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Mimoriadný misijný mesiac

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie

Mimoriadneho misijného mesiaca. Podnetom je storočnica encykliky pápeža Benedikta XV.
Maximum illud o činnosti misionárov vo svete. Pápež František pripomína výzvu Benedikta XV.
spred sto rokov, ktorá nestráca na aktuálnosti ani dnes, že Cirkev a jej misie potrebujú mužov
a ženy, ktorí „vynikajú horlivosťou a svätosťou“.
Ide aj o celkovú podporu misijného úsilia Cirkvi v duchu dokumentu pápeža Františka Radosť
evanjelia. Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení.
Zdôrazňované sú dva podstatné body: evanjeliové zameranie misií a odmietnutie
akéhokoľvek mocenského postoja či záujmu. Pápež František vyzýva každého, aby prežíval
radosť z misie, aby svedčil o evanjeliu v prostredí, kde žije a pracuje. Zároveň sme povolaní,
aby sme láskou, konkrétnou pomocou a modlitbou podporovali misionárov, ktorí sa vydali do
sveta ohlasovať Krista.
Október 2019 nie je cieľom sám pre seba, ale prostriedkom na oživenie, obnovenie a
opätovné prebudenie misie nie len v misijných krajinách ale aj v Európe a aj na Slovensku. 
Na prianie pápeža Františka majú misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery:
1. Osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom
v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho
slova, osobnej a spoločnej modlitby.
2. Svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj
nekanonizovaných mučeníkov.
3. Biblická, katechetická, spirituálna a
teologická formácia pre misie.
4. Misijná láska ako spoločné úsilie všetkých
znamená materiálne podporovať ohlasovanie
evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť
v najchudobnejších cirkvách.

(www.misijnediela.sk; upravil Marcel Stanko)
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Modlitba ako meditácia

Duchovné rozlišovanie

Kedy sa meditáciou modlíme? Rozjímanie

ešte nie je meditáciou, ale môže byť pre ňu
prípravným stupňom. V súčasnosti sa veľmi
často hovorí o meditácii, každé hĺbavé
čítanie sa nazýva už meditáciou. Meditácia
sa však neodohráva v mysli človeka, v jeho
rozumovej oblasti. Odohráva sa v srdci
človeka, v tých hĺbkach jeho bytosti, v
ktorých sa rodia jeho sympatie a antipatie,
láska a nenávisť. Pri pravej meditácii zmĺkne
v nás akákoľvek uvedomelá činnosť, aj
rozumová. Nemyslíme, ale „niečo myslí v
nás". To nie ja rozmýšľam o niečom,
rozjímam o nejakom slove, o nejakej veci,
úplne sa nechám tým zaujať. (I v bežnej reči
poznáme formuláciu „tóny ma úplne
uchvátili".) Nepokúšame sa pritom niečo
zmeniť, niečo dosiahnuť, netúžime po
veľkolepých myšlienkach. Nevedie nás
nijaký úmysel. Skúsenosti ukazujú, že práve
vtedy poznávame veci a ľudí nie iba
povrchne, ale v celej ich hĺbke, v ich

súvislostiach a v ich symbolickosti.
Kresťanská meditácia je zotrvávajúca
modlitba, modlitba bez mnohých slov.
Niektorí definujú modlitbu ako stretnutie s
Bohom. 
Keď stretneme priateľa, nezasypávame ho
neprestajne záplavou slov. Stačí nám, keď
sme spolu s ním, keď sme blízko neho, keď
ho vidíme a on vidí nás. Tak sme si v
meditácii vedomí, že Boh je nám blízko.
Necháme sa zaujať jeho slovom, počúvame,
čo nám hovorí. V súčasnosti najmä mladí
kresťania čoraz viac spoznávajú hodnotu
meditácie. Fascinujú ich predovšetkým
východné spôsoby meditácie. Kresťanská
meditácia skutočne môže čerpať aj z
východných skúseností. V každom prípade
dnes mnohí ľudia spoznávajú, že im
meditácia poskytuje nielen rozšírenie
vedomia, ale prináša aj relaxáciu a vnútorný
pokoj. Ale najdôležitejšie je zameranie na
Boha, a to je úplne nová dynamika na
zvládnutie všedného dňa.

Zdroj:  www.farnost.hladovka.net

(spracovala Jana Dzurovčinová)
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Časy budú skrátené

“Môj plán sa už napĺňa vo všetkých

častiach sveta. Môj malý syn, vidíš, ako
nastáva víťazstvo môjho Nepoškvrneného
Srdca vo svete. To, čo sa tu deje, je pre teba
znamením. Desiatky tisícov mojich synov mi
odpovedajú s takou veľkou láskou a
nadšením, že to rozochvieva moje Srdce
Matky. Pre odpoveď, ktorú všade dostávam
od týchto mojich malých detí , sa usilujem o
skrátenie časov veľkej skúšky, ktorú tak
bolestne pociťujete. 
Časy budú skrátené, lebo som Matkou
milosrdenstva a každý deň obetujem svoju
modlitbu, spojenú s modlitbou synov, ktorí
mi kladne odpovedajú a zasväcujú sa
môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, na trón
Božej spravodlivosti. Spájam bolesti svojho
Srdca so všetkými bolesťami dobrých, ktorí
trpezlivo nesú kríž týchto časov veľkého
súženia. Bolesti biednych a vykorisťovaných,
malých a ľudí vytlačených na okraj
spoločnosti, bolesti hriešnikov a tých, čo sa
vzdialili, chorých a zúfalých, opustených a
utláčaných, sa zhromažďujú v záhrade
môjho materského utrpenia a obetujem ich
Božej spravodlivosti na znak zadosťučinenia
a ustavičného orodovania.
Časy budú skrátené, lebo som vaša Matka a
chcem Vám pomôcť svojou prítomnosťou
niesť kríž bolestných udalostí, ktoré
prežívate. Koľkokrát som už zasiahla, aby
som oddialila stále viac začiatok veľkej

skúšky, danej na očistu biedneho ľudstva,
ktoré je ovládané zlými duchmi. 
Časy budú skrátené, lebo veľký boj medzi
Bohom a jeho nepriateľom sa uskutočňuje
predovšetkým na úrovni duchov a mimo
vás. Tento strašný boj sa odohráva medzi
nebeskými duchmi a pekelnými duchmi,
medzi anjelmi Pána a démonmi, medzi
mocnosťami nebies a mocnosťami pekla. 
Osobitná úloha v tomto veľkom boji:

- je zverená archanjelovi Gabrielovi, ktorý
vás odeje silou samého Boha,
- je zverená archanjelovi Rafaelovi, ktorý
vlieva balzam uzdravenia na každú vašu
ranu,
- je zverená archanjelovi Michalovi, ktorý
vedie všetky zástupy anjelov k úplnému
víťazstvu nad pekelnými zástupmi. 

Preto Vás zverujem mocnej ochrane týchto
archanjelov a vašich anjelov strážnych, aby
vás viedli a ochraňovali v boji, ktorý sa už
odohráva medzi nebom a zemou, medzi
nebesami a peklom, medzi svätým
Michalom archanjelom a Luciferom, ktorý
sa čoskoro objaví s celou mocou antikrista. 
Takto Vás pripravím na veľký zázrak, ktorý
sa uskutoční vtedy, keď s víťazstvom môjho
Nepoškvrneného Srdca zostúpi na svet
nebeská rosa Božieho milosrdenstva.“

Zdroj: Gobi Stefano: Kňazom, najmilším synom Panny
Márie – Modrá  kniha

(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 
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Meno upratovačky
Na lekárskej fakulte istej prestížnej

univerzity dal profesor anatómie všetkým
študentom záverečný test.
Jeden zo študentov si podrobne naštudoval
detaily, preto rýchlo odpovedal na všetky
otázky. Len na poslednú nepoznal odpoveď.
Posledná otázka znela: „Ako sa volá pani
upratovačka krstným menom?“
Študent šiel odovzdať test s
nezodpovedanou poslednou otázkou a
opýtal sa profesora, či aj táto otázka
ovplyvní výslednú známku.
„Samozrejme!“ zvolal profesor. „Vo svojej
kariére sa stretnete s mnohými ľuďmi.
Všetci sú dôležití. Zaslúžia si vašu pozornosť,
hoci len úsmev alebo jednoduchý pozdrav.“
Na túto lekciu študent nikdy nezabudol a

dnes vie, že upratovačka sa volá Mariana.

Učeník sa spýtal Konfucia: „Keby ti kráľ
zveril správu krajiny, čo by si urobil ako
prvé?“
„Naučil by som sa mená všetkých svojich
spolupracovníkov.“ 
„To je hlúposť! Určite to nie je prvoradá
starosť premiéra.“
„Človek nemôže očakávať pomoc od toho,
čo nepozná,“ odpovedal Konfucius. „Ak
nepozná prírodu, nikdy nespozná Boha.
Rovnako ak nevie, koho má po svojom boku,
nenájde si priateľov. Bez priateľov nebude
schopný naplánovať veci. Bez plánu nebude
môcť riadiť činnosť druhých. Bez riadenia
krajina upadne do tmy a ani tanečníci
nebudú vedieť, aké kroky majú robiť. Tak
môže mať obrovský dosah aj naoko banálna
činnosť, akou je naučiť sa mená ľudí, ktorých
máš okolo seba.“
Nenapraviteľnou chybou súčasnosti je, že
všetci chcú hneď všetko riešiť a zabúdajú
pritom, že na to potrebujú druhých ľudí.

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Nebo v našom dome

(spracovala Anna Sabolová ml.)  

Tour de Hungary

Deň „PRVÝ“

Prechádzame okolo Stredy nad

Bodrogom. Na hranicu nejdeme, ale
pokračujeme ďalej po slovenskej strane až
do dediny Veľký Kamenec. V strede dediny
odbočujem doprava na slovensko-

maďarskú hranicu  a popod zrúcaniny
posledného hradu na Zemplíne opúšťame
túto dedinu. Z informácii o hrade iba krátko.
Postavili ho v 13. storočí, po tatárskom
vpáde. Vystriedalo sa v ňom viacero
majiteľov. Posledný majiteľ Juraj Soós sa
aktívne zúčastnil Vesselényiho povstania a
hrad postihol ten istý osud ako hrad Čičva.
Cisárske vojsko v roku 1672 hrad zbúralo.
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1. čítanie: Am 6, 1ab. 4-7
Ž: 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10
Refrén: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je
nebeské kráľovstvo.
2. čítanie: 1 Tim 6, 11-16
Evanjelium: Lk 16, 19-31

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Text dnešného evanjelia je náročný na výklad. Predchádzala mu veľká Ježišova kritika
mamony, ale tiež veta: „Zákon a Proroci sú až po Jána. Odvtedy sa zvestuje Božie
kráľovstvo“ (Lk 16, 16). Teológia za dnešným textom vidí popis neba a pekla. V texte však
nie je reč o Bohu, ale o Abrahámovi, praotcovi Izraela. Text teda necháva otvorenú otázku,
ako je to po vzkriesení Krista s tými, ktorí stoja na nesprávnom brehu priepasti. No dôraz na
milosrdenstvo k tým, ktorí sú okolo nás, zostáva rovnako zásadný. 

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára.

Pod hradom bez využitia stojí malý kaštieľ.
Smerom na juh prichádzame k slovensko-
maďarskej hranici. Čas 9:39. Doteraz sme
prešli 85 km. Rovno na hranici ma zaujala
jedna anomália. Na ľavej strane cesty je
veľké parkovisko oddelené od cesty
zvodidlami. Rozmýšľam nahlas, pýtam sa
sám seba  a zapájam do diskusie aj Janíka –
načo je také parkovisko, ku ktorému nie je
žiadny prístup. Až doma mi to napadlo.
Predtým než sme vstúpili do shengenu tam
pravdepodobne bola malá slovensko-
maďarská colnica. Moja predtucha sa
potvrdila, keď si pozerám opätovne našu
cestu cez internetovú aplikáciu
maps.google.com. Tu sú štyri unimo bunky
spojené ako slovensko-maďarská colnica aj
s prestrešením cez celú cestu, na ktorom je
nápis „Veľký Kamenec – Pácin“. Dnes z toho
zostalo iba zablokované parkovisko. Bez
bicyklov prichádzame všetci k tabuli, ktorá
nám oznamuje, že vstupujeme na územie
Maďarskej republiky, na spoločné foto.
Sadáme na bicykle, opúšťame naše rodné
Slovensko a pokračujeme ďalej v našej

cyklopúti už po maďarských cestách. A už to
začína. 
Valójában már akkor kezdődött, amikor
elhagytuk Nagy-Kamenec falut. Repülőgép
utazik. Nincs hegy, nincs lejtő, nincs erdő,
nincs hegy. Semmi. Csak sík és szél. És
mindig felrobbant ránk, vagy balról. Amikor
délre mentünk, dél fújt. Amikor nyugat,
olyan nyugati. És az erő jó volt. Nie,
žartujem. Aj naďalej budem písať v jazyku,
ktorému najlepšie rozumiete.
Ono to vlastne začalo, už keď sme vyšli z
dediny Veľký Kamenec. Cesty po rovine.
Žiadny kopec, žiadny zjazd, žiadny les,
žiadne hory. Nič. Iba rovina a vietor. A ten
fúkal vždy proti nám, alebo z ľavej strany.
Keď sme išli na juh, fúkal južný. Keď na
západ, tak západný. A silu mal dobrú.
Schádzame z hlavného ťahu, odbočujeme
doprava na Cigánd, cesta č. 381, a tu
začínajú naše trampoty po maďarských
cestách. Hlavné ťahy, cesty 1. a 2. triedy sú v
poriadku. 
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   
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Pozvánka na ružencovú slávnosť v
Dominikánskom kostole v Košiciach

Košice 24. septembra (TK KBS) Bratia

dominikáni v Košiciach a Dominikánske
mariánske centrum v Košiciach pozývajú na
ružencovú slávnosť, ktorú budú sláviť v
Dominikánskom kostole v Košiciach v
sobotu 12. októbra a ktorej bude
predchádzať od 7. októbra duchovná
obnova. Slávnosť vyvrcholí v sobotu 12.
októbra duchovným programom, ktorý
bude zakončený slávnostnou svätou
omšou, ktorú príde celebrovať Mons.
Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny
biskup a ružencovou procesiou ulicami
mesta. 

PROGRAM: 
Obnova pred slávnosťou 

Pondelok 7. októbra 2019: 
- 17:00 Misijný ruženec (členovia
Pápežských misijných diel z Koší) 
- 17:30 Svätá omša (celebruje Ivan Kňaze,
riaditeľ Pápežskkých misijných diel na
Slovensku) 
- 18:30 Prezentácia činnosti PMD na
Slovensku (uskutoční sa vo Veritase) 

Utorok 8. októbra 2019: 
- 17:00 Ruženec s mladými za našu mládež 
- 17:30 Svätá omša (celebruje školský
kaplán Gymnázia Košických mučeníkov Ján
Kocurko) 

Streda 9. októbra 2019: 

- 17:00 Ruženec s vysokoškolákmi za
univerzitnú mládež 
- 17:30 Svätá omša (kazateľ Ján Fedorišin,
člen Rady pre mládež Košickej eparchie) 
- 18:30 Akatist k Presvätej Bohorodičke 

Štvrtok 10. októbra 2019: 
- 17:00 Ruženec s rodinami za rodiny 
- 17:30 Svätá omša (celebruj riaditeľ
Arcidiecézneho centra pre rodinu Martin
Rečlo) 

Piatok 11. októbra 2019: 
- 17:00 Ruženec so seniormi za seniorov 
- 17:30 Svätá omša (celebruje farár farnosti
Košice - Nad jazerom Peter Kentoš)

Ružencová slávnosť 

Sobota 12. októbra 2019: 
- 11:30 Radostný ruženec so zamysleniami 
- 12:15 Svätá omša 
- 13:00 Adorácia, fatimský ruženec svetla 
- 14:00 Prednáška (kaplán farnosti Košice -
Juh Štefan Nebesňák) 
- 14:45 Pásmo mariánskych piesní 
- 15:00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu 
- 15:15 Bolestný biblický ruženec 
- 16:00 Svätá omša (celebruje rožňavský
biskup Mons. Stanislav Stolárik) 
- 17:15 Ružencový sprievod spojený s
modlitbou slávnostného ruženca 
- 18:15 Agapé v DKC Veritas 

Nedeľa 13. októbra 2019: 
- 8:15 Modlitba biblického slávnostného
ruženca 
- 9:00 Ďakovná svätá omša za prijaté
dobrodenia počas slávnosti 

Zdroj: www.tkkbs.sk 
(spracovala Anna Sabolová ml.)
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 6.10. - 12.10. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Marta Vardžíková.   
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.
Prvý piatok: V piatok dopoludnia navštívim chorých podľa rozpisu z minulého mesiaca.
Prípadné zmeny nahláste do štvrtka v sakristii.
obišovce: V nedeľu 6. októbra je možné zúčastniť sa sv. omše v Obišovciach. Ružencové
bratstvo objednalo autobus, nahlásiť sa treba u p. Musákovej.
starý kostol: Až do odvolania sa v starom kostole nebudú slúžiť sv. omše. Úmysly písané pre
starý kostol budú odslúžené v novom farskom kostole, s tým, že v utorok budú ranné sv. omše

do zmeny letného času na zimný o 700.
Úmysly pútnikov: Do takto označenej skrinky vzadu na stolíku s novinami môžete vhadzovať
vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná sv. omša na „Fatimskú trinástku“, teda pri pútnickej omši
13. v mesiaci od mája do októbra.
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. 
Rozpis lektorov:
27. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Bankovičová; 10.00 hod. – rod.
Dzurovčinová.

oHLÁŠKY:
1. Milan Ďuro, syn Milana a Marcely rod. Kovalíkovej, bývajúci v Košiciach, a Adriána
Mičejová, dcéra Pavla a Renáty rod. Kolpákovej, bývajúca v Košiciach, ohlasujú sa 3.-krát.
2. Mgr. Lukáš Januch, bývajúci v Košiciach, a Mgr. Alexandra Štefanová, bývajúca v Košiciach,
ohlasujú sa 2.-krát. 
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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; 
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„Poštíp sa a zistíš, ako to bolí tých druhých.“ (japonské príslovie)

PPoNDELoKoNDELoK 30.09.201930.09.2019
Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa

Cirkvi (spomienka)

Spovedanie: 1700

sv. omša: 1830 + Michal Vasiľ  

Poklona Olt. sv.: 1915

UU toRoKtoRoK 01.10.201901.10.2019
Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z
Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi   

sv. omša: 700 ZBP Anna, Dominika, Simona,
Martina 

ss tREDatREDa 02.10.201902.10.2019
Svätých anjelov strážcov
(spomienka) 

Spovedanie: 1700

sv. omša: 1830 + Ján a Anna Bindasoví   
(detská)

ŠŠ tVRtoKtVRtoK 03.10.201903.10.2019
Prvý štvrtok v mesiaci – deň
modlitieb za duchovné povolania 

Spovedanie: 1630 + poklona 

sv. omša: 1830 ZBP Bystrík a Ján 

PP iatoKiatoK 04.10.201904.10.2019
Sv. Františka Assiského
(spomienka)
Prvý piatok v mesiaci 

Spovedanie: 1700

sv. omša: 1830 Za ctiteľov BSJ a členov RB  

ss oBotaoBota 05.10.201905.10.2019
Prvá sobota v mesiaci 

Modl. večeradlo: 700

sv. omša: 800 ZBP Ján a Mária 
(50 rokov manželstva) 

sv. omša: 1830 za farnosť

NN EDEľaEDEľa 06.10.201906.10.2019

27. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

sv. omša: 800 ZBP Jozef (75 rokov)  

sv. omša: 1000 ZBP Miroslav Hencovský (80 r.)  

Sv. ruženec: 1430 + výmena tajomstiev


