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Čo je godzone tour?

Je to evanjelizačné turné projektu Godzone v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, ktoré sa

uskutoční od 12. – 17. Novembra 2018. Čaká nás už 10. ročník, plný evanjelizačných
koncertov, evanjelizácií na námestiach, dobročinných aktivít, pomoci v mestách a školách.
Minulý rok sa nás stretlo takmer 23 000. Pridaj sa aj ty a staň sa súčasťou generácie, ktorej
ide o Božie kráľovstvo. 
Hlavným zameraním projektu Godzone je evanjelizácia mladých na Slovensku. Víziou projektu
je priniesť prebudenie, zjednotenie, motiváciu a povzbudenie. Vieme, že tento svet potrebuje
počuť silné posolstvo evanjelia a chceme ho priniesť spôsobom, ktorý zasiahne – atraktívnym,
kreatívnym a moderným. Chceme spolu budovať generáciu mladých ľudí, ktorým ide o Božie
kráľovstvo a zažívať zmenu, ktorú táto generácia prinesie. 
Projekt Godzone je realizovaný občianskym združením “SP” a zastrešený Združením
kresťanských spoločenstiev mládeže a jeho predsedom PhDr. ThDr. Jánom Bucom, PhD.,
kňazom Katolíckej cirkvi na plný úväzok pracujúcim s mládežou, tajomníkom Sekcie pre
mládež Konferencie biskupov Slovenska, riaditeľom Diecézneho centra voľného času,
riaditeľom  Komisie pre mládež v Spišskej diecéze.

(podľa www.godzone.sk pripravil Marcel Stanko)
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AKO ZAUJAŤ SPRÁVNY POSTOJ, AK O NIEČO
PROSÍM BOHA?

Postoj tvojho srdca pred Bohom: Boh

dokáže zmeniť veci tak zázračne, že všetko
slúži, k roznieteniu lásky a viery v tebe, a
zároveň to nenarušuje tvoju vôľu. Nikdy
nezosiela na teba chorobu duše alebo tela.
Keď činíš pokánie a dôveruješ Ježišovi,
približuješ sa k nemu (vlastne on k tebe) a
vtedy začína využívať všetky tvoje
nedostatky a dokonca aj pády z minulosti,
aby sa stali tvojou najväčšou silou, na ďalšej
ceste k slobode. To neznamená, že máš
hrešiť, aby si potom mohol byť silný. Necháp
to zle. Ide o to, že v Božích očiach nikdy nie
si v beznádejnej pozícii, pretože jeho plán,
ktorý má pre teba, prevyšuje akúkoľvek
múdrosť sveta. Ak sa dostaneš do otroctva
diabolských obvinení a budeš sa považovať
za beznádejný prípad a nepôjdeš s tým k
Bohu, lebo máš pocit, že si všetko pokazil,
vtedy on už má pre teba ďalší plán, aby ťa
vrátil na správnu cestu. Tak to bude do
konca tvojho života, lebo Boh ťa veľmi
miluje. Má nekonečné množstvo takýchto
dobrých plánov. Zachovaj si pokoj duše aj
keď sa niečo nedeje tak, ako by si chcel.
Zveruj sa do rúk Boha, spoľahni sa na jeho
plán. Ver, že on ťa vedie k víťazstvu nie k
porážke. Vždy, keď ti Boh hovorí: nie, nie
teraz - to znamená, že bude za tým
nasledovať lepšie ÁNO. Avšak musíš ešte
chvíľu počkať. Tvrdenie, že som už
pripravený, by bola pýcha. Pretože to vie len

Boh nie ty. 
Drahý Ježišu, nemôžem urobiť iba svojimi
silami to, čo by som chcel. Potrebujem ťa v
mojom živote. Dnes. Zajtra. Vždy. 

BOH JE DOBRÝ
Často sa stretávame s frázou: zrejme to Boh
tak chcel...  znepokojujúce na tom je to, že
to hovoria kresťania v súvislosti s tragédiou
a zlom, a pritom zabúdajú nato, že Boh je
dobrý dokonalý Otec. Obviňovania Boha za
všetko, čo sa deje, je prejavom zle
pochopenej jeho všemohúcnosti alebo
nedostatku vzťahu s ním. Boh nám dal
slobodu rozhodnutia a stvoril nás na svoj
obraz a podobu. To sa prejavuje v slobode
avšak málokedy v našich rozhodnutiach.
Mnohí jednoducho nedokážeme pochopiť
dôsledky spáchaných hriechov i dedičného
hriechu. Avšak Boh vďaka našej viere tieto
dôsledky premieňa na požehnanie. To je
jeho všemohúcnosť. Dnes ti chce povedať,
že to zlé čo sa ti prihodilo nebola jeho vôľa
ale dôsledok niečoho iného. Chce ti
povedať, že ak to pochopíš, tak vďaka viere
zažiješ Ježišov zázrak zmeny tvojho života. 

Zdroj: Lodziewski, Arkadiusz: Antidepresívna Božia

príručka

(spracovala Dzurovčinová Jana)
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Náš život po smrti
Z Božieho zjavenia vieme, že človek

zomrie len raz, teda teórie o reinkarnácií –
prevtelení sa do iného človeka, zvieraťa,
alebo vecí je pre kresťana bludom, s ktorým
sa nemôže vôbec zaoberať. Po smrti každého
človeka prebieha súd: „Je ustanovené, že
ľudia raz zomrú a potom bude súd“ (Hebr 9,
27). Zo Svätého písma ďalej vieme, že
Stvoriteľ nám dáva slobodu rozhodnúť sa
počas života svojimi skutkami pre svetlo –
život, alebo pre tmu – smrť.  „Áno“
povedané Kristovi sa zmení na nebo,
prípadne očistec, zatiaľ čo odmietnutie
Kristovej lásky sa zmení na peklo. „Za
tajomnou bránou smrti sa rysuje radostný
život večnosti v spojení s Bohom, alebo trest
v odlúčení od neho.“ (Reconciliatio  et
paenitentia 26). Vo chvíli súdu každý z nás
dostane po čom túži. Naša túžba bude
zodpovedať tomu, kým sme boli počas
svojho pozemského života. Najtragickejší
duchovný stav, v akom sa môže človek
ocitnúť, je zotrvávanie v smrteľnom hriechu.
Taký človek sa sám dobrovoľne odovzdáva
do moci zlých duchov. Panna Mária vo
Fatime povedala, že hriechy, ktoré privedú
do pekla najviac ľudí, sú hriechy nečistoty. 
„Čo človek zaseje, to bude aj žať. Lebo kto
seje pre svoje telo, z tela bude žať
porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha
bude žať večný život.“ (Gal 6,7 – 8)
„Prečo nebudú všetci spasení? Pretože nie

každý to bude chcieť. Milosť, ktorá je daná
zadarmo, spasí len tých, ktorí túžia byť
spasení, zato tých, čo to nechcú, nespasí.
(svätý Ján Zlatoústy).  Milujúci Boh varuje a
nabáda k obráteniu všetkých hriešnikov:
Nehorlite za smrť svojím chybným životom,
ani si nepriťahujte záhubu dielami svojich
rúk“ (Múd 1,12). 
Poľský misionár Wieslav Nazaruk OMI

pôsobil medzi Indiánmi a Eskimákmi v
Kanade. Spomína na nich ako veľmi milovali
Boha, žeby sa mohli zúčastniť na svätej omši,
vyspovedať sa a prijať Eucharistiu, neváhali
cestovať lietadlom. Jedna stará, chorá
Indiánka mu vysvetlila, v čom spočíva
indiánska múdrosť: „Ak sa s Bohom
rozprávame a počúvame ho, sme múdri a
všetko vieme. Ak sa s Bohom prestaneme
rozprávať a počúvať ho, všetci ohlúpneme...“
V najnovšom časopise Milujte sa! opisuje
tento misionár svoj zážitok z prežitej klinickej
smrti, keď videl a počul samého Pána Ježiša:
„Hovor všetkým, ako veľmi milujem každú

dušu. Hovor všetkým, ako veľmi túžim po

každej duši, aby bola šťastná a ponorená vo

mne. Hovor všetkým, že na každého čakám.

Hovor všetkým, že na zemi ma môžu stretnúť

živého a pravého. Tak ako ma ty teraz vidíš

tu – tak isto ma môže každý stretnúť v

Eucharistii. Pri svätej omši Vás všetkých

čakám.“

Pán Ježiš mu povedal aj o veľkej nenávisti
satana voči kňazom. Takisto nenávidí, keď sa
modlíme a keď svoje utrpenie obetujeme za
obrátenie hriešnikov a za spásu ľudí.
Zdôrazňoval aj skutočnosť, ako sú nám duše
v očistci vďačné za každú modlitbu.
Misionára upozornil aj na skutočnosť, že

modlitby a sväté omše, ktoré za ne

obetujeme, im pomáhajú natoľko, nakoľko si

ich tieto duše vážili počas svojho života.

Misionár sa počas klinickej smrti dozvedel aj
o tom, že dátum smrti máme určený už pri
narodení. Boh už určil čas  - to, koľko
budeme žiť, a aké poslanie máme splniť. To,
či ho naplníme, však závisí od nás, pretože
sme slobodní. Okolnosti smrti sa môžu meniť
do poslednej chvíle, ale dátum smrti je
vopred určený. „A ako je ustanovené, že
ľudia raz zomrú a potom bude súd“ (Hebr
9,27).     

(spracovala Jozefína Gajdovčíková)   

Zdroj: časopis Milujte sa ! č.4/2018 (59)
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Tour de Morava

Ak by ho uvoľnil, lebo nárok na dovolenku

ešte nemá, rád by s nami šiel. Bicykel má
dobrý, kvalitný – kúpený v Nemecku. S jeho
návrhom sme všetci súhlasili. Takže
bilancujeme ešte raz. Máme dvanásť
cyklistov, zabezpečenú prepravu vlakom,
sprievodné vozidlo s Aďkou, ubytovanie,
poistenie. 
Chýba nám ešte jeden človek do
sprievodného vozidla a kňaz. Oslovujeme o.
Marcela, že nemá inú možnosť iba ísť s
nami. Náš duchovný otec namieta, že
nemôže ísť piatok s nami, lebo za prvé až v
sobotu dopoludnia sa vráti s detského
farského tábora a poobede má sobáš a
nezohnal za seba náhradu. Tak znova, verím
že už naposledy meníme začiatok našej
cyklopúte.  My dvanásti cyklisti pôjdeme tak
ako bolo dohodnuté. Piatok po večernej
omši na bicykloch do Humenného na vlak a
sprievodné vozidlo s Aďkou a otcom
Marcelom príde za nami až sobotu večer do
Velehradu. Musíme si piatok zobrať so
sebou vak na plece, v ktorom budeme mať
nevyhnutné veci na ubytovanie a chlapci
mechanici navyše nevyhnutné náradie. Fero
na facebook napísal zoznam najdôležitejších
veci, ktoré by sme si mali zobrať so sebou
do vaku. Dnes sme poslednú noc doma.
Zajtra už budeme spať vo vlaku. Po večernej
svätej omši .......

Sobota 4. augusta 2018 – deň „1“
Je sobota ráno, čas 4:30. Postupne

vstávame všetci z ležadiel a obliekame sa do
dresov. O polhodiny už musíme byť pri
poštovom vozni, v ktorom máme bicykle,
aby sme ich stihli za tri minúty vyložiť.
Sprievodca nás nebol zobudiť. Možno zaspal
a možno zabudol na sľub, ktorý nám dal
večer v Humennom, že nás ráno o pol piatej
zobudí. Kontrolujeme ešte pre istotu naše
kupé, či sme niečo nezabudli a už sa
zrýchleným krokom presúvame k
poštovému vagónu. Konečne sme tam
všetci dorazili a sprievodca, ktorý má na
starosti poštový vozeň nám oznamuje, že
sme sa nemuseli vôbec ponáhľať, lebo vlak
má polhodinové meškanie. Tak možno
preto nás nebudil náš sprievodca. To už
neviem a dohady nechám na niekoho iného.
Prečkali sme polhodinu v stoji na uličke
poštového vozňa v družnom rozhovore.
Konečne – PIEŠŤANY. Vystupujeme, nie skôr
vyskakujeme z vlaku a rýchlo si podávame
bicykle. Ešte sme počkali na odchod vlaku,
upravujeme si svoju výstroj a bicykle a
podchodom sa presúvame na železničnú
stanicu. Tu si dávame z automatu rannú
kávu, konzumujeme raňajky a pozorujeme
okolie. Hneď po pravej strane vlakovej
stanice je zaujímavá reštaurácia Vagón. Zo
starého železničného vozňa osobnej
dopravy, ku ktorému je pribudovaná terasa
a na druhej strane schodište. Nemáme
možnosť nazrieť dnu, lebo za prvé je veľmi
skoro ráno a za druhé práve dnes a zajtra
majú dovolenku. Taký oznam im visí na
dverách. Ale aj tak to vyzerá veľmi, naozaj
veľmi zaujímavo. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(spracoval Peter Tóth)   
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1. čítanie: 1 Kr 17, 10-16
Ž: 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10
Refrén: Chváľ, duša moja, Pána.
2. čítanie: Hebr 9, 24-28
Evanjelium: Mk 12, 38-44 alebo kratšie Mk 12,
41-44

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Rozprávanie o dare vdovy môže na prvý pohľad
vyzerať ako diskusia nad problematikou kostolných zbierok. Ale Ježiš smeruje inam.
Neporovnáva výšku darov či výdajov, ale mieru akou sa človek spolieha na Pána. Takmer
každému napadne otázka: Nebola táto žena nezodpovedná? Možno autor zámerne použil
tento príbeh, aby vyprovokoval zmienenú otázku. A každému v prvej chvíli azda napadne
rovnaká odpoveď: Mala by byť predsa rozumná a nechať si to, čo mala na živobytie. Ježiš
nechváli nezodpovednosť. Všíma si odovzdanosť tejto ženy, ktorá sa spoľahla celkom na
Boha, akokoľvek bezvýchodiskovo vyzerala jej situácia. Použité grécke slovo „bios“
znamená ako živobytie či majetok, tak aj život. Ona Bohu zverila celý svoj život. Často sa i
my radi dozvieme nové, zaujímavé či zábavné skutočnosti, ale veľmi často nemajú nijaký
vplyv na náš život. Ježiš zvestuje Boha, jeho pohľad na svet, očakávania, ktoré Boh má,
ponúka cestu k nemu. To nie je miesto pre pobavenie sa. To vyžaduje odpoveď hodnú
samotného Boha: dať všetko a spoľahnúť sa na neho. (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára.

Úspech
Jeden misionár, ktorý v Číne prežil mnoho

rokov a akýsi slávny spevák, ktorý tam bol
iba dva týždne, sa vracali do Spojených
štátov tou istou loďou. Keď zakotvili  v San
Franciscu, speváka tam čakali veľké zástupy
obyvateľov.
„Pane Bože, tomu vôbec nerozumiem,“
mrmlal si misionár. „Ja som daroval Číne
štyridsaťdva rokov svojho života a on  tam

bol iba dva týždne. Jeho tu vítajú tisíce ľudí
a mňa tu nečaká nikto.“
Pán mu odpovedal: „Synu, ty predsa ešte
nie si doma.“

Jeden turista raz navštívil slávneho rabína.

Zarazilo ho, keď videl, že rabín žije len v

jednej miestnosti, plnej kníh, a celý jeho

nábytok tvorí stôl a jedna lavica. „Rabín, kde

máš nábytok?“ pýtal sa turista. „A kde máš

nábytok ty?“ odvetil rabín. „Môj nábytok?

Veď ja som tu iba na prechádzke,“ povedal

turista. „Aj ja,“ dodal rabín.

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Vôňa ruže

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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Rádio Mária Slovensko začalo internetové
vysielanie z bratislavského štúdia

Bratislava 6. novembra (TK KBS) Na

Slovensku spustilo svoje vysielanie
internetové Rádio Mária Slovensko. K
dispozícii je od štvrtého októbra na stránke
www.radiomaria.sk a cez mobilné aplikácie. 
Rádio Mária Slovensko je súčasťou Svetovej
rodiny Rádio Mária, ktorá má rozhlasové
stanice vo viac ako 70-tich krajinách sveta.
Svetová rodina Rádia Mária je
sprostredkovateľom miestnej cirkevnej
autority pre akékoľvek otázky vzájomného
záujmu a udržiava pravidelné informačné
vzťahy s Dikastériom pre komunikáciu vo
Vatikáne. Je obzvlášť odhodlaná dodržiavať
učenia a pastoračné smernice pápeža.
Programovým riaditeľom Rádia Mária
Slovensko je kňaz Martin Jarábek. Je
zodpovedný za všetko, čo sa týka programov,
podporuje duchovný život a zaručuje
spoločenstvo s katolíckou Cirkvou. 
Programová štruktúra Rádia Mária je
inšpirovaná duchovnými a morálnymi hodnotami evanjelia a učením Katolíckej cirkvi.
Základnými zložkami programovej štruktúry Rádia Mária sú modlitba, evanjelizácia,
kresťansky inšpirovaný osobný rozvoj a správy zo života viery. Hudba musí tiež pozdvihnúť
dušu a otvoriť srdce. 
Modlitba je najdôležitejšou súčasťou programovej štruktúry Rádia Mária a zahŕňa: denné
modlitby kresťana, denné vysielanie svätých omší z farností a komunít, liturgiu hodín, svätý
ruženec, Anjel Pána, ako aj jednotlivé modlitby a pobožnosti. 
Dobrovoľníctvo je základný prvok charizmy Rádia Mária, s vďakou prijímame
dobrovoľnícku službu pri tvorbe programu a propagácii našej misie.
Kontakt pre médiá: Dana Beňová (Tel: +421 917 186 155 / coordinator.slo@radiomaria.org
/ www.radiomaria.sk). 

Zdroj: www.tkkbs.sk   (spracovala Anna Sabolová ml.)

Pakistanská kresťanka Asia Bibiová
opustila so svojou rodinou Pakistan

Pakistan 8. novembra (RV) Týždeň po

vynesení oslobodzujúceho rozsudku Asii
Bibiovej opustila táto pakistanská
kresťanka i so svojou rodinou Pakistan. Za
prísnych bezpečnostných opatrení odišla z
väzenia v Multane priamo na letisko.
Podľa agentúry AsiaNews nasledovala
svojho advokáta do Holandska. 
"Po splnení formalít bola prepustená z
väzenia a prevezená na tamojšie letisko.
Podľa niektorých zdrojov ju holandský
diplomatický personál sprevádzal do
Islamabádu. Mám za to, že Bibiová so
svojou rodinou budú prevezení do
Holandska," potvrdil správu P. Arthur
Charles, bývalý generálny vikár diecézy
Karáči. Agentúra AsiaNews získala
potvrdenie týchto správ aj od riaditeľa
najrozšírenejšieho pakistanského denníka
"The News". 
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 18.11. - 24.11. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Feníková.    
Nácvik zborov:  V stredu po sv. omši  nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých, v sobotu

o 1330 v pastoračnom centre detský zbor. 
Zimný štadión: Od dnešnej nedele máme ako farnosť k dispozícii korčuľovanie v STD Aréne

každú nedeľu od 1615 do 1715. Prípadné zmeny budú oznámené. Poprosím účastníkov
korčuľovania o poplatok 2 € na dospelú osobu a 1 € na nedospelú osobu. Zodpovedná osoba
bude určená.
Pohreby: Počas nasledujúceho týždňa sa v prípade pohrebu alebo zaopatrenia umierajúceho
sviatosťami obráťte na bratov pavlínov, farnosť  Vranov-Sever.
Zbierky: Na budúcu nedeľu bude tretia nedeľa v mesiaci. Pri sv. omši bude zbierka do košíkov
na dokončenie farského kostola a dvora. Zároveň bude do označených krabičiek možnosť
prispieť na Dobročinnú zbierku sv. Alžbety, ktorou podporíme vytvorenie pútnického zázemia
vo Vysokej nad Uhom.  
Pútnické miesto – vysoká nad Uhom: Kostol Sedembolestnej Panny Márie o Vysokej nad
Uhom, v rodisku bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice, bol dňom 1. novembra 2018
ustanovený za pútnické miesto. Okrem pravidelných podujatí, ktoré sa tam každoročne
konajú, sa začína s pútnickým programom pre všetky vekové kategórie: pravidelné sv. omše v

nedeľu o 1000 a vo štvrtok o 1700. Každú 3. sobotu v mesiaci bude pútnická sobota s

programom o 1500. Ponúka sa aj možnosť prijatia pútnikov – skupiny (ružencové bratstvá,
farské a iné spoločenstvá) i jednotlivcov. Je potrebné sa vopred nahlásiť a dohodnúť
putovanie: pavlovce.farnost@gmail.com alebo 0950 539 695. Informácie aj na
annakolesarova.sk, farnost-pavlovce.webnode.sk, domcek.org.
Rozpis lektorov:
33. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. Kľučárova; 10.00 hod. - r. Bankovičova.
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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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Tehelná 266, 093 03 Vranov nad Topľou; tel.č. 057/4426 286; 0908 047 220; 
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 12.11.201812.11.2018
Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

(spomienka) 

UU tOROKtOROK 13.11.201813.11.2018

SS tREDAtREDA 14.11.201814.11.2018

ŠŠ tvRtOKtvRtOK 15.11.201815.11.2018

PP iAtOKiAtOK 16.11.201816.11.2018 Sv. omša: 1800 + Anna Sotáková (1. výročie) 
(mládežnícka)

SS OBOtAOBOtA 17.11.201817.11.2018
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

(spomienka) 

Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 ZBP Katarína s rodinou 

Sv. omša (JaA): 1800 + Július Hreha (1. výročie) 

NN EDEľAEDEľA 18.11.201818.11.2018
33. NEDEĽA V CEZROČNOM

OBDOBí

Sv. omša: 800 za farnosť   

Sv. omša: 1000 ZBP Helena (70 rokov)

Sv. ruženec:     1430

LitURGicKÝLitURGicKÝ PROGRAMPROGRAM ODOD 12.11.2018 12.11.2018 DODO 18.11.201818.11.2018

„Bohatstvo plodí starosti.“ (latinské príslovie)


