za farnosť

Sv. ruženec:

1430 výmena ružencových tajomstiev

04.02.2018 Sv. omša:

5. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

“Výchova je dôležitejšia ako pôvod.” (japonské príslovie)

vYDÁva
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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.

