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Z homílie arcibiskupa Cyrila Vasiľa k 110.
výročiu černovskej tragédie

Pred 110 rokmi tu v Černovej, na našom milom Slovensku, miestne vrchnosti boli

presvedčené, že vedia lepšie, ako prostí dedinčania, čo treba robiť, čo je správne. Poriadok
sa zabezpečí žandárstvom. Vieme, ako táto predstava nakoniec dopadla. Rozbehnutý koč
musel zastať pred davom. Kone mali viac rozumu ako kočiš. Ľudia bránili svoj kostol – svoj
chrám – a všetko to, čo pre nich predstavoval. Miesto, ktoré si vybudovali, aby sa v ňom
cítili slobodní a rovní pred Božou tvárou, rešpektovaní vo svojej ľudskej a kresťanskej
dôstojnosti.
Osvietení páni pred 110 rokmi boli presvedčení, že musia ukázať, že aj chrám bude
podriadený ich autorite. Potom už nasledovalo šľahanie bičom – k tomu sa v mene
vrchnosti podujal dokonca miestny človek, ktorý, aby sa zapáčil šéfstvu, tak nedbal ťať
korbáčom po hlavách svojich rodákov a spoluobčanov. „Napred! Napred!“ ... pokrok sa
nesmie zastaviť, treba ísť napred. Ale čo bude ďalej ...? Keď ľudia neposlúchnu, potom už
môže nasledovať len ďalší príkaz: „Strieľať!“
Pred 110 rokmi 15 Černovčania zomreli pretože boli presvedčení, že majú právo brániť si
niečo, čo s veľkou námahou vybudovali vlastnými rukami a umom, niečo, čomu prikladali
duchovnú hodnotu, niečo v čo verili.
Černovčania chápali zmysel svojho chrámu, ako niečo posvätné. Chránili ho svojimi telami.
Niečo, čo je posvätné, má byť ochraňované tým, čo je tiež posvätné. Tak ako je posvätný
chrám z kameňa, rovnako, ba ešte viac, je posvätný aj chrám Ducha Svätého, ľudské telo,
človek, jeho život, od počatia až po prirodzenú smrť, jeho základné identifikačné
antropologické kritériá a hodnoty. A istým spôsobom má rovnako posvätnú cenu aj stavba
tých civilizačných hodnôt, ktoré vyplývajú z vízie posvätnej dôstojnosti človeka, jeho
života, jeho vzťahov, jeho počatia, smrti, ba i miesta pochovania jeho tela.
Ľudské telo vzal na seba Boh pri vtelení, Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami.
Ľudské telo bolo učinené hodným stať sa miestom zjavenia Boha ľudstvu.

S odporúčaním prečítať celé pripravil Marcel Stanko
Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20171029001
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Mnohí z nás nemôžu uveriť, že smrť je

naozaj koniec, najmä ak umrie niekto, koho
milujeme. Tá láska sa predsa nemôže len
tak skončiť. V takej chvíli ľudia kdesi hlboko
vnútri cítia, že niečo po smrti musí
nasledovať. Ježiš to potvrdil a všetkým
veriacim sľúbil, že smrť určite nie je koniec –
po smrti žijeme ďalej v nebi s Bohom. Ježiš
nám vraví: „Ja som vzkriesenie a život. Kto
verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik,
kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky“ Jn
11, 25-26. Strach zo smrti. Väčšina ľudí sa
smrti aspoň trochu bojí aj napriek tomu, že
veria vo vzkriesenie. Smrť znie až
neuveriteľne definitívne a tajomne.
Znamená opustenie všetkého známeho a
prechod k niečomu neznámemu. Umierame
sami a nemôžeme si so sebou zobrať ani
svojich milovaných, ani svoj majetok. Aj
Ježiš sa bál, keď sa priblížilo jeho utrpenie a
smrť. Strach, čo cítime, je síce pochopiteľný
a ľudský, no nie je potrebný. Život sa v
okamihu smrti zmení, pokračuje však ďalej!
Preto počas zádušnej omše kňaz vysloví aj
slová: „Veď vieme, že keď sa tento stánok –
náš pozemský dom – rozpadne, máme od
Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale
večný dom v nebi“. Posledné štyri veci.
Posvätná Tradícia Cirkvi popisuje „posledné
štyri veci“: smrť, súd, peklo a nebo. Niektorí

skeptici vravia, že v živote sú isté len dve
veci – smrť a dane. Smrť je skutočnosť,
ktorá čaká každého a zároveň je definitívna.
Po smrti vo svojom predchádzajúcom
pozemskom živote už nič nezmeníme. Počas
života si môžeme vybrať – chceme Božiu
lásku prijímať alebo odmietať? No po smrti
prichádza súd. Smrť ako niečo dobré. V
okamihu smrti duša opustí telo a vydá sa do
cieľa, do neba alebo pekla. Ak niekto počas
života prijal Božiu milosť, ale ešte pred
vstupom do Božej prítomnosti potrebuje
očistenie, prejde najskôr očistcom. V nebi
sme v Kristovi konečne naozaj spasení a
navždy ostávame s Bohom. Niektorí
kresťania sa na nebo tešia a túžia po smrti
podobne ako sv. Pavol: „Túžim zomrieť a byť
s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie“ Flp
1,23. Na inom mieste zasa píše: „Ak sme s
ním zomreli, s ním budeme aj žiť“ 2Tim
2,11. Touto vetou chce povedať, že krstom
„sme s Kristom zomreli“, aby sme začali
nový život v ňom, ktorý bude pokračovať aj
po smrti. Napriek túžbe stretnúť sa s Pánom
vytrval sv. Pavol vo svojom poslaní a
dôveroval Bohu, že on najlepšie vie, ako
dlho má žiť na svete. Vieme sa na smrť
pripraviť? Po smrti sa všetci stretneme s
Bohom tvárou v tvár, preto nás Cirkev
nabáda, aby sme sa na svoju hodinu smrti

Keď zomrieme, zanecháme na svete všetko a všetkých. Naša duša sa oddelí od tela a objaví
sa pred Bohom.  

Čo sa stane, keď zomrieme? 
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1. čítanie: : Mal 1, 14b – 2, 2b. 8-10
Ž: 131, 1. 2. 3
Refrén: Pane, zachovaj moju dušu v tvojom
pokoji.
2. čítanie: 1 Sol 2, 7b-9. 13
Evanjelium: Mt 23, 1-12

Krátke zamyslenie na evanjelium:
V tomto čase sa modlíme za zomrelých, ale
pozornosť dnešnej nedele smeruje inam. Hlavnou témou je služba kňazov. Je namieste
poďakovať Bohu za dobrých a verných kňazov a biskupov. Ale dnes reflektujeme tiež ich
zlyhania a modlíme sa za tých, ktorí chybujú, vyhoreli, stratili motiváciu alebo zamenili
službu Bohu a ľuďom za lipnutie na predpisoch a zvykoch. 
Každé spoločenstvo viery nielen u kresťanov má svojich predstavených. Kňaz v katolíckom
chápaní je nielen manažér spoločenstva, ktorý riadi chod farnosti. Skrze vysviacku dostal
zvláštnu milosť od Boha, aby sa modlil za zverených ľudí, aby za nich a spolu s nimi prinášal
obetu svätej omše a slávil ďalšie sviatosti.                                               (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára

pripravili. Preto keď sa modlíme Zdravas
Mária, prosíme Pannu Máriu o príhovor „v
hodinu smrti našej“. Okrem toho sa
modlíme aj k sv. Jozefovi, ktorý je patrónom
dobrej smrti. Tomáš Kempenský napísal, že
ak si budeme pripomínať smrť, stanú sa z
nás lepší kresťania. „vo všetkom by sme mali
konať a myslieť tak, akoby sme dnes mali
umrieť. Keby sme mali čisté vedomie, smrti
by sme sa veľmi nebáli. Lepšie by bolo
chrániť sa hriechu, než utekať pred smrťou.

Ak nie sme dnes pripravení, ako budem
zajtra? Zajtrajšok je neistý deň, a vieme, či
sa zajtrajška dožijeme?“ Sv. František z
Assisi spomína smrť, keď vzdáva Bohu slávu:
„Buď pochválený, môj Pane, za sestru
telesnú Smrť, ktorej žiaden živý človek
nemôže uniknúť. Beda tým, čo zomierajú v
smrteľných hriechoch, blažení tí, ktorých
nájde v tvojej najsvätejšej vôli, lebo druhá
smrť im neublíži.“ 

(Dominika  Čechová)

Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom
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Cyklotúra

Streda 12. 7. 2017 - pokračovanie

Angela Bakičová, manželka Imricha

Cobora, bola rumunská šľachtičná
pravoslávneho vierovyznania. Napriek
svojmu vierovyznaniu sa vždy utiekala k
našim svätým. Zvlášť sa utiekala k
Sedembolestnej Panne Márie s prosbou o
pomoc za neustále ponižovanie zo strany jej
manžela. Imrich Cobor bol arogantný a
panovačný. Dal to pociťovať nielen svojmu
služobníctvu, ale aj svojej manželke, ktorú
verejne ponižoval urážkami a nadávkami.
Jeho manželka Angela Bakičová sa modlila s
prosbou k Sedembolestnej Panne Márie o
zmenu jej manžela. Raz, keď ju manžel,
Imrich Cobor, znova vyhodil z koča a došiel
bez nej do hradu, niečo sa v ňom zlomilo.
Poslal služobníctvo aj s kočom po svoju
hradnú pani. Sám ju čakal pri bráne hradu s
kvetmi a prosil o odpustenie. Odvtedy žili s
manželkou spolu v rodinnej harmónii.
Angela Bakičová na znak veľkej vďaky dala v
roku 1564 vyrobiť sochu Sedembolestnej
Panny Márie dnes neznámemu autorovi. Je z
hruškového dreva, vysoká  85 cm a široká 91
cm s rovnou zadnou stenou. Angela Bakičová
ju umiestnila do trojhrannej kaplnky, ktorú
dala postaviť na mieste, kde ju vyhodil Imrich
Cobor, jej manžel, z koča. Prvými pútnikmi k
soche bola práve rodina Coborovcov. V
nepokojnom 17. storočí sochu preniesli v
roku 1654 do hradnej kaplnky sv. Imricha v
Šaštíne, kde zostala skoro 50 rokov. Zásluhou
Barbory Erdődyojej, manželky Adama
Cobora sa socha Sedembolestnej Panny
Márie vrátila na pôvodné miesto do
trojhrannej kaplnky. Krátko o Imrichovi
Coborovi. Bol majiteľom Šaštínskeho  a
Holíčskeho panstva. Pôsobil v kráľovských
službách a od roku  1572 bol zástupcom

palatína v Uhorsku. Zomrel 8. 1. 1581 v
Šaštíne. Bol pochovaný do rodinnej hrobky
pod kostolom na námestí. Po zrušení kostola
v roku 1786 bol epitaf prenesený a
zamurovaný v chodbe vedľa baziliky.  
Prechádzam k druhému obrazu, ktorý nám
predstavuje iba 3 roky 1732 – 1735. Píše sa
na ňom, že potom ako sa socha vrátila
naspäť do trojhrannej kaplnky, začali k nej
ľudia prichádzať. Zvlášť tí, ktorí hľadali
útechu pri Nebeskej Matke. Najviac ľudí sa
schádzalo vždy večer pred mariánskymi
sviatkami. Chýr o zázrakoch, ktoré sa tu
udiali, sa rýchlo šíril a prichádzalo k soche
Sedembolestnej Panny Márii čoraz viac
pútnikov nielen z okolia ale aj z okolitých
krajín. O celú záležitosť sa začala zaujímať aj
cirkevná vrchnosť. Arcibiskup Imrich
Esterházy potvrdil zázraky a 18. októbra
1732 vyhlásil sochu Sedembolestnej Panny
Márie za milostivú. Po ukončení procesu 9.
novembra 1932 sochu slávnostne preniesli
do trojhrannej kaplnky za prítomnosti
mnohých duchovných a viac ako 20 000
pútnikov. Sochu zverili do opatery
miestnemu šaštínskemu farárovi Jánovi
Schonovi. 
Idem k ďalšiemu obrazu. Ten nám hovorí o
rokoch 1736 – 1786. 1. apríla 1733
prichádzajú traja Pavlíni, ktorí sa začínajú
starať o toto pútnické miesto a slúžiť na holej
lúke pri trojhrannej kaplnke Sedembolestnej
Panny Márie sväté omše. Pavlíni dostávajú aj
rehoľný dom, ktorý bol v roku 1738 povýšený
na priorstvo. Od cisára Františka Štefana
Lotrinského, majiteľa pozemkov, dostávajú v
roku 1754 ovocný sad a záhradu, kde
nachádzali pútnici odpočinok. V júli 1736 bol
posvätený základný kameň pútnického
kostola. Dokončený bol v roku 1776. Celá
stavba bola financovaná zo zbierok  prostého
ľudu a príspevku cisárovnej Márie Terézie.
Podľa pôvodného plánu z roku 1757
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súčasťou chrámu mala byť aj trojhranná
kaplnka. Tento zámer sa ale nikdy
nezrealizoval. Píše sa rok 1760. Pokračuje
vnútorná výzdoba chrámu podľa návrhu
Františka Antona Hildebranta, cisárskeho
staviteľa, ktorý navrhol aj stavbu hlavného
oltára z červeného mramoru a celého
priečelia chrámu. Otec Ondrej nám
rozprával, že hlavný oltár, na ktorom je
umiestnená milostivá socha, bol taký vysoký,
že celkom zakrýval kríž, ktorý je na zadnej
stene baziliky. Výška pôvodného oltára je
zachytená na freske nasledujúceho obrazu. V
roku 1765 posvätili zvony na veže, ktoré
dosahovali len výšku strechy a boli ukončené
ihlanmi. 1771. roku bol postavený organ s 25
variáciami a kazateľnica. Postupne postavili
bočné oltáre z mramoru, okrem jedného.
Oltárne obrazy maľoval Ján Lukáč Kracker.
Dňa 15. augusta 1776, tri dni po posviacke
chrámu, ostrihomský arcibiskup František
Barkóci za veľkej účasti veriacich a
panovníčky Márie Terézie s rodinou
preniesol milostivú sochu na hlavný oltár
novoposväteného chrámu. Z tejto udalosti je
na obraze aj freska, ktorá zachytáva práve
túto jedinečnú udalosť.

Stojím pred  štvrtým obrazom. Ten zachytáva
udalosti z roku 1787 – 1923.
Dekan Štefan Hrebíček sa podujal dostavať
dve veže do súčasnej výšky. Stavbu previedol
hodonínsky staviteľ Jozef Bárta. Kríže na veže
slávnostne vytiahli 26. júna 1864. Celý chrám
zrenovovali. 6. septembra 1864 sa z Trnavy
vydala veľká procesia na púť, okolo 40 000
pútnikov. Išla cez Trstín, Jablonicu, Senicu a
večer 7. septembra 1864 prichádza do
Šaštína (po tej istej ceste sme išli aj my na
bicykloch). 8. septembra 1864 sa konala
veľká slávnosť - oslava tristoročného výročia
uctievania sochy Sedembolestnej v Šaštíne,
pri ktorej ostrihomský arcibiskup, kardinál
Ján Scitovský, korunoval sochu zlatými
korunami (tri koruny). Bl. pápež Pius IX. pri
tejto príležitosti vydal zvláštnu bulu a
pútnikom udelil plnomocné odpustky.
Slávnosti sa zúčastnilo 300 duchovných a
vyše 120 tisíc pútnikov. Na obraze sú aj kópie
dobových fresiek, ktoré tieto udalosti
zachytávajú. Počas slávnosti otec kardinál
Ján Scitovský kázal po slovensky. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(Peter Tóth)

Z farskej matriky

Na podnet niektorých z vás začíname s novou

rubrikou "Z farskej matriky", ktorá bude v časopise
uverejňovaná raz mesačne a budú v nej uverejňované
krsty, sobáše a pohreby za uplynulý mesiac.

V mesiaci október prijali sviatosť krstu: Lucia Petrová
Sviatosť manželstva si vyslúžili: 
Martin Hric a Silvia Paľková
Bc. Matúš Kuruc a Nikola Zeleňáková
Oto Orban a Zuzana Tkáčová
Pohreby neboli žiadne.
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Nemocnica v najpotratovejšom
regióne na Slovensku bola
zasvätená  

Levice 2. novembra (TK KBS) V

predvečer sviatku Všetkých svätých,
31. októbra 2017, sa v Nemocnici s
poliklinikou v Leviciach uskutočnilo
jej zasvätenie Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie. Cieľom
zasvätenia boli okrem samotnej
nemocnice aj všetci zdravotnícki i
riadiaci pracovníci a predovšetkým
miesto, kde sa vykonávajú potraty.
Tento akt je o to dôležitejší, že
Levice sú mestom s najväčšou
potratovosťou na Slovensku, čo
bolo aj dôvodom nedávneho
založenia Poradne Femina na
prevenciu a zvrátenie tohto trendu.
Projekt iniciovalo a realizuje Fórum
života.
S iniciatívou zasvätenia levického
zdravotníckeho zariadenia
Nepoškvrnenému  Srdcu Panny
Márie prišli dobrovoľníci hnutia
Deväť mesiacov za život a Fóra
života. V modlitbe okrem iného
zazneli slová: „Týmto aktom
zasvätenia chceme vyjadriť pevnú
vieru, že prísľub Panny Márie o
víťazstve jej Nepoškvrneného Srdca
je – napriek našej nemohúcnosti –
pravdivý a istý. S veľkou pokorou a
dôverou chceme vyznať, že Bohu je
všetko možné.“ 

Kríž Svetových dní mládeže sa po prvýkrát v
histórii dotkol aj Kuby 

Vatikán/Panama 30. októbra (TK KBS) „Keď

má pápež uvidel, usmial sa a zavtipkoval – Viete,
že papamobilom neprejdem cez Panamský
kanál?“ Nenechal som sa vyviezť z miery a
povedal som mu: „Nebojte sa, Svätosť,
pripravíme vám nejaký vhodnejší model!“,
rozpráva talianskemu listu Avvenire  výkonný
sekretár 34. Svetových dní mládeže, ktoré bude
na začiatku roku 2019 hostiť jeho rodná Panama.
Victor Chang Gonzales štyridsaťročný laik a otec
dvanásť mesačného dievčatka, s pápežom
Františkom hovoril po stredajšej generálnej
audiencii. „Požehnal našu prácu a povzbudil nás.
V Paname rastie očakávanie deň za dňom a my už
pracujeme naozaj intenzívne...“ dodáva. 
Hoci nás od svetového stretnutia delí viac než
rok, jedno prvenstvo už dosiahlo. Kríž, ktorý
mladým ľuďom v roku 1984 odovzdal sv. Ján
Pavol II, a ktorý putuje svetom, aby upozorňoval
na blížiace sa stretnutie Petrovho nástupcu s
mládežou, sa vôbec po prvýkrát v histórii mohol
dotknúť kubánskej pôdy. Bol tam prepravený 11.
októbra a zdrží sa až do 10. novembra pri púti
všetkými kubánskymi diecézami.  Odtiaľ bude
pokračovať na Haiti, do Dominikánskej republiky
a Portorika. V januári prejde Guatemalou a
potom všetkými stredoamerickými krajinami
priputuje do Panamy. „Celá táto trasa – a zvlášť
jej kubánska etapa – nás veľmi teší. Na Kube kríž
vzbudzuje radosť a modlitbu všade, kadiaľ
prechádza. Pri predchádzajúcej ceste Mexikom
sa zastavil tiež v oblastiach nedávno
postihnutých zemetrasením a priniesol jej
obyvateľom nádej a útechu,“ popisuje Victor.  
Zdroj: www.tkkbs.sk (dodala Anna Sabolová ml.)
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 12.11.-18.11. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Marta Kriváková.   

Nácvik zboru: V sobotu 11.11. popoludní o 1330 bude v pastoračnom centre nácvik detského
zboru. Zvlášť pozývame budúce prvoprijímajúce deti.
Spovedanie: Počas nasledujúceho týždňa budem spovedať len pred sv. omšami v pondelok,
štvrtok a piatok.
Celodenná poklona: V rámci stálej poklony Oltárnej sviatosti v našej arcidiecéze sa v stredu

8.11. bude konať celodenná poklona v našom farskom kostole. Začneme ráno o 730 sv.
omšou a ukončenie bude pred detskou sv. omšou večer. Pri východe z kostola bude možnosť
sa zapísať na jednotlivé hodiny dňa, aby tu stále niekto bol na poklone.
Cintorín: Zároveň v stredu večer po detskej sv. omši sa pôjdeme spolu s deťmi pomodliť za
zosnulých na cintorín. Ukončíme tak modlitbovú oktávu.

atak: O. Martin Mekel nás pozýva 24.11. o 1900 do nášho Kultúrneho domu na vystúpenie
tanečného divadla ATak s názvom Chcel(a) by som letieť… o bl. Zdenke Schelingovej. Vstupné
je 2 €.
Sedadlá: Grafický návrh sedadiel pre kňaza a miništrantov si môžete pozrieť na výveske pred
kostolom. Už sú vo výrobe.
oblátky: Od pondelka bude v sakristii k dispozícii zošit, do ktorého sa môžu zapisovať
záujemcovia o pečenie vianočných oblátok. Každá pomoc je vítaná.
Zimný štadión: Od 1.11.2017 do 28.2.2018 máme ako farnosť k dispozícii zimný štadión každú

nedeľu večer od 1915 do 2015 za 100 eur. Takže poprosím účastníkov korčuľovania o
poplatok 2 € na osobu. Zodpovedná osoba bude určená.
Stretnutie rodičov: Pozývam rodičov prvoprijímajúcich detí v nedeľu 19.11. na stretnutie o

1530 do nášho farského kostola. Príďte spolu s deťmi.

Rady: Pozývam členov ekonomickej rady na stretnutie v pondelok po adorácii o 1930 a

členov pastoračnej rady v stredu o 1930 (po modlitbe s deťmi na cintoríne). 

Starý kostol: Sv. omše v sobotu večer budú v starom kostole o 1800, ale modlitbové večeradlá

budú v kostole Fatimskej Panny Márie v sobotu ráno o 700. 
Rozpis lektorov:
32. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. – r. Grominova; 10.00 hod. - r. Musákova. stran
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PPoNdELoKoNdELoK 06.11.201706.11.2017 Sv. omša: 1800 + Pavol Bindas; 
Verona a Ján Macugoví

Poklona Sv. Olt.: 1845

uu toRoKtoRoK 07.11.201707.11.2017 Sv. omša: 800 ZBP Pavol

SS tREdatREda 08.11.201708.11.2017
Celodenná poklona Oltárnej
sviatosti 

Sv. omša: 730 (sv. omša na začiatok poklony)

Sv. omša: 1800 + Mária, Jozef a Mária Diľoví; 
(detská) Mária, Michal, Jozef a Anna 

Gonosoví

ŠŠ tVRtoKtVRtoK 09.11.201709.11.2017
Výročie posviacky Lateránskej
baziliky (sviatok) 

Sv. omša: 1800 + Ján, Helena a Ján; 
Mária , Andrej a Jozef

PP iatoKiatoK 10.11.201710.11.2017
Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa

Cirkvi (spomienka)  

Sv. omša: 1800 + Mária a Rudolf Bronišoví; 
(mládežnícka) Jozef a Mária Saboloví 

SS obotaobota 11.11.201711.11.2017
Sv. Martina z Tours, biskupa

(spomienka) 

Večeradlo: 700

Sv. omša: 800 + Pavlína Hirthová (1. výročie) 

Sv. omša (Jaa): 1800 + Milan Krajčovič (nedožitých 
80 rokov)     

NN EdEľaEdEľa 12.11.201712.11.2017

32. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ  

Sv. omša: 800 za farnosť

Sv. omša: 1000 ZBP Ľudmila Tkáčová 
(70 rokov)    

Sv. ruženec: 1430

LituRGiCKýLituRGiCKý PRoGRaMPRoGRaM odod 06.11.2017 06.11.2017 dodo 12.11.201712.11.2017

“Kto je múdry? Ten, kto sa od všetkých niečo naučí.” (TALMUD)


