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Októbrová pobožnosť doma – Panna Mária Matka Ticha

TICHO, PROSÍM, HOVORÍ TICHO

Ticho živí modlitbu a našu svätosť. Umožňuje nám počúvať Boha a žiť s Bohom. Na ceste

k tichu nám môže pomôcť Panna Mária. Čas modlitby v nás obnoví milosti ticha a pokoja.
Prosme našu Matku, aby vniesla do nášho života ticho. Hľadať radosť v tichu je vzácny dar.
Je tu aj náročnejšia forma ticha.
1. Byť ticho vtedy, keď pociťujeme hnev.
2. Byť ticho vtedy, keď by sme radi hovorili o chybách iných.
3. Byť ticho vtedy, keď nám oponujú a odporujú.

Ikona Panny Márie, Matky Ticha
Mária, ktorá si kladie ukazovák na ústa, vyzýva predovšetkým k tomu, aby sme iných
neohovárali a aby sme každému prejavovali citlivosť a lásku. Ikonu zhotovila rehoľná sestra z
najväčšieho benediktínskeho kláštora Mater Ecclesiae, ktorý sa nachádza na malom ostrove
San Giulio na jazere Orta (Taliansko). Sestru o to požiadal kapucínsky kňaz brat Emiliano,
ktorý sa venuje privádzaniu ľudí k duchovnému tichu. Ikona je umiestnená v kapucínskom
kláštore v talianskom meste Penne. Jej kópia bola v roku 2015 darovaná pápežovi
Františkovi. Ikona oslovila pápeža natoľko, že ju necháva zavesiť vedľa hlavného vchodu do
Apoštolského paláca, ktorým prechádza každý, kto ho chce navštíviť. O rok neskôr pápež
požehnáva pôvodnú ikonu Panny Márie, Matky ticha, a na zadnú stranu dáva napísať zlatým
perom: „Neubližuj nikomu svojimi ústami.“ 

V tichu sa rodia pravdivé slová.
Duchovnosť ticha sa dá najlepšie zhrnúť s pomocou „jedného veľmi múdreho dievčaťa“,
ktoré sa príznačne nazýva Sofia a ktoré povedalo svojej matke: „Ak nás Panna Mária žiada,
aby sme boli ticho, je to preto, že nám jej Syn chce niečo povedať.“

Nech nám Panna Mária Tichá pripomenie, kam skutočne patríme: 
nechať sa prijať Bohom v modlitbe ako dieťa.
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Októbrová pobožnosť DOMA – postup stretnutia

(Na stole zažneme sviečku, text číta pomaly vedúci skupinky.)
Aj v dnešný deň sa chceme stretnúť s naším Pánom a s jeho Matkou Máriou, Matkou Ticha
- začnime: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. AMEN.
Pane, táto zažatá svieca nech je znamením svetla, ktoré nám dávaš v našich rozhodnutiach
a ťažkostiach. Ježišu, Ty si svetlom pre náš život.
Modlime sa za naše Slovensko a za misijné krajiny sveta, ktoré podporujeme
prostredníctvom Pápežských misijných diel. Modlime sa za naše deti, vnukov a ich rodiny.
Mária, daj nám porozumieť Slovu Tvojho Syna a prichádzať k Nemu s láskou pre spásu
našej duše.
Chceme milovať ticho, aby sme sa vyhli ohováraniu, nenávisti a hriechu, a v mlčaní mohli
svedčiť o našej viere.
Chceme Ti obetovať ticho, v ktorom žijeme, aby sme Ťa všetci mohli volať Matka a aby sme
boli pravými bratmi a sestrami ako Tvoje deti.
Prosíme Ťa, prednes našu prosbu svojmu nebeskému Synovi v hodine našej smrti, aby sme
vám vo večnosti mohli zaspievať na slávu.
Ó, Mária, Matka Ticha,
daj, nech v mojom srdci ustavične znie táto modlitba:

"Nestrachuj sa, veď si moje dieťa a nebeský Otec ťa miluje."
Teraz sa pomodlime modlitbu svätého ruženca, prípadne jeden jeho desiatok.
Na úmysel Svätého Otca: Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.
Živ, Bože, Otca Svätého – námestníka Kristovho.

Modlitby za 12 čností ticha
Po jednotlivých prosbách zvolajme: Amen.
1. Ticho
Ó, Mária, Matka ticha, prosím ťa o dar vnútorného stíšenia sa, aby som mohol načúvať
Božiemu hlasu v mojom vnútri. Amen.
2. Počúvanie
Ó, Mária, Matka, ktorá počúvaš, daj mi vieru počúvať a uskutočňovať slovo utrpenia a
svetla tvojho Syna Ježiša. Amen.
3. Pokora
Ó, Mária, Matka pokory, je vo mne kúsok neba i zeme, daj mi milosť byť láskavým k
mojim blížnym a pokorným pred Bohom. Amen.
4.  Radosť
Ó, Mária, Matka radosti, daj, aby moja duša velebila zázraky Božej lásky. Amen.
5. Pozornosť
Ó, Mária, ktorá si bola pozorná voči Božiemu synovi, udeľ mi tú milosť, aby som bol aj ja
pozorný voči Bohu a voči bratom a sestrám, ktorí ma obklopujú. Amen.
6. Čakanie
Ó, Mária, Matka čakania, nauč ma očakávať Boha s trpezlivosťou a vytrvalosťou, aby som
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plnil iba Božiu vôľu. Amen.
7.  Vyváženosť
Ó, Mária, Matka vyváženosti, daj, aby som našiel správnu rovnováhu medzi mlčaním a
hovorením, prácou a oddychom,  modlitbou a apoštolátom. Amen.
8. Poslušnosť
Ó, Mária, Matka poslušnosti, ako nebeská Matka vlož do môjho srdca srdce svoje spolu s
tichým a pokorným srdcom svojho Syna, ktorý sa zriekol seba samého, aby bol poslušný
nebeskému Otcovi. Amen.
9. Stálosť
Ó, Mária, Matka stálosti, prosím o stálosť srdca a mysle, aby som každý deň niesol svoj
kríž pozdĺž Kalvárie a na vrch Tábor.
10. Čistota
Ó, Mária, vždy Panna, daruj mi čisté srdce plné nežnosti a opravdivej lásky ku všetkým
stvoreniam. Amen.
11. Dôvera
Ó, Mária, Matka dôvery, osloboď ma od strachu a smútku a nahraď ich pokojom,
radosťou a nádejou, aby moja dôvera v Boha otvorila cestu pre Jeho zázraky. Amen.
12. Milosrdenstvo
Ó, Mária, Matka milosrdenstva, ukrývam svoj život pod tvoj plášť, urob ma nástrojom
pokoja, odpustenia a milosrdenstva. Amen.

Záverečná modlitba
Opakujte po mne slová nasledujúcej modlitby:
Bože, žehnaj naše spoločenstvo,
aby náš život bol tebe na slávu, nám na radosť a svetu na osoh.
AMEN.
Nech nás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch svätý. AMEN.

Zdroj: www.misijnediela.sk

(spracoval Marcel Stanko)

Z farskej matriky

V mesiaci september si vyslúžili sviatosť manželstva

Mgr. Monika Jakubková a Peter Jančura, 
Klaudia Demčáková a Jakub Hudák, 
Mgr. Martina Sotáková a Milan Fedorišin.

Rozlúčili sme sa s Jánom Jenčom.

Krsty neboli žiadne.
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1. čítanie: Iz 25, 6-10a
Ž: 23, 1-3. 4. 5. 6
Refrén: Budem bývať v dome Pánovom mnoho a
mnoho dní.
2. čítanie: Flp 4, 12-14. 19-20
Evanjelium: Mt 22, 1-14

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Mnohí kresťania sa pri dnešnom evanjeliu zarazia nad žobrákom, ktorý bol vyhnaný. Azda
taký chudák mohol mať svadobné šaty? A kvôli tomu si nevšimnú, že sa hovorí o svadbe, o
radosti, o množstve pozvaných ľudí, ktorí by sa za bežných okolností na takú hostinu
nedostali. Ale Pán ich pozval, sú tam, môžu sa radovať. Pozval do svojho kráľovstva
všetkých, bez rozdielu ich stavu, národnosti, bohatstva či schopností. Tento úryvok
predstavuje dve voľne spojené podobenstvá. V druhom Ježiš pripomína, že spočinúť v
Božej blízkosti nie je sranda, aj keby bol človek pozvaný. Kto tu obstojí? Každý, kto pochopí,
že vstupuje do blízkosti Pána pánov, na kráľovskú svadbu. Šaty nie sú podmienené
možnosťami hosťa, ale stavom srdca. Nečisté, prázdne, márnivé srdce nemôže obstáť.  

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára

Lekcia z matematiky

Keď zomrel istý moslim zanechal po sebe

17 tiav, ktoré si mali rozdeliť jeho traja
synovia. Prvý mal dostať jednu devätinu,
druhý jednu polovicu a tretí jednu tretinu
tiav. Ale 17 tiav sa nedá rozdeliť ani na
polovicu ani na tretiny. Medzi bratmi
vypukol vážny spor, o tom, ako si teda ťavy
rozdeliť. A veru netrval krátko.
Napokon sa celí zúfalí dohodli, že poprosia o
pomoc múdreho muža. Keď k nemu prišli,
sedel pred stanom. Keď si vypočul, čo ich
trápi, odviazal svoju vlastnú ťavu, ktorú mal
priviazanú o kolík pred stanom, a daroval im
ju k ich 17-tim ťavám. Mladí muži zostali stáť
v nemom úžase.
Potom začal ťavy deliť. Prvému dal jednu
devätinu – teda dve ťavy. Druhému jednu
polovicu – teda deväť tiav. A tretiemu jednu

tretinu – teda šesť tiav. A predstavte si, tá
jeho ťava mu zostala.
Bratia boli takí zaujatí počítaním a hľadaním
riešenia, že si ani neuvedomili, aké
jednoduché riešenie má ich problém.
Múdry muž sa na ich spor pozeral z iného a
jasnejšieho pohľadu. Jeho obeť pomohla
vyriešiť bratskú hádku, a pritom ho nič
nestála.
Niekedy majú naše problémy úplne
jednoduché riešenie, nás však nenapadne.
Preto potrebujeme druhých. Preto
potrebujeme cirkev. To je dôvod, prečo sa
potrebujeme modliť. Keď dovolíme druhým
– a najmä Bohu – vstúpiť do nášho života,
môže sa stať, že práve s jeho alebo ich
pomocou sa nám podarí vymotať sa z
problémov a ťažkostí.

Zdroj: Marcela a Stanislav Bielikovci: 
Príbehy na každý deň

(spracovala Anna Sabolová ml.)   
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veľké znamenie

“S veľkou radosťou sa pozerám na vás,

kňazi môjho kňazského hnutia v Japonsku,
ktorí ste sem prišli prežiť so mnou tieto dni
trvalého večeradla modlitby a bratstva.
Končíte vaše večeradlo dnes, keď si
pripomínate výročie posledného zjavenia vo
Fatime, ktoré bolo potvrdené zázrakom
slnka. Zjavilo sa na nebi veľké znamenie:
signum magnum.
Ja som veľké znamenie, ktoré sa zjavilo na
nebi: som Žena odetá slnkom, s mesiacom
pod nohami a na hlave s vencom s
dvanástich hviezd.
Veľké znamenie v strašnom boji proti
všetkým silám zla, ktoré sa spojili proti Bohu
a proti jeho synovi Kristovi. Preto pri veľkom
znamení Ženy odetej slnkom sa objavuje aj
znamenie veľkého červeného draka,
starého hada, satana, ktorý sa dnes zjavuje
v celej svojej mimoriadnej moci. Zdá sa, že
veľký drak dosiahol víťazstvo, lebo priviedol
ľudstvo k tomu, aby si vybudovalo civilizáciu
bez Boha. Všade rozšíril kult peňazí a
rozkoše, zviedol mysle pýchou a bludmi.
Otrávil duše hriechom a zlom, zatvrdil srdcia
sebectvom a nenávisťou. Nakazil všetky
národy zeme kalichom zmyselnosti a
nečistoty. Satanovi sa podarilo nastoliť svoju
vládu zla na celom svete. Avšak v zúrivom
boji tejto poslednej doby medzi nebom a
zemou, medzi nebeskými duchmi a
démonmi, medzi Ženou a drakom sa
zjavujem ako veľké zjavenie môjho

najväčšieho víťazstva.
Veľké znamenie víťazstva Boha nad každou
formou teoretického i praktického ateizmu,
víťazstva dobra nad každou formou zla a
hriechu, víťazstva lásky nad každou formou
násilia a nenávisti, víťazstva pravdy nad
každou formou bludu a nepravdy. Pre toto
víťazstvo som si zo všetkých mojich malých
detí zo všetkých kútov sveta vytvorila svoj
oddiel a oni mi povedali svoje „áno“.
Pomocou môjho Mariánskeho kňazského
hnutia som prinášala pozvanie až na kraj
sveta a utvorila som si svoje víťazné vojsko.
Aj v tomto veľkom národe – v Japonsku,
takmer úplne pohanskom, mi moje malé
deti odpovedali s radosťou a veľkodušne. A
moje Srdce Matky sa chveje láskou a
nežnosťou voči nim. Aj pre nich otváram
cestu spásy a víťazstvom môjho
Nepoškvrneného Srdca vojdú do jediného
ovčinca, ktorého môj Syn Ježiš je dobrým
Pastierom.
Veľké znamenie svetla v týchto časoch
hustej temnoty. Preto Vás pozývam kráčať
po ceste modlitby a pokánia, dôvery a
najväčšej oddanosti. Ešte raz som poslala
tohto môjho malého syna, aby vám
priniesol dar mojej materskej nežnosti. Jeho
prostredníctvom ponúkam vašej Cirkvi a
vašej vlasti bezpečné znamenie svojej
pomoci a materskej ochrany. S vašimi
drahými, s tými, ktorí boli zverení do vašej
kňazskej služby, vás žehnám v mene Otca, i
Syna i Ducha Svätého.“

Zdroj: Gobbi Stefano-Kňazom, najmilším synom Panny
Márie – Modrá kniha- Večeradlá                                               

(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 
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Nadácia ACN pozýva opäť do iniciatívy
Milión detí sa modlí ruženec

Bratislava 5. októbra (TK KBS) Pápežská

nadácia ACN pozýva opäť do modlitbovej
iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za
pokoj a mier vo svete. 
"V roku 2020 chceme deťom predstaviť
príbeh svätej Kataríny Labouré, ktorá v
zjaveniach dostala od nebeskej Matky
zázračnú mariánsku medailu. Po tom, čo
Katarína dala vyraziť mariánske medaily
podľa obrazu, ktorý videla v zjaveniach,
prišla veľká epidémia. Jej spolusestry
medaily rozdávali chorým a vzbudzovali v
ľuďoch úctu k našej Pani. Následne sa začali
diať veľké počty uzdravení a aj preto
dostala medaila prívlastok zázračná. Každý,
kto sa zapojí do modlitby ruženca 18. alebo
19. októbra a zaregistruje sa na našom
webe www.miliondeti.sk, dostane od nás
jednu takú medailu," avizuje ACN. 
Tentokrát je však ružencová kampaň trochu
iná, pretože je poznačená pandémiou
koronavírusu a pripadla na ten istý deň ako
Misijná nedeľa. "To nás všetkých pozýva k
väčšej kreativite. Ruženec sa teda môžete s
deťmi modliť pred, počas, či po aktivitách,
ktoré plánujete robiť pri príležitosti misijnej
nedele. Rovnako aj TV LUX bude vysielať
modlitbu svätého ruženca s deťmi pred
svätou omšou s tématikou misií. Bude to
18. októbra o 9:00. Epidemiologické
opatrenia pravdepodobne ešte skomplikujú
možnosti modliť sa ruženec v skupinách.
Keďže aj my chceme, aby sme sa všetci

správali zodpovedne a brali ohľad na ľudí,
ktorí sú vystavení riziku - katechéti, učitelia,
vychovávatelia, ale aj kňazi, či zdravotníci
pracujúci s deťmi -, pozývame vás k
tvorivosti. Ruženec sa môžete modliť doma,
v triede, v malých skupinkách, na
prechádzke v parku, či online pomocou
internetového hovoru, na ktorý sme si
všetci už zvykli," uvádza ACN. 
Voľne stiahnuteľné materiály, video, ktoré
sa dá zdieľať na sociálnych sieťach, návod
ako sa modliť ruženec pre deti a
prihlasovací formulár je možné nájsť na
stránke www.miliondeti.sk.

Úmysel „ustavičnej korunky“ je zameraný
na prosbu o vieru v rodinách

Bratislava 5. októbra (TK KBS) Prosíme o

vieru a lásku v rodinách a za zmierenie
rozvrátených manželstiev a tých, ktoré
prežívajú krízu. Tak znie októbrový úmysel
„Ustavičnej korunky Božieho
milosrdenstva“. 
Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou
na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále
modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s
celým svetom,“ uvádza stránka
milosrdenstvo.sk. Toto dielo spravuje
Kongregácia sestier Matky Božieho
Milosrdenstva na webstránke
www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa
doň zapojiť každý, kto vyplní krátky
formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť
korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš
nadiktoval sv. sestre Faustíne (Zdroj:
milosrdenstvo.sk).

Zdroj: www.tkkbs.sk  
(spracovala Anna Sabolová, ml.)
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VV ČASEČASE ODOD 12.10.2020 12.10.2020 DODO 18.10.202018.10.2020
Misijná nedeľa: Na budúcu nedeľu po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na
Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a
Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán
Boh zaplať.
Núdzový stav: Kostol sa počas trvania núdzového stavu bude otvárať najskôr 20 minút pred
termínom začiatku sv. omše. Po naplnení kapacity 50 ľudí aj s obsluhou kostola bude kostol
zatvorený.
Sväté omše v stredu večer budú len pre prvoprijímajúce deti so sprievodom jedného
dospelého človeka a pre animátorov (plus úmysel omše) a v piatok večer pre birmovancov a
animátorov (plus úmysel omše a kto sa zmestí do počtu), preto bude sv. omša v stredu a v

piatok aj ráno o 800. V nedeľu budú sv. omše tri v časoch 730, 900 a 1030. Sv. omše budú
všetky recitované; detské, mládežnícke a v nedeľu a sviatky s krátkym príhovorom. Ak je
slúžený váš úmysel sv. omše, môžete u p. kostolníka Grominu (0917 970 869) nahlásiť, koľkí z
príbuzenstva sa plánujete zúčastniť slávenia, aby vám rezervoval miesto. 
Výročie posvätenia nášho farského kostola každoročne slávime 13. októbra. Preto v

nasledujúcom týždni bude aj v tento deň svätá omša naviac, ráno o 800.
Sväté prijímanie: Vzhľadom na všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných omšiach,
kedykoľvek sa vám podarí byť na sv. omši a ste v posväcujúcej milosti (t.j bez ťažkého
hriechu), môžete pristúpiť ku sv. prijímaniu. Teda aj keď ste v nedeľu na prijímaní neboli.
Zvlášť preto prosím seniorov, aby zvážili účasť na sv. omši v nedeľu, pretože v nedeľu hrozí, že
sa do kostola nebude dať dostať.  
Ruženec: Keďže počas núdzového stavu spoločná modlitba ruženca v kostole odpadá,
nezabúdajme, že úplné odpustky môžu získať aj tí, čo sa modlia ruženec v rodine. 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.
Úmysly pútnikov: Do takto označenej zásuvky v skrini pri hlavnom vchode kostola môžete
vhadzovať vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná sv. omša na „Fatimskú trinástku“, teraz v

októbri kvôli koronavírusu až 14. októbra (v stredu) ráno o 800.

Kontakty
Rímskokatolícka farnosť Fatimskej Panny Márie, Tehelná 266, 09303 Vranov nad Topľou-

Čemerné, IČO: 35507918, DIČ: 2021647683, 
IBAN: SK17 0200 0000 0000 8944 3632

Marcel Stanko, farár - 0908 047 220; Pevná linka na faru - 057 4426 286;
email: rkcemerne@gmail.com a www.rkcemerne.sk.
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LITURgICKýLITURgICKý PROgRAMPROgRAM ODOD 12.10.2020 12.10.2020 DODO 18.10.202018.10.2020

„Buď sám sebou, všetci ostatní sú už obsadení.“ (Oscar Wilde)

PPONDELOKONDELOK 12.10.202012.10.2020 Sv. omša: 1830 + Alojz Vlček (1. výročie) 

UU TOROKTOROK 13.10.202013.10.2020
Výročie posvätenia chrámu
(slávnosť)
Spomienka na fatimské zjavenie

Sv. omša: 800 za dobrodincov nášho chrámu 

Modl. večeradlo: 1800

Sv. omša: 1830 ZBP Anna (85 rokov)   

SS TREDATREDA 14.10.202014.10.2020 Sv. omša: 800 úmysly pútnikov  

Sv. omša: 1830 + Marián Kozlovský 
(detská) (1. výročie)  

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 15.10.202015.10.2020
Sv. Terézie od Ježiša, panny a
učiteľky Cirkvi (spomienka) 

Sv. omša: 1830 + Ján Baník (20. výročie) 
a Anna Baníková  

PP IATOKIATOK 16.10.202016.10.2020 Sv. omša: 800 na úmysel celebranta    

Sv. omša: 1830 + Anna (30. výročie), Juraj,   
(mládežnícka) Mária       

SS OBOTAOBOTA 17.10.202017.10.2020

Večerná sv. omša z nedele

Sv. omša: 1830 + Jozef        

NN EDEľAEDEľA 18.10.202018.10.2020

29. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ
Misijná nedeľa

Sv. omša: 730 za farnosť      

Sv. omša: 900 ZBP Helena Konečná (70 r.) 

Sv. omša: 1030 ZBP Ľubica Chomjaková (55 r.)   


