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Z listu rektora Katolíckej univerzity pri

príležitosti Nedele Katolíckej univerzity

Katolícku univerzitu v Ružomberku doteraz úspešne absolvovalo viac ako 111-tisíc mladých

z celého Slovenska. Dnes pôsobia medzi  vami ako učitelia, zdravotníci, ošetrovatelia,
novinári, psychológovia, ale aj teológovia a kňazi. Boli poslaní pomáhať budovať civilizáciu
lásky. Verím, že naši absolventi toto jedinečné poslanie napĺňajú a všade tam, kde sú, vnášajú
ducha pokoja, porozumenia a pokory. Práve pri tohtoročnej Nedeli Katolíckej univerzity v
Ružomberku, ktorá sa z rozhodnutia biskupov slávi vždy v poslednú januárovú nedeľu, zvlášť
myslíme na našich absolventov. Prajeme im, aby nezabudli na to, odkiaľ vyšli, a by ich život
stál na pevnom základe, ktorým je Kristus – Cesta, Pravda a Život.
Katolícka univerzita v Ružomberku je najvyššia katolícka vzdelávacia inštitúcia na Slovensku.
Naďalej sa odvažujeme prosiť o vašu podporu a priazeň, no predovšetkým o vaše modlitby.
Pozývame vaše deti študovať na jednu z našich štyroch fakúlt, aby sa nestratili v
pretechnizovanom svete. Strážme si a rozvíjajme našu univerzitu. Katolícku a slovenskú.
Mohla by byť majákom svetla medzi babylonskými vežami. Mohla by spájať opravárov sveta.
Mohla by nám pomôcť objaviť poklady, o akých sa nám dnes ešte ani nesníva. 
S radosťou v srdci vás pozdravuje Jaroslav Demko, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

(pripravil Marcel Stanko) 
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Kedy a kde sa konajú eucharistické zázraky?

Jeden zázrak z Argentíny

Eucharistické zázraky sú fascinujúcou

témou. Je však dôležité menej sa zamerať
na samotnú „zázračnosť“ a oveľa viac na ich
svedectvo… na Eucharistiu.
„Kúsok srdcového svalu miesto hostie,
pravá krv v kalichu namiesto vína, levitujúca
monštrancia s Najsvätejšou sviatosťou“…
Keď čítame o týchto mimoriadnych
udalostiach, môže nám napadnúť
myšlienka, rád by som zažil niečo také,
uvidieť to; ak by som to videl, určite by som
viac veril, atď. Ale eucharistický zázrak je
samotná Eucharistia. Počas premenenia sa
chlieb stáva telom Ježiša a víno sa stáva jeho
krvou. Navyše, to je to, čo sa stane priamo
pred našimi očami, pretože sa to deje na
každej, „bežnej“ svätej omši. Ešte jednu vec
si pripomeňme. Prečo veríme v skutočnú a
reálnu prítomnosť Ježiša v Eucharistii? Žeby
preto, že zázraky sa stávajú raz za čas? Nie.
Sú len určitým „prídavkom“, akoby
vedierkom studenej vody zobúdzajúcim nás
z letargie. V skutočnú prítomnosť Ježiša v
Eucharistii veríme, pretože nám o tom
povedal ON sám, keď konal poslednú
večeru.
Z množstva eucharistických zázrakov po
celom svete vyberáme jeden, ktorý sa udial
v nedávnej minulosti. 
Eucharistický zázrak, uznaný Cirkvou, sa
udial v roku 1996 v hlavnom meste
Argentíny - Buenos Aires. 
Večer 18. augusta 1996 o 19. hod. slúžil
kňaz Alejandro Pezet svätú omšu v kostole,

ktorý sa nachádza v obchodnej časti mesta
Buenos Aires. Na konci rozdávania svätého
prijímania podišla k nemu žena a oznámila
mu, že v zadnej časti kostola leží na
svietniku vyhodená hostia. Otec Alejandro
išiel na uvedené miesto a zazrel zneuctenú
hostiu. Bola natoľko špinavá, že ju nemohol
požiť. Vložil ju do nádobky s vodou a uložil
ju do svätostánku v kaplnke Najsvätejšej
Sviatosti. 
Keď v pondelok 26. augusta otec Alejandro
otvoril svätostánok, s údivom zistil, že hostia
sa premenila na krvavú substanciu.
Informoval o tom kardinála Jorgeho
Bergoglia, ktorý nariadil vyhotoviť odborné
fotografie. Hostiu fotografovali znovu 6.
septembra. Niekoľko rokov ju uchovávali vo
svätostánku a celú záležitosť držali v
tajnosti. Keďže hostia vôbec nepodliehala
rozkladu, v roku 1999 kardinál Bergoglio
rozhodol, že ju dajú vedecky preskúmať. 5.
októbra 1999 odobrali vzorku a poslali ju
vedcom do New Yorku. Zámerne ich
neinformovali o jej pôvode. Jedným z
výskumníkov bol Dr. Frederic Zugibe, známy
newyorský kardiológ a súdny patológ.
Potvrdil, že skúmaná substancia je skutočné
ľudské telo a krv, v ktorej sú prítomné
ľudské DNA. Vyhlásil: „Skúmaný materiál je
čiastkou srdcového svalu, ktorý sa
nachádza v stene ľavej srdcovej komory v
blízkosti priehradiek. Tento sval zodpovedá
za srdcové sťahy. Srdcový sval je v stave
zápalu, nakoľko sa v ňom nachádza veľa
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bielych krviniek. Znamená to, že vo chvíli
odoberania vzorky toto srdce žilo. Tvrdím,
že srdce žilo, pretože biele krvinky mimo
živého organizmu odumierajú – potrebujú
ho, aby ich oživoval. Ich prítomnosť preto
naznačuje, že vo chvíli odoberania vzorky
srdce žilo. Ba čo viac, tieto biele krvinky
prenikli do tkaniva, čo poukazuje na
skutočnosť, že toto srdce trpelo – napríklad
ako niekto, koho veľmi bili po hrudníku.“ 
Známy austrálsky novinár Mike Willesee sa
vedca opýtal, ako dlho by biele krvinky
prežili, keby sa nachádzali v ľudskom
tkanive, ktoré bolo ponorené do vody? Dr.
Zugibe odpovedal, že by prestali existovať v
priebehu niekoľkých minút. Vtedy novinár
informoval doktora, že materiál, z ktorého
odobratá vzorka pochádza, najskôr mesiac
uchovávali v nádobe s obyčajnou vodou a
potom tri roky v nádobe s destilovanou
vodou – až vtedy z neho odobrali vzorku na
vedecký výskum. Doktor Zugibe odpovedal,
že nenachádza vedecké vysvetlenie tejto
skutočnosti, ktorá sa nedá racionálne

objasniť. Až potom informovali Dr. Zugiba,
že pôvodom vzorky, ktorú preskúmal, je
premenená hostia (biely nekvasený chlieb),
ktorá sa tajomným spôsobom premenila
na čiastku krvavého ľudského tela. Udivený
Dr. Zugibe sa vyjadril: „Ako a prečo mohla
konsakrovaná hostia zmeniť svoj charakter a
stať sa živým ľudským telom, ostáva pre
vedu neriešiteľným tajomstvom, ktoré
presahuje jej kompetencie.“  Takých a
podobných zázrakov je po svete
zdokumentovaných viacero.
Ak Kristus premení hostiu na fyzicky
vnímateľné telo a krv, na sval zodpovedný
za srdcové sťahy, chce nás tým prebudiť,
povzbudiť a posilniť našu vieru v jeho
skutočnú prítomnosť v Eucharistii.
Pripomína nám, že je to reálna, a nielen
symbolická prítomnosť. Ozrejmuje nám
tým, že počas každej svätej omše sa
sprítomňuje celé tajomstvo našej spásy,
jeho umučenie, smrť i zmŕtvychvstanie. 
Zdroj:  www.modlitba.sk, www.eucharistia.wz.sk

(spracovala Dzurovčinová Jana)

1. čítanie: Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Ž: 19, 8. 9. 10. 15
Refrén: Tvoje slová, Pane, sú Duch a život.
2. čítanie: 1 Kor 12, 12-30 alebo kratšie 1 Kor
12, 12-14. 27
Evanjelium: Lk 1, 1-4; 4, 14-21

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Radostná správa: Dnes sa splnilo dávne proroctvo, že Boh zachráni svoj ľud! Od príchodu
Ježiša toto slovo stále platí. Neznamená to, že máme podľahnúť bezstarostnému
ničnerobeniu. Boh nás pozval a ponúkol nám cestu svojho Zákona. Nejde mu o vystrašenie
človeka, ale túži ho zachrániť. Urobil pre to veľmi veľa. Teraz čaká na našu odpoveď.           

(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára.
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Tour de Morava

Nedeľa 5. augusta 2018 – deň „2“

Po raňajkách ako vždy na cyklopúti.

Balenie, znášanie všetkých našich vecí k
autu a nakladanie. Pre rýchlejší presun
celého pelotónu dáva Paly na sprievodné
vozidlo svoj krosový bicykel a berie si
náhradný – cestný – bicykel. Teraz už máme
všetci cestné bicykle. 
Chceme si urobiť aj prehliadku lapidária,
lebo včera sme to už nestihli, ale dnes
otvárajú až o 11:30. Toľko času nemáme,
aby sme tu čakali a tak ešte spoločné foto
pred Poutním a exercičním domem
Stojanov a sadáme na bicykle. Pomaly
prechádzame ešte celým kláštorným
areálom. Obzeráme nový tehlový múr, ktorý
oddeľuje tento priestor od cesty. Ako keby
pomyselná čiara deliaca svetské a
duchovné. Jeho dĺžka je 68 metrov a výška
6,5 metra. Sú na ňom vytvorené niky (nika -
výklenok v stene), v ktorých sú umiestnené
sochy ôsmych svätcov. Tento múr má
zaujímavú históriu. V roku 1900 pri
rekonštrukcii priečelia baziliky boli staré
sochy zo 17. storočia nahradené novými. Tie
staré boli postavené na novo postavený
tehlový múr. Takto sa deväťdesiat rokov
pozerali na všetkých pútnikov, ktorí
prichádzali do Velehradu. Až prišiel rok 1990
a blížila sa návšteva sv. otca pápeža Jána
Pavla II. Kvôli predpokladanému veľkému
počtu pútnikov, bol múr zbúraný a sochy
postavili na voľné priestranstvo vedľa
kostolíka Cyrilka (už som ho spomínal –

ikonostas, východná liturgia). Tu odpočívali
ďalších 20 rokov a až tak ich zverujú do rúk
reštaurátorov.  V rámci projektu s názvom
„Velehrad – centrum kulturního dialogu
západní a východní Evropy“ sa začalo s
výstavbou nového tehlového múra, do
ktorého potom osadili zreštaurované sochy
svätcov – sv. Benedikt, sv. Bernard, sv. Ján
Krstiteľ, sv. Ján evanjelista, sv. Peter, sv.
Pavol, sv. Cyril a sv. Metod a tak sa v roku
2012 vytvorila jedinečná galéria svätých.
Pod múrom sú lavičky, kde môže každý kto
chce aj trošku pomeditovať a porozjímať.
Vedľa múra je široký chodník, ktorý vedie až
ku kostolíku Cyrilka. A tu opúšťame tento
múr, vraciame sa na cestu a 807 definitívne
odchádzame z Velehradu.
Pre bezpečnosť nás všetkých chlapci
využívajú cesty 3. a 4. triedy, ktoré sú oveľa
kvalitnejšie ako u nás (obr. 31). Miestami
prechádzame aj cyklosteskami. Niektoré
úseky nemôže ísť sprievodné vozidlo s nami
a tak sa vždy s Ferom a Matúšom dohadujú
kde sa znovu stretneme. Hore kopcom
opúšťame Velehrad. Za chvíľu prichádzame
do dediny Modrá a cyklosteskou do dediny
Jalubí. Spomeniem iba, že v tejto dedine je
hlavná cesta vydláždená mačacími kockami.
Neviem odhadnúť koľko majú rokov, ale sú
tak dobré osadené, že nepotrebujú
výmenu, opravu a ani prekrytie asfaltovým
kobercom tak ako sa to robí na iných
miestach (napr. Vranov nad Topľou). Hore
kopcom okolo kostola s cintorínom
opúšťame túto zaujímavú dedinu a tu rovno
v ľavotočivej zákrute, skoro 180°, má Senior
poruchu na zadnej prehadzovačke, ktorá sa
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Obyčajné slová

Srdce, hlavy a jazyk sa jedného dňa

rozhodli, že už nikdy nevyslovia obyčajné,
príliš obrazné alebo ťažko pochopiteľné
slová.
Srdce vyhlásilo: „Tieto obyčajné a láskavé
slová ma ničia, vzbudzujú vo mne pocit
obmedzenosti a povrchnosti. Odteraz
budem neoblomné a tvrdé.“
Mozog povedal: „Zavážia jedine zložité
myšlienky, veľké teórie a hlboké úvahy!
Obyčajné slová sú len stratou času.“
Jazyk oznámil: „Ja sa chcem zamerať na
komplikované technické výrazy, na cudzie
slová a zložité vedecké rozpravy. S
obyčajnými slovami ma nikto neberie
vážne!“
Tak srdce začalo odovzdávať jazyku iba
chladné a pokrivené slová, mozog vytváral
len hlboké, teoretické a abstraktné
myšlienky a jazyk formuloval náročné a
zložité vety.
Z úst už nevyšlo ani jedno obyčajné a milé

slovo. V dôsledku tohto absurdného
sprisahania sa svet stal otrávenejším,
nevšímavejším, chladným a neláskavým.
Predsa sa však ešte našiel niekto, kto si
pamätal obyčajné láskavé slová.
Niektorí ľudia znovu našli staré zabudnuté
príbehy a vyrozprávali ich svojimi slovami
plnými citu, tajomna, svetla a zázrakov.
Ostatní ich však vysmiali a vyjadrovali sa o
nich s pohŕdaním.
Z úst do úst sa začala šíriť ľahučká radosť.
Putovala z hlavy do hlavy, od srdca k srdcu,
až vytvorila kruhy nečakanej a
povznášajúcej radosti.
Svet sa stal znovu veľmi príjemným
miestom.
Poznáme slová zlé a slová ľahké, ktoré
poletujú alebo ťažia ako obrovské balvany.
Sú slová, ktoré srdce rania a iné, ktoré ho
zohrejú. Niektoré slová človeka rozplačú a
iné mu vyčarujú úsmev na perách. Sú slová,
ktoré pomáhajú žiť, sú pre človeka
povzbudením a prehĺbia jeho dôstojnosť.
Slovami sa možno mýliť, ublížiť a potom sa
postarať o nápravu.
Existujú slová ako „ľúbim ťa“, „odpustenie“,
„spolu“.
Jestvujú aj slová večného života
Len ich už nepoznáme.

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Vždy príde ďalší deň

(spracovala Anna Sabolová ml.)  

bez náradia nedá opraviť. Voláme k sebe
náhradné vozidlo a Jakub s potrebným
náradím dáva prehadzovačku do poriadku.
Predpokladám, že dôvodom poruchy bol
včerajší pád ešte na slovenskej strane v
dedine Moravské Lieskové, časť Brestové.
Po oprave pokračujeme smerom do dediny
Traplice. Keď tu zrazu tabuľa, ktorá nám

oznamuje, že z dôvodu rekonštrukcie je
cesta uzatvorená. Niektorí chlapci odišli na
prieskum a zistili, že s bicyklom v ruke
prejdeme. Naše sprievodné vozidlo ale nie.
A tak sa auto vracia späť do dediny a cez
Huštěnovice prichádza do dediny Sušice,
kde sa máme spolu stretnúť.
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   
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Teologická fakulta v Košiciach pozýva na Deň otvorených
dverí

Ružomberok 17. januára (TK KBS) Teologická fakulta

Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravila „Deň
otvorených dverí“, ktorý sa bude konať v jej priestoroch dňa

5. februára 2019 v Košiciach. V čase od 10 do
12 h. bude pre všetkých záujemcov pripravená
prehliadka priestorov Teologickej fakulty
spojená s prezentáciou študijných programov
a rôznych aktivít v átriu TF KU.
Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej
univerzity v Ružomberku v akademickom roku
2019/2020 bude poskytovať vzdelávanie:
1. v bakalárskych študijných programoch
(sociálna práca, sociálna filozofia, náuka o
rodine, učiteľstvo predmetu náboženská
výchova, učiteľstvo náboženskej výchovy v
kombinácií, učiteľstvo filozofie v kombinácií,
učiteľstvo etickej výchovy v kombinácií)
2. v magisterských študijných programoch
(katolícka teológia, sociálna práca, sociálna
filozofia, náuka o rodine, učiteľstvo predmetu
náboženská výchova, učiteľstvo náboženskej
výchovy v kombinácií, učiteľstvo filozofie v
kombinácií, učiteľstvo etickej výchovy v
kombinácií)
3. v doktorandských študijných programoch

(katolícka teológia)
Termín podania prihlášky na bakalárske a
magisterské štúdium: do 30. apríla 2019
Termín podania prihlášky na doktorandské
štúdium: do 31. mája 2019
Poplatok za materiálne zabezpečenie
prijímacieho konania: 35 € papierová
prihláška. Je potrebné vyplniť aj e-prihlášku
(stránka www.tf.ku.sk)

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

Misijný tím Pápežských misijných diel
na Slovensku zavítal do Rwandy

Rwanda 21. januára (TK KBS) Misijný

tím Pápežských misijných diel na
Slovensku zavítal v týchto dňoch do
východoafrickej Rwandy, kde pôsobí
slovenský misionár Vlastimil Chovanec
RCJ. Cieľom návštevy je spoznať
miestnu Cirkev a život obyvateľov tejto
skúšanej krajiny. 
Rogacionista Vlastimil Chovanec vedie
Centrum sv. Antona v Nyanze, ktoré
dáva v súčasnosti domov 41 sirotám a
deťom ulice. Misia pomáha aj mnohým
deťom a rodinám na okolitých kopcoch,
ako sa nazývajú miesta, kde žije väčšina
obyvateľov, pretože Rwanda je známa
ako krajina tisícich vrchov. Vďačnosť
slovenským veriacim od miestnej Cirkvi
tlmočil na stretnutí aj apooštolský
nuncius v Rwande Andrzej Józwowicz.
Poznatky a fotografie z cesty budú
podkladom pre ďalšiu rozvojovú a
misijnú prácu Pápežských misijných diel
na Slovensku, prípravu jesenného čísla
časopisu Svetové misie, Misijnej nedele,
ktorá sa tento rok slávi 20. októbra, i
misijného kalendára na rok 2020.
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 3.2. - 9.2. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária Kurucová.     
Prvý piatok: V piatok dopoludnia navštívim chorých podľa rozpisu z minulého mesiaca.
Prípadné zmeny nahláste do štvrtka v sakristii.
Sviece: V sobotu na Hromnice budeme pri rannej sv. omši požehnávať sviece-hromničky,
ktoré ako sväteninu využívame počas roka pri modlitbe zvlášť v ťažkých chvíľach.
Požehnanie hrdla: V nedeľu na konci popoludňajšej pobožnosti požehnáme na príhovor sv.
Blažeja naše hrdlá.
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov vyvrcholí dnes popoludní v Bazilike Narodenia Panny

Márie ekumenickou bohoslužbou o 1500.
Karneval: Na rozlúčku s fašiangami vás pozývame na rodinné popoludnie spojené s

karnevalom a tombolou v nedeľu 24.2. o 1500 v jedálni ZŠ Kukučínova ulica. K dispozícii budú
„kreple“ a čaj zo školskej jedálne. Vítame sponzorskú účasť na odmenách pre deti. Kontaktné
osoby sú o. Marcel a p. Marcela Diľová.

Nácvik zborov: V stredu po sv. omši  nacvičuje v kostole zbor dospelých, v sobotu o 1330 v
pastoračnom centre detský zbor (zvlášť pozývame prvoprijímajúce deti). 

Zimný štadión: V dnešnú nedeľu máme opäť ako farnosť k dispozícii zimný štadión od 1615

do 1715. Poprosím účastníkov korčuľovania o poplatok 2 € na dospelú a 1 € na nedospelú
osobu. Zodpovedná osoba bude určená.
Rozpis lektorov:
Obetovanie Pána: 08.00 hod. - H. Uhlíková, I. Grominová; 
4. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - rod. Baranska; 10.00 hod. - P. Fincický, D.
vardžík.
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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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Združenie veriacich PRo NoBIS čemerné
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
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PPoNDELoKoNDELoK 28.01.201928.01.2019
Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a
učiteľa Cirkvi (spomienka) 

Sv. spoveď: 1630

Sv. omša: 1800 + Júlia Repčinová 

Poklona Sv. Olt.: 1845

UU ToRoKToRoK 29.01.201929.01.2019 Sv. omša: 800 + Ladislav Baník, Jozef 
a Mária Leškoví 

SS TREDATREDA 30.01.201930.01.2019
Spomienka na bl. sestru Zdenku

Sv. spoveď: 1630

Sv. omša: 1800 + Milan Krajčovič
(detská)

ŠŠ TvRToKTvRToK 31.01.201931.01.2019
Sv. Jána Bosca, kňaza (spomienka)  

Poklona Sv. Olt.: 1630 + sv. spoveď
Sv. omša: 1800 + o. Anton Tatarko 

PP IAToKIAToK 01.02.201901.02.2019
Prvý piatok v mesiaci 

Sv. spoveď: 1630

Sv. omša: 1800 + Anna Baníková (10. výročie), 
(mládežnícka) Jozef Baník

SS oBoTAoBoTA 02.02.201902.02.2019
Obetovanie Pána (sviatok)
23. svetový deň zasväteného
života  

Fatimská sobota: 700

Sv. omša: 800 Za ctiteľov BSJ a členov RB

Sv. omša (JaA): 1800 na bohuznámy úmysel

NN EDEľAEDEľA 03.02.201903.02.2019

4. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 800 za farnosť     

Sv. omša: 1000 ZBP Ján; ZBP pre rod. Florekovú 

Sv. ruženec     1430 + výmena tajomstiev

LITURGICKýLITURGICKý PRoGRAMPRoGRAM oDoD 28.01.2018 28.01.2018 DoDo 03.02.201903.02.2019

„Trpezlivosť je kľúč k radosti.“ (arabské príslovie)


