Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Fatimskej Panny Márie Vranov nad Topľou
Ročník X./2018

Číslo 45

Synoda biskupov

V

o Vatikáne sa začala biskupská synoda o mladých, ktorá potrvá až do konca októbra.
Slovensko na synode zastupuje bratislavský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov
Slovenska Stanislav Zvolenský, prešovský arcibiskup Ján Babjak a 27-ročná animátorka
Viktória Žolnová z Prešovskej archieparchie. Okrem nich je na synode prítomný aj ďalší
Slovák – kapucín David Bartimej Tencer, ktorý je biskupom Reykjavíku, tu však
reprezentuje konferenciu škandinávskych biskupov.
V otváracom príhovore pápež František vyzval účastníkov synody ku kultivovanému
dialógu. „Čestná a transparentná kritika je konštruktívna a pomáha, kým zbytočné
klebetenie, povrávanie, obvinenia alebo predsudky to nerobia,“ povedal pápež František,
ktorý tým narážal na viaceré konfliktné situácie počas posledných dvoch synod o rodine v
rokoch 2014 a 2015.
Riadne generálne zhromaždenie Synody biskupov potrvá od 3. do 28. októbra. Práce budú
prebiehať v troch fázach, ktoré zodpovedajú trom kapitolám pracovného dokumentu (tzv.
Instrumentum laboris). Prvý týždeň bude venovaný opisu životnej reality mladých, druhý
interpretácii tejto reality a tretí hľadaniu vhodných pastoračných riešení. V rámci širšieho
programu synody sa 6. októbra pápež František stretne v Aule Pavla VI. s tisíckami mladých
a 14. októbra bude vyhlásených za svätých šesť osôb vrátane pápeža Pavla VI., ktorý bol
blahorečený počas synody o rodine pred štyrmi rokmi, a sansalvadorského biskupa Óscara
Arnulfa Romera, ktorého zavraždili zabijaci najatí pravicovou juntou v roku 1980.
(www.postoj.sk; upravil Marcel Stanko)

Október - sviatok ružencovej Panny Márie a mesiac
sv. ruženca, prečo?
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Pôvod sviatku... píše sa 7. október 1571.
Politicky roztrieštená západná Európa bola
ohrozovaná Turkami, a tí si v svojej
dobyvačnej politike chceli bez milosti
podmaniť celý kresťanský Západ a získať
ho pre moslimskú vieru. Pápež Pius V. sa
neúnavne snažil zjednotiť rozhnevaných
kresťanských veliteľov, aby sa tak mohli
účinne postaviť proti tureckej prevahe. V
najväčšej núdzi bola obranná vojna a
vedenie kresťanskej flotily zverené
vynikajúcemu mladému iba 24.ročnému
veliteľovi Don Juanovi Rakúskemu. Pius V.
súčasne vyzval všetkých kresťanov, aby sa
tak ako on modlili ruženec, aby kresťanské
vojská zvíťazili v tejto bezvýchodiskovej
situácii s pomocou Panny Márie.
Pápež kázal vojakom rozdať
ružence. Bojovalo 500 lodí a 170
000 mužov. Očití svedkovia
hovoria, že na kresťanských
lodiach boli vztýčené kríže a že syn
rakúskeho cisára, Don Juan si ako
prvý kľakol pred krížom a
úpenlivo prosil o Božiu pomoc.
Všetci ostatní vojaci nasledovali
jeho príklad.
V priebehu niekoľkých hodín
ťažkého boja bolo potopených 113
tureckých galejí, zajatých 117 lodí a
oslobodených 12 000 kresťanských
otrokov – veslárov. Turecká flotila

utrpela zdrvujúcu porážku a Európa bola
zachránená pred islamom. Všetci boli
presvedčení, že Boh zasiahol na príhovor
Panny Márie. Keď prišla o dva týždne k
pápežovi správa o šťastnom výsledku bitky,
pápež nebol vôbec prekvapený. On totiž v
hodine víťazstva náhle prerušil rozhovor s
generálnym pokladníkom, otvoril okno a
dojatý radostne oznámil: „Naša kresťanská
flotila v tejto hodine zvíťazila nad Turkami.
Poďakujme sa Pánovi!“ Pápež potom
nariadil, aby sa od toho dňa každú prvú
októbrovú sobotu slávil sviatok Panny
Márie víťazstva. Jeho nástupca pápež
Gregor XIII. neskôr tento sviatok
premenoval na Sviatok Ružencovej Panny
Márie.

Dosiahla som od svojho Syna, že všetci
členovia Ružencového bratstva budú mať
svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý
nebeský dvor. 14. Tí, ktorí sa zbožne modlia
môj ruženec, sú moje milované deti, bratia
a sestry Ježiša Krista. 15. Zasvätenie sa
môjmu ružencu je zvláštne znamenie
predurčenia.
Ruženec - zbraň proti peklu...
„Ruženec je mojou každodennou a
milovanou modlitbou. A musím povedať, že
je modlitbou zázračnou, zázračnou vo svojej
jednoduchosti a vo svojej hĺbke.“ „Ruženec
je modlitbou k Nej, k Márii, a je našou
modlitbou, ktorú sa modlíme s Máriou. Vy,
chorí a trpiaci, neodkladajte z rúk ruženec.
Modlitba podporovaná utrpením je veľkou
silou.“ sv. Ján Pavol II.
„Keď sa hovorí o pozemských veciach, o
politike…, unavuje to. Zdravas, Mária je
modlitba, ktorá nikdy neunavuje. Je to stále
čosi nové.“ sv. Ján Mária Vianney
„Ak chcete, aby vo vašich domoch panoval
pokoj, modlite sa v rodine ruženec.“
sv. Pius X.
„Aký význam má neustále odriekanie
modlitby Zdravas? Keď posplietaš všetky
pavučinky, zastavíš aj tigra.“ sv. Matka
Tereza
„Už stáročia zaznieva vo svete modlitba
generácií: Pros za nás, hriešnych, teraz i v
hodinu našej smrti… Je to modlitba pápežov
i vidiečanov, vzdelaných i jednoduchých,
zámožných i chudákov.“ Kardinál Ján Ch.
Korec.
(spracovala: Dzurovčinová Jana)
Zdroj: www.magnificat.sk
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Ruže sú symbolom Márie a ruženec je
vencom z ruží, vencom modlitieb, ktorý jej
môžeme ponúknuť, keď ju prosíme o
príhovor u Boha. Je to také jednoduché,
modliť sa ho? Nie vždy... ale aký je účinný!
Len sa treba rozhodnúť. Sila tejto modlitby
spočíva v jej jednoduchosti. Panna Mária,
Kráľovná posvätného ruženca, dala
dominikánovi, blahoslavenému Alanovi de
la Roche, pätnásť prísľubov pre tých, ktorí
sa budú zbožne modliť jej ruženec. Povedala
mu: „Nesmierne veľa kníh by bolo treba
napísať, aby v nich boli zaznamenané všetky
zázraky môjho posvätného ruženca.“
1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť
môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu
ochranu a hojnosť milostí. 2. Tí, ktorí v
modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú
zvláštnu milosť. 3. Ruženec bude mocnou
ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet
hriechu a zaženie blud. 4. Ruženec rozhojní
čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie
milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k
svetu a jeho márností a pozdvihne ich k
túžbe po večných veciach. Tie duše sa
posvätia týmto prostriedkom. 5. Tí, čo sa mi
odovzdajú cez ruženec, nezahynú. 6. Toho,
kto bude zbožne recitovať môj ruženec,
uvažujúc
nad
tajomstvami,
nikdy
nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a
nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti,
vytrvá v milosti a zaslúži si večný život. 7.
Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez
sviatostí Cirkvi. 8. Tí, čo budú verne
recitovať môj ruženec, budú počas svojho
života a po smrti účastní Božieho svetla a
plnosti jeho milostí, vlastných svätým. 9.
Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené
môjmu ružencu. 10. Deti môjho ruženca sa
budú tešiť veľkej sláve v nebi. 11. Čo budeš
žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.
12. Šíriteľom môjho ruženca, sľubujem
pomoc vo všetkých ich potrebách. 13.

1. čítanie: Gn 2, 18-24
Ž: 128, 1-2. 3. 4-5. 6
Refrén: Nech nás žehná Pán po všetky dni
nášho života.
2. čítanie: Hebr 2, 9-11
Evanjelium: Mk 10, 2-16 alebo kratšie Mk 10,
2-12
Krátke zamyslenie na evanjelium:
Manželstvo bolo aj starovekého Izraelitu
veľkou témou. Ako otázka rozvodu, tak aj vzťahu k deťom. Boh ale skrze svojho Syna hovorí
jasne: Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje! Slovo „spojil“ možno preložiť ako „spojil
jedným spoločným jarmom“, teda formou spoločného záprahu. Ale súčasne sa tu hovorí o
spojení muža a ženy, dvoch polarít, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Vďaka tomu dieťa vidí vzor
muža a vzor ženy a dostáva základné vybavenie pre orientáciu v budúcom živote. Dnes sa
tento pohľad spochybňuje. Je dobré snažiť sa porozumieť dôvodom takéhoto
spochybnenia, ale zároveň nezabúdať, že manželstvo nie je ľudský konštrukt ale Božie dielo.
(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára.

robiť.
Našla len vyvesený lístok. Prečítala si ho.
Stálo na ňom: „Ja som tam, vonku.“

Oznam
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Cesta

do kostola viedla cez dedinu.
Starenka ňou šla so sklopenými očami a
namáhavo odriekala akúsi, modlitbu a
pritom kradmo poškuľovala po ľuďoch.
„Nemravníci... Opilci... Nehanebnica...
Svinstvo... Povaľač....“
Zrýchlila krok, aby si našla pokoj na
modlitbu.
Raz prišla k bráne kostola, ale brána bola
ešte zatvorená. Zaklopala. Nedalo sa nič

„Hovoríš, že ma miluješ, a stále sedíš so
založenými rukami? Ješ, piješ, pohodlne si
čítaš slová, ktoré som povedal ja, plačeš pri
spomienke, že som bol ukrižovaný. Potom
vstaneš a ideš do postele, aby si si pospal.“
Prudko som vstal a hodil som sa k jeho
nohám a zvolal som: „Odpusť mi, Pane,
odpusť! Rozkáž a ja poslúchnem.“
„Vezmi si svoju palicu,“ povedal mi Kristus,
„a vykroč hľadať ľudí. Neboj sa porozprávať
sa s nimi. Choď a povedz im, že som hladný,
že klopem na dvere, vystieram ruku a
volám: Kresťania, buďte milosrdní.“
(N.Kazantzakis)
(spracovala Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Bruno Ferrero: Život je všetko, čo máme

V Dóme sv. Alžbety
pribudla ďalšia vzácna
relikvia
Ide o relikviu prvej triedy, teda z kostí sv.
Charbela. V Dóme sv. Alžbety zostane už
natrvalo. Priniesli ju až z Libanonu na
žiadosť košického arcibiskupa Bernarda
Bobera.
„Svätý Charbel sa narodil 8. mája 1828 a
zomrel na Vianoce 1898. A aj keď je toľko
rokov po smrti, v súčasnosti sa stávajú veľké
zázraky uzdravenia, ktoré sú zaznamenané v
kláštore,“ povedala Mária Bartková z Perly
gotickej cesty.
Medzi najznámejšie uzdravenia patrí aj
vyliečenie ochrnutej ženy, ktorej sa práve
tento svätý zjavil. Vždy 22.dňa v mesiaci sa
preto žena chodí k hrobu svätca modliť. Aj v
Košiciach sa vždy v tento deň o 18.00 hod.
koná svätá omša na jeho počesť. Kto chce,
môže byť po svätej omši aj pomazaný
olejom, ktorý vyteká z jeho tela.
„Keď svätý Charbel zomrel, tak ho v plachte
pochovali do spoločného hrobu, lebo tam
bol taký zvyk. A z jeho hrobu 45 dní potom

vychádzalo svetlo. Preto hrob otvorili a
vybrali jeho telo, ktoré bolo ako keby spal –
neporušené, malo teplotu tela a z jeho tela
vychádzala zvláštna tekutina,“ vysvetlila
Bartková a dodala, že sama videla železnú
truhlu, ktorá zhrdzavela kvôli neprestajne
tečúcej tekutine.
K hrobu preto začali chodiť stovky pútnikov.
Medzi nimi boli aj kňazi, ktorí sa na mieste
odfotografovali. Keď film vyvolali, v pozadí
zbadali postavu sv. Charbela. „A táto fotka
sa používa na celom svete, aj pri svätorečení
sa použila. Je to úvodzovkách zázračná
fotografia,“ priblížila Bartková.
Sv. Charbel žil v kláštore Annayi, asi 60
kilometrov od Bejrútu. Po 23 rokoch odišiel
do pustovne, ktorá bola vzdialená asi pol
hodiny cesty, kde žil azketickým a
pustovníckym životom. Košice sa môžu
pochváliť tým, že relikviu sv. Charbela získali
ako prví na Slovensku. Najbližšie majú túto
relikviu až v Poľsku. Veriaci i návštevníci si
môžu v Dóme pozrieť aj ďalšie relikvie – sv.
Ondreja apoštola, sv. Alžbety, troch
košických mučeníkov a najvzácnejšiu
relikviu sv. Kríža.
(Lea Heilová, dodala Jozefína Gajdovčíková)

Z farskej matriky

Sviatosť krstu v mesiaci september prijali:
Adam Puškár
Lukáš Kochan
Sviatosť manželstva si vyslúžili:
Miroslav Činčár a Simona Kurucová
Martin Dudaščík a Terézia Jacková
Tomáš Šimčák a Veronika Tkáčová
Ivan Kovaľ a Markéta Frontová
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Pohreby neboli žiadne

Vďaka kampani sa môžu dostať deti ulice v
Afrike do školských lavíc
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Bratislava

V polovici októbra budú katakomby vo
Večnom meste prístupné zdarma

3. októbra (TKKBS) "Daruj
ím 3. októbra (RV) Obyvatelia i
lavicu" - je názov novej kampane
návštevníci
Večného mesta budú mať
občianskeho združenia SAVIO. Slováci môžu
možnosť
zadarmo
obdivovať katakomby a
vďaka nej dostať deti ulice v Južnom Sudáne
ich
múzeá.
V
sobotu
13. októbra sa totiž v
a v Keni do školských lavíc.
Ríme
uskutoční
vôbec
Prvý deň katakomb
Občianske združenie SAVIO im od roku 2009
so
sloganom
„Z
tmy
do svetla“.
prostredníctvom
programov
adopcií
Spomínané
podujatie
organizuje
pomáha získavať vzdelanie a výchovu. Vďaka
Pápežská
komisia
pre
sakrálnu
slovenským podporovateľom SAVIO o.z.
archeológiu
na
čele
s
jej
predsedom
takto pomohlo 283 chlapcom v Keni v
programe Adopcia detí a ročne viac ako 5 kardinálom Gianfrancom Ravasim pri
000 deťom v Južnom Sudáne v programe príležitosti tohtoročného Európskeho
Adopcia tried. Od 3. októbra, upozorňuje na roka kultúrneho dedičstva. Cieľom je
verejnosti
znovuobjaviť
problémy týchto krajín a vyzýva k solidarite pomôcť
dedičstvo
katakomb,
vrátiť
sa
ku koreňom
aj prostredníctvom kampane Daruj lavicu).
a
spoznať
život
komunít
prvých
kresťanov
Južný Sudán zažíva už piaty rok občiansku
a
mučeníkov
v
Ríme,
ako
aj
obdivovať
vojnu. Zároveň trpí dlhotrvajúcim suchom a
potravinovou krízou. Výsledkom je fakt, že kultúrne korene západného umenia.
4,5 milióna ľudí prišlo o svoje domovy. Až 3,5 Mnoho Rimanov totiž do katakomb ešte
milióna tvoria matky s deťmi, budúcnosť nikdy nevstúpilo.
krajiny. Saleziáni don Bosca v krajine zostali
aj počas konfliktu a naďalej spravujú 16 škôl
rôznych stupňov vo viacerých mestách a okolitých osadách a poskytujú deťom vzdelanie.
V hlavnom meste Kene, Nairobi, končia na ulici prevažne chlapci, a to kvôli nefungujúcim
vzťahom v rodine, úmrtiu rodičov, chudobe či neschopnosti platiť za školu. Aby prežili,
jedia odpadky a kradnú. Saleziáni don Bosca im ponúkajú náhradný domov a základné
vzdelanie.
Ak tieto deti prídu o možnosť vzdelávať sa, situácia v ich krajinách sa nikdy nezmení.
Pretože iba vzdelaní ľudia majú šancu niečo zmeniť. Deti bez vzdelania nemajú šancu
zmeniť budúcnosť svojej krajiny. Darovať lavicu znamená zapojiť sa do adopčného
programu, ktorý sa zameriava na priamu pomoc deťom v Keni a Južnom Sudáne.
Pravidelnou podporou dokáže OZ Savio pre deti zabezpečiť miesto v škole, učebnice,
zošity, písacie potreby, rovnošaty či teplé jedlo. Bližšie informácie o kampani poskytne
Zuzana Suchová (suchova@savio.sk, 0910 123 579)
(dodala Anna Sabolová ml.)
Zdroj: www.tkkbs.sk

R

V čASE oD

08.10.2018

Do

14.10.2018

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 14.10.-20.10. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Magdaléna Diľová.
Nácvik zborov: V stredu po sv. omši nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých, v sobotu
o 1330 v pastoračnom centre detský zbor.
Farské rady: Prosím o stretnutie v pondelok o 2000. ekonomickú radu a v stredu o 1930.
pastoračnú radu.
Ruženec: Začína ružencový mesiac október, v ktorom sa obzvlášť upiera pozornosť na túto
modlitbu. Preto na povzbudenie pripomínam úplné odpustky, ktoré môžu získať tí, čo sa
modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v
nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže
päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom
recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
Rozpis lektorov:
28. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - Baranova, r. Sabolova; 10.00 hod. - r. Baranska.

Kontakty
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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

08.10.2018

Do

14.10.2018

1830 + Ján Straka
Poklona Sv. olt.: 1915

P oNDELoK

08.10.2018 Sv. omša:

u toRoK

09.10.2018 Sv. omša (JaA): 630 za uzdravenie Miroslavy

S tREDA

10.10.2018 Sv. omša:
(detská)

Š tVRtoK

11.10.2018 Poklona Sv. olt.: 1730

Sv. Jána XXIII., pápeža (ľubovoľná
spomienka)

P iAtoK

Sv. omša:

12.10.2018 Sv. omša:
(mládežnícka)

S oBotA

1830 ZBP Margita;
ZBP Anna s rodinou
1830 + Ján Kračunovský;
+ Cyril, Pavol, Michal, Mária

13.10.2018 Modl. večeradlo: 930

5. výročie posviacky kostola
Fatimskej Panny Márie (slávnosť)
Spomienka na fatimské zjavenie

N EDEľA

1830 ZBP Ján;
ZBP Tibor a Darina

1030 za dobrodincov chrámu
Sv. omša (JaA): 1830 ZBP Alfonz (60 rokov),
Martina, Anna, František, Matúš
Sv. omša:

Sv. omša:

800 za farnosť
1030 + Mikuláš,

Sv. ruženec:

1430

14.10.2018 Sv. omša:

28. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Anna a Mikuláš Berešoví

“Oženiť sa znamená zdvojnásobiť svoje povinnosti a napol obmedziť svoje práva.”
(dánske príslovie)
VYDÁVA
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