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Tento deň je u nás známy ako Deň počatého dieťaťa. Je to celoslovenská kampaň Fóra

života, ktorou sa šíri úcta ku každému počatému a ešte nenarodenému dieťaťu. Symbolickým
vyjadrením tohto postoja je biela stužka, ktorú si môžete vyzdvihnúť aj v našom kostole. Jej
pripnutím na odev a nosením dáte najavo svoj osobný postoj k problematike ochrany
ľudského života od počatia. Kampaň začína v nedeľu 24. marca  a trvá týždeň.
Dávam do pozornosti možnosť duchovnej adopcie. Je to modlitba za dieťa, ktorému hrozí
nebezpečenstvo zabitia v lone jeho matky (samovoľným potratom alebo umelým ukončením
tehotenstva). Výber dieťaťa nechávame na Boha s dôverou, že On vyberie to, ktoré to najviac
potrebuje. Jeho meno sa dozvieme až po svojej smrti. Táto modlitba trvá 9 mesiacov, začína
25. marca a končí na Vianoce 25. decembra. Spočíva v zložení sľubu pred krížom, v
každodennej modlitbe jedného desiatka sv. ruženca a v každodennej krátkej modlitbe za
Bohom vybrané dieťa a jeho rodičov. Možnosť sľubu, pre tých, ktorí majú seriózny záujem,
bude na sv. omši 25. marca pred požehnaním. K dispozícii budú k tomu aj letáky.

(Janka Jenčová)
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Prečo sú niektorí kresťania takí pokrytci a

porušujú Božie zákony?

Boh nám dal jasné prikázania, no nikto ich

nedodržiava úplne do bodky! Určite vieme,
aké ťažké je robiť všetko dokonale. Keďže
prví ľudia zhrešili a obrátili sa proti Bohu,
rodíme sa nedokonalí. Naše mysle sú
zatemnené, naša vôľa je oslabená, takže
ľahko podľahneme pokušeniu a sami od
seba sa k Bohu späť nevrátime. K tomu
potrebujeme Božiu milosť, ktorú dáva Ježiš
každému, kto o ňu prosí.
To, že kresťan zhreší, ešte neznamená, že je
pokrytec. Znamená to, že nie je dokonalý.
Pokrytec sa tvári, že v niečo verí, no
nespráva sa podľa toho. Niektorí kresťania
sú naozaj pokrytci, no väčšina z nás sme
obyčajnými hriešnikmi.
Neresti. Napriek získanej milosti v každom z
nás zostávajú po sviatosti krstu určité zlé
sklony. Ak im opakovane podliehame,
pestujeme v sebe zlozvyky alebo neresti,
teda opak cností. Neresť je často zvrátená
forma dobrého návyku: starostlivosť o
druhých je napríklad veľmi dobrá,... no
nemal by si do všetkého strkať nos alebo
pod zámienkou pomoci iným zanedbávať
svoje ostatné povinnosti. Zlozvyky si
pestujeme tým, že opakovane robíme niečo,
čo nám alebo druhým škodí. Hoci sa
niektoré neresti môžu zdať z určitého
pohľadu zaujímavé či napínavé, nikdy nám
neprinesú skutočné a trvalé šťastie. Môžu
nám priniesť dobrý pocit, no len na veľmi
krátko. Čím viac sa svojim zlozvykom

poddávame, tým viac nás ovládajú. Čím viac
sme od nich závislí, tým prázdnejší,
jednotvárnejší a temnejší život vedieme.
Cnosti sú dobré návyky alebo stále
náklonnosti, ktoré nám pomáhajú konať
správne. Pestovaním cnosti môžeme žiť
plnohodnotne. Dnes sa slovo cnosť takmer
vždy predstavuje ako vrchol nudy a
jednotvárnosti. To nie je pravda! Cnostný
kresťan, ktorý je zapálený pre Boha a
miluje ho, dáva svoju lásku ďalej, a tak
premieňa svet. Je nemožné, aby ťa taký
človek neovplyvnil? Napríklad svätá Matka
Tereza alebo svätý Ján Pavol ll.? Nenarodili
sa ako svätci, stali sa mimoriadne dobrými
ľuďmi, pretože s pomocou Božej milosti
pestovali svoje cnosti.
Pestovať cnosti nie je ľahké, keďže
opakovane hrešíme. Človek ľahko stratí
motiváciu. Naše hriechy však nie sú
najdôležitejšie. Najdôležitejšie je uvedomiť
si, že potrebujeme Božiu milosť a
odpustenie. Cirkev na zemi nie je
spoločenstvom dokonalých ľudí. Cirkev je,
ako ju opísal pápež František, ... poľná
nemocnica pre zranených na bojisku
života... Ak milujeme Boha, chceme byť
svätí napriek svojej hriešnosti. Na to však
potrebujeme Božiu milosť a pomoc Cirkvi.
Svätým sa staneš iba po malých krôčikoch.

Zdroj:  REMERY, Michel: Tweetuj s Bohom.
(spracovala Jana Dzurovčinová)
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Tour de Morava
Nedeľa 5. augusta 2018 – deň „2“

Jurkovičova krížová cesta

Významnou architektonickou zložkou

celého hostýnského komplexu je prekrásna
mozaiková krížová cesta. Tá doplnila
pôvodnú krížovú cestu z roku 1900. V roku
1904 predložil Matici svatohostýnskej nové
návrhy krížovej cesty slovenský architekt
Dušan Samo Jurkovič, ktoré boli s nadšením
prijaté a bolo rozhodnuté aby všetky práce
riadil sám Jurkovič. Pri tvorbe jednotlivých
zastavení vychádzal z valašskej tradície. Pre
maliarsku výzdobu vybral p. Jurkovič
moravského maliara Joža Úprku a Jana
Köhlera. Posledné zastavenie – rotunda je
spoločné so starou krížovou cestou. Krížová
cesta bola postavená v rokoch 1903 – 1933. 

Cesta svetla
Nedeľu 12. septembra 2010 požehnal
olomoucký arcibiskup Mons. Ján Graubner
novú vybudovanú Cestu svetla. Cesta svetla
je nová pobožnosť, ktorá nadväzuje na
pobožnosť krížovej cesty. Pripomína
veľkonočné udalosti Ježišovho
zmŕtvychvstania. Má takisto 14 zastavení
(stretnutie Pána Ježiša s učeníkmi, Jeho
nanebovstúpenie, zoslanie Ducha Svätého).
Nová meditačná cesta je postavená pozdĺž
starobylého valu hostýnskej pevnosti, v
ktorej sa vďaka príhovoru Panny Márii, ako
ukazuje hostýnský pútnický obraz, uchránili
miestni kresťania pred Tatármi. Každé

zastavenie je zostavené z kamenného bloku
a drevenej konštrukcie so strieškou, ktorá
chráni obraz. Základné kamene pre
jednotlivé zastavenia sú dary od rôznych
kameňolomov z Českej republiky. Základ
každého zastavenie je z inej horniny. 

Vodná kaplnka
Silný prameň vody vytryskol na skale na
západnej strane kopca Hostýn, blízko
miesta, na ktorom sa zjavila Panna Mária,
keď sa ľudia modlili a prosili o príhovor u
Boha a o pomoc – došli im zásoby pitnej
vody, vojsko Tatárov sa chystalo zaútočiť a s
ľudskou pomocou počítať nemohli. Panna
Mária vypočula prosby utláčaných a
zúbožených ľudí. Dala ľuďom vodu a s
Božou pomocou porazila Tatárov. V
starodávnej moravskej piesni, ktorá
popisuje práve túto udalosť sa spieva:
„Hned se tu dolů spustili černí oblakové,
nad Tatarem se spatřili ohniví sloupové,
hned hrom třískal tudy dolů, krev, kamení,
kroupy spolu, i ohně pršely, Tatara hubily…“
Zdá sa to až neuveriteľné, ale podľa
historických záznamov napočítali
Moravania viac ako 100 000 mŕtvych
Tatárov. Táto udalosť bola na veky
uchovaná v obraze, ktorý je uložený za
hlavným oltárom v bazilike.
Okolo roku 1658 dal postaviť okolo
upraveného vodného prameňa kaplnku aj s
oltárom Jan hrabě z Rottalu. V roku 1748
prebehla veľká prestavba Vodnej kaplnky a
pod kaplnkou boli vybudované viaceré
výtoky vody. Prameň má zázračne
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1. čítanie: Ex 3, 1-8a. 13-15
Ž: 103, 1-2. 3-4. 6-7. 8+11
Refrén: Milostivý a milosrdný je Pán.
2. čítanie: 1 Kor 10, 1-6. 10-12
Evanjelium: Lk 13, 1-9

Krátke zamyslenie na evanjelium:
„...všetci podobne zahyniete.“ Slová dnešného
evanjelia neznejú veľmi povzbudivo. Často si niektorí z
nás pripadajú ako vyschnutý strom. Znie to „vytni ho“ i na našu adresu? Autori Nového
zákona však apelujú na inú skutočnosť. Po určitom nadšení, ktoré viera prináša, často
prichádza zovšednenie. Boh a jeho evanjelium zapadnú medzi mnoho našich všedných
povinností. On ale ostáva darcom života, zmyslu a radosti. On vedie k oslobodeniu, on
pracuje s každým človekom veľmi osobne. On i dnes vyslobodzuje, uzdravuje a vedie k
slobode svoj ľud, teda i nás. (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára.

uzdravujúce účinky. Stačí otočiť jeden z
mnohých kohútikov a voda vám potečie
neuveriteľným prúdom. Viera v zázračnú
silu hostýnskej vody má v moravskom ľudu
hlboké korene aj dnes. Život zachránila,
alebo vrátila zdravie už nejednému
človekovi, alebo aj iné divy sa stali skrze
Pannu Máriu Svatohostýnsku. Pri poslednej
oprave bola v kaplnke umiestnená nová
socha Panny Márie Svatohostýnskej. Od
kaplnky vedú kamenné schody až hore k
bazilike.

Kaplnka Panny Márie La Salettské
Za Sarkandrovou kaplnkou je ďalšia kaplnka
so sochou „prekrásne plačúcej Panny“. 

Kaplnka sv. Jozefa
Nachádza sa smerom na juh od baziliky.
Interiér je nový a v zime sa tu vykuruje. V
súčasnej dobe sa využíva ako adoračná
kaplnka.

Kaplnka v pútnickom dome č.3
Tú využívajú hlavne spoločenstvá, ktoré tu
sú na duchovných cvičeniach.

Kaplnka v kláštore
Otcovia Jezuiti majú v budove fary svoju
vlastnú kaplnku. Táto je tiež neprístupná
verejnosti.

Kláštor – budova fary
S pribúdajúcim počtom pútnikov, kedy
počet členov Družstva Svatostýnského
vzrástol na viac ako 10 000, požiadali
zástupcovia družstva majiteľa pozemku
baróna Laudona o povolenie k stavbe
rehoľného domu a zároveň začali
vyjednávať s rôznymi rehoľami o obsadení
duchovnej správy na Hostýne. Po vzájomnej
dohode sa začalo so stavbou kláštora na
konci mesiaca jún v roku 1884. Už po dvoch
rokoch sa tu nasťahovali otcovia Jezuiti.
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   
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Oči môjho otca

Jeden chlapček bol zbláznený do futbalu.

Jeho láskavý otec mal porozumenie pre
synovu vášeň. Chlapec bol drobný a
chudučký a väčšinou ho dávali len do zálohy.
Otec napriek tomu, že jeho syn vždy sedel na
lavičke, nikdy nechýbal medzi divákmi a
fandil. Nevynechal ani jediný zápas. Chlapec
bol okrem toho najmenší aj v škole, ale jeho
ocko ho neprestával povzbudzovať. 
Podarilo sa mu dostať sa do mládežníckeho
klubu, ktorý reprezentoval mesto.
Nevynechal ani jeden tréning a usilovať sa
zo všetkých síl, ale tréner ho počas zápasov
stále nechával sedieť na lavičke. Jeho otec
sedával na tribúne a vždy vedel nájsť vhodné
slová povzbudenia.
Chlapec si bol takmer istý, že ho nepustia do
užšieho výberu, lenže tréner si všimol, s
akým nasadením pracuje na tréningoch, a
chcel ho mať v partii.
Nadšený hneď zavolal svojmu otcovi. Podelil
sa s ním o svoju radosť a otec si kúpil
permanentku na všetky zápasy. Chlapec sa
snažil a trénoval. Ale počas zápasov naďalej
sedával na lavičke.
Nadišiel posledný týždeň šampionátu. Ak by
mužstvo zvíťazilo, postúpilo by do vyššej ligy.
Začiatkom týždňa chlapec zašiel za
trénerom. Mal červené oči a bol veľmi bledý.
„Ráno mi zomrel otec. Môžem dnes
vynechať tréning?“ zamumlal.
Tréner ho láskavo objal okolo pliec a
povedal: „Synček, môžeš si vziať voľno aj do
konca týždňa.“

Prišla nedeľa a štadión bol plný ako ešte
nikdy. Išlo o najdôležitejší zápas roka a celé
mesto žilo touto udalosťou. Hráči zišli na
ihrisko, aby sa pred zápasom trochu
rozcvičili. Na svoj veľký údiv zbadali, ako k
nim beží chlapec vo svojom drese.
Zápas sa začal. Hneď sa ukázalo, že súper je
lepšie zorganizovaný a dotlačil mužstvo do
obrany. Na začiatku druhého polčasu
podišiel chlapec k trénerovi a povedal:
„Tréner, prosím vás, pustite ma hrať.“ Jeho
oči boli plné dôvery a očakávania. Trénerovi
ho prišlo ľúto a súhlasil. „Dobre,“ riekol,
„choď na ihrisko.“
Po niekoľkých minútach tréner, hráči a diváci
nemohli veriť vlastným očiam. Tento malý,
neznámy chlapec, ktorý nikdy predtým
nehral, ovládol stred ihriska a ťahal svoje
mužstvo vpred. Súperi ho nedokázali
zastaviť. Spoluhráči mu začali čoraz častejšie
nahrávať loptu. Niekoľko minút pred
záverečným hvizdom presným a istým
kopom vsietil víťazný gól.
Jasajúci spoluhráči sa naňho vrhli a zdvihli
ho na ramená, diváci mu postojačky dlho
tlieskali.
Keď všetci odišli do šatní, tréner si všimol, že
chlapec zostal sám ticho sedieť v rohu.
„Chlapče, bol si fantastický! Ako si to
urobil?“
Chlapec sa pozrel na trénera so slzami v
očiach a povedal: „Povedal som vám, že mi
zomrel otec. Ale vedeli ste, že  môj otec bol
slepý?“ Mládenec prehltol a prinútil sa do
úsmevu. „Ocko chodil na všetky moje
zápasy, ale dnes ma prvý raz mohol vidieť
hrať. Tak som mu chcel ukázať, že to viem!“

Najkrajšie zvolanie, ktoré zaznieva z úst

každého dieťaťa: „Ocko, pozeraj sa na mňa!“

Ak je určené Bohu, volá sa modlitba.

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Ľadovec a piesková duna

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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Vo Svite pod Tatrami sa počas uplynulého
víkendu stretli matky z celého Slovenska

Svit (TK KBS/Rádio LUMEN) Vo Svite pod

Tatrami sa počas uplynulého víkendu stretli
matky z celého Slovenska. Išlo o členky
hnutia Modlitby matiek. Zavítal aj medzi ne
aj rožňavský diecézny biskup Stanislav
Stolárik. 
Modlitby matiek sú darom všemohúceho
Boha matkám týchto čias na to, aby mohli
prežívať svoje materstvo v novej radosti a
nádeji. Hovorí Jana Pajanová národná
koordinátorka Modlitieb matiek na
Slovensku: „V jednom kostole 1400 mám sa
teraz stretlo a tam celý deň sme tam boli
spolu a všetky tie mamy odchádzali domov
nadšené a dotknuté Božou láskou. No takto
vám poviem, že k tomu asi netreba viac, to
môže len Pán Boh spraviť, to nikto iný
nemôže spraviť naozaj a ja si myslím, že
mamy nesmierne potrebujú sa stretnúť,
potrebujú sa zdieľať, potrebujú vedieť, že
ten ich kríž nie je ten najväčší, ktorý nesú,
že sú mamičky, ktoré nesú podobný alebo
možno ešte väčší kríž. Je to také vzájomné
povzbudenie, že ráno môžeme ísť ďalej a
máme rovnaké problémy, nielen tu na
Slovensku mamy so svojimi deťmi, ale keď
sa stretneme na medzinárodnom stretnutí,
tak mamy na celom svete majú rovnaké
problémy s deťmi," uviedla. 
Do Svitu v nedeľu ráno zavítal aj rožňavský
diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik,
ktorý tam celebroval svätú omšu. „Oplatí sa
venovať i naďalej obrovskú pozornosť
týmto pokladom. Pokladom vo vašich

deťoch, v rodinách a znova rád vyslovujem
slová vďaky za vaše modlitby, za vaše
obety," uviedol biskup Stolárik. 

Haitskí biskupi upozorňujú na stav v
krajine: Stojí na pokraji krachu 

Haiti 19. marca (RV CZ) "Prežívame vážnu

hodinu, všeobecné dobro je ohrozené a
situácia začína byť neudržateľná," varujú
haitskí biskupi vo vyhlásení, v ktorom
upozorňujú na kritický stav v karibskej
krajine. Ostrovný štát deväť rokov po
zemetrasení, ktoré zasiahlo tri milióny
obyvateľov a vyžiadalo si 220 tisíc život,
zmietajú sociálne nepokoje a šíri sa ňou
stále väčší hlad. 
"Krajina stojí na pokraji krachu," vysvetľujú
miestny katolícki pastieri a odsudzujú
atmosféru všeobecného násilia, ktoré už
niekoľko mesiacov ochromuje verejný život.
V júli minulého roka sa začali na Haiti
ľudové protesty proti prezidentovi
Jovenelovi Moisemu, ktorého obyvatelia
vinia z korupcie. V úrade je od februára
2017. Zúfalstvo manifestujúcich ešte zvýšila
devalvácia meny a tiež ďalší nárast cien v
štáte, ktorý pre svojich 11 miliónov
obyvateľov dováža 60 percent všetkých
spotrebných produktov. 
Haitskí biskupi teraz apelujú na občianske
svedomie rôznych zúčastnených strán a
vyzývajú k vlasteneckému rozhodnutiu,
hoci to prináša veľké obete. (Krátené).

Zdroj: www.tkkbs.sk   
(spracovala Anna Sabolová ml.)
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 31.3. - 6.4. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena Brehovská.        
Nácvik zborov: Zbor dospelých nacvičuje každú stredu v kostole po sv. omši, delené skúšky

sú podľa dohody. Detský zbor nacvičuje v sobotu o 1330 v pastoračnom centre (zvlášť
pozývame prvoprijímajúce deti). 

Zmena času: V noci zo soboty 30. marca na nedeľu 31. marca sa mení čas. O 200 posúvame

hodiny na 300 letného času. S tým súvisí aj zmena termínu večerných sv. omší z 1800 na 1830

hod. a v utorky budú sv. omše v starom kostole o 630.
Socha sv. Jozefa: Ďakujeme rodine Pavlovej zo Sačurova za sochu sv. Jozefa zapožičanú pre
náš kostol počas deviatnika i na slávnosť sv. Jozefa. 
Tehlička: Pri východe z kostola je pokladnička označená pre verejnú zbierku schválenú
Ministerstvom vnútra a organizovanú saleziánskym občianskym združením Savio s názvom
Tehlička. Po detskej sv. omši v stredu si deti môžu zameniť peniaze našetrené pôstom, napr.
od sladkostí, za samolepky tehličiek a pomôcť chudobným rodinám v Kérale (juhozápadný
štát Indie), ktoré boli poškodené ničivými záplavami v auguste minulého roka (viac na
www.tehlicka.sk). Prispieť môžeme všetci aj bez tehličiek a kedykoľvek počas pôstu.
Medžugorie 2019: Pozývame vás na 7-dňový pútnický zájazd do Medžugoria v termíne 25. 8.
2019 až 31. 8. 2019 v cene 205 € na osobu. Nahlásiť sa môžete v sakristii kostola. Informácie
u o. Marcela.
Krížové cesty: Vo štvrtú pôstnu nedeľu sa krížovú cestu budú modliť seniori našej farnosti. Po
krížovej ceste sme pozvaní vypočuť si pôstnu kázeň o. Františka Barnu.
2%: Aj tento rok sa uchádzame o 2 % z vašich daní pre naše združenie Pro Nobis. Formulár je
na stolíku pri východe z kostola i na našej webovej stránke. 
Rozpis lektorov:
Zvestovanie Pána: 18.00 hod. - rod. dzurovčinová; 
Štvrtá pôstna nedeľa: 08.00 hod. - rod. Baranská; 10.00 hod. - H. Uhlíková, I. Grominová.
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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.



VYdÁVa

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
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 25.03.201925.03.2019
Zvestovanie Pána (slávnosť)   

Sv. omša: 1800 + Ján Hamza; + Ján a Anna 

Poklona Olt. sv.: 1845

UU ToRoKToRoK 26.03.201926.03.2019 Sv. omša: 800 na úmysel Anny 

SS TREdaTREda 27.03.201927.03.2019 Sv. omša: 1800 + Jozef a Júlia Knapíkoví  
(detská)

ŠŠ TVRToKTVRToK 28.03.201928.03.2019 Poklona Olt. sv.: 1700

Sv. omša: 1800 ZBP Gabriela 

pp IaToKIaToK 29.03.201929.03.2019 Sv. omša: 1800 + Andrej Liška (1. výročie) 
(mládežnícka)

SS oBoTaoBoTa 30.03.201930.03.2019 Sv. omša: 700 za farnosť   

Modl. večeradlo: 730

Sv. omša (Jaa): 1800 ZBP Viktor (65 rokov)    

NN EdEľaEdEľa 31.03.201931.03.2019

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA
(NEDEĽA RADoSTi)

Sv. omša: 800 ZBP Marta (75 rokov) 

Sv. omša: 1000 + Alfonz Saxun (10. výročie) 

Krížová cesta:     1430 + pôstna kázeň 

LITURGICKýLITURGICKý pRoGRaMpRoGRaM odod 25.03.2018 25.03.2018 dodo 31.03.201931.03.2019

„Sú kuchári a rečníci, ktorých hlavná sila je v omáčkach.” (Oldřich Fišer)


