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Poetica Musica

V ružencovom mesiaci vás

8. októbra pozývam
popoludní o 14:30 do nášho
farského kostola Ftimskej
Panny Márie na modlitbu
ruženca i na hudobno -
poetické pásmo „Jej očami...“. 
Toto dielo tvorivej skupiny
Poetica Musica, pretkané
úryvkami poézie z diela
Vladimíra Štefaniča a Zuzany
Eperješiovej, sa pozerá na
Máriu, ale tiež sa zamýšľa nad
pohľadom samotnej Márie na
kľúčové udalosti jej života, na
radosti i bolesti. Mária je tu
predstavená ako žena verná
svojmu sľubu, ako matka,
ktorá sa k nám neustále vracia
a chráni nás.
I týmto spôsobom sa môžeme
pripraviť na blížiace sa
zavŕšenie jubilea storočnice
fatimských zjavení. 

Zdroj: Marcel Stanko
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Peklo je pre ľudí, ktorí sa vedome a

definitívne rozhodli Boha nemilovať. Vieme
však, že je to večné odlúčenie od Božej
lásky. Musí to byť niečo hrozné. Veď život,
lásku a šťastie, pre ktoré sme boli stvorení,
môžeme nájsť len v Bohu. Biblia peklo
opisuje ako stav vylúčenia z nebeského
Jeruzalema. Pre hlúpe panny, ktoré neboli
pripravené na Boží príchod, „dvere sa
zatvorili“. Mt 25,10 Aj o neužitočnom
sluhovi, čo premrhal svoje talenty, povedali:
„Neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy.“
Mt 25, 30 V súdny deň Pán rozdelí ľudí na
spravodlivých a nespravodlivých, ktorým
povie: „Odíďte odo mňa, zlorečení do
večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi
a jeho anjelom.“ Mt 25,41 Bolestivý oheň.
Ježiš peklo opisuje ako miesto
„neuhasiteľného ohňa“ Mt 5,22, 29. Tento
oheň sa ale nemusí podobať na ten, čo
poznáme. Po poslednom súde sa všetky
duše vrátia do svojich fyzických tiel. V pekle
preto možno trpieť fyzickou bolesťou, no
horšia pekelná bolesť je uvedomenie si, že
človek sa s Bohom už nikdy nestretne. V
pekle sa každý zaoberá iba sebou, každý sa
tam cíti neuveriteľne opustený. Niet
väčšieho protikladu k nebu! 

Bezstarostne? Prítomnosť pekla by nás
mala varovať, aby sme svoj život nebrali na
ľahkú váhu. Boh sa vysmievať nedá. Čo
človek zaseje, to bude aj žať. Ježiš nás
nabáda, aby sme sa obracali k Bohu:
„Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Mk 1,15 Svoje
obrátenie si musíme stále pripomínať,
pretože hrešíme. Keď sa nekajáme a
neprosíme o odpustenie hriechov,
odvraciame sa od Boha. Ak v tomto
rozhodnutí vytrváme, Boh ho bude
rešpektovať – Boh totiž vo svojej
nekonečnej spravodlivosti rešpektuje našu
slobodu. Výsledkom je, že sa skôr i neskôr
navždy vzdialime od Božej lásky v pekle.
Zároveň si pripomínajme, že Boh je
nekonečne dobrý. Všade v Biblii nám hovorí,
aby sme sa nebáli. Boh nás miluje tak veľmi,
že sa stal človekom a zomrel za nás. Jn 3,16.
Túži po tom, aby sme boli všetci zachránení.
Jeho ponuku však musíme prijať! V stave
milosti? Našťastie nikto presne nevie, čo sa
stane v poslednej chvíli života. Kajať sa zo
svojich hriechov sa môžeme do posledného
dychu, aj keď to už nikto nemusí vidieť.
Hriechy môžeme oľutovať aj poslednej
chvíli, kedykoľvek môžeme otvoriť brány
srdca a vpustiť záplavu Božej lásky. Vtedy
umrieme „v stave milosti“, v priateľstve s

Peklo je trvalé odlúčenie od Božej lásky, kde človek zažíva nekončiacu bolesť a nešťastie
spôsobené pýchou a sebectvom.    

Ako vyzerá peklo?
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1. čítanie: Iz 55, 6-9
Ž: 145, 2-3. 8-9. 17-18
Refrén: Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú.
2. čítanie: Flp 1, 20c-24. 27a
Evanjelium: Mt 20, 1-16

Krátke zamyslenie na evanjelium: Keď si prečítame kontext dnešného evanjelia, potom
vysvitne, že nejde o problematiku výkonu robotníkov, ale o skutočnosť trefne popísanú
príslovím: Čo je doma, to sa počíta. Všetko začalo stretnutím Ježiša a bohatého mladíka.
Ten sa svojho majetku nedokázal zrieknuť. Bohatstvo bolo pre neho istotou, ktorá mu dala
možnosť vo voľnom čase pestovať šport alebo napríklad vieru. Nešlo o odovzdanie svojho
života Bohu, ale neriskantné krôčiky postavené na splnení predpisov. Učeníci sa za Kristom
vydali, venujú mu všetko, ale sú veľmi obmedzení vo svojich schopnostiach i možnostiach.
Možno nemajú ani toľko kvalít ako onen bohatý muž. Majú šancu? Vo verši 20, 15 sa
vyslovene hovorí, že Pán je dobrý. Podstata problému je v odvahe staviť všetko na Pána,
zvyšok Boh zariadi sám!  

(podľa www.vira.cz)

Modlitba žaltára a breviára: 1. týždeň žaltára

Bohom. Ježiš zločincovi, čo sa ho zastal na
kríži, povedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš
so mnou v raji.“ Lk 23,43 Ak však bude
niekto Boha popierať do úplného konca,
umrie v „smrteľnom hriechu“. Takýto človek
sa vedome rozhodol ísť proti Božím
prikázaniam, presne vedel, čo robí, a
odmietol požiadať o odpustenie. Definitívne
sa rozhodol nežiť v jednote s Bohom. Je to
rozhodnutie proti samotnému životu.
Smrteľný hriech preto vedie k večnej smrti v
pekle. Cirkev sa nikdy nevyjadrila o tom, kto

konkrétne je v pekle. Hovorí len o zosnulých
v nebi. Nevieme, kto je v pekle, ale o jeho
existencii sme presvedčení. Biblia o
prítomnosti pekla hovorí jasne a varuje nás
pred ním. Zároveň sa v nej píše o démonoch
– padlých anjeloch, ktorí boli naveky
odsúdení, a preto sú v pekle. Okrem toho
niektorí svätci, ako sv. Faustína, mali vízie o
pekle.  

(Dominika  Čechová)

Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom
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Cyklotúra

Pondelok 10. 7. 2017 - pokračovanie

Čo ostatné ešte pre nás robia, to vie len ON. 

Po večeri sa ešte nikomu nechce spať. Ani sa
nečudujem. Chlapci sú ešte plní energie. Veď,
keď to porovnám z minulým dňom, išli sme
skoro o 50 km menej. A tak sa chlapci delia do
skupín. Jedna skupina si išla pozrieť večerné
mesto a druhá sa rozhodla, že športu na
dnešný deň bolo málo a keď už máme tú
telocvičňu, tak to treba využiť. Ja som ostal v
tej druhej skupine, ale iba ako pasívny
pozorovateľ. Chlapci hrajú basketbal, potom
máme halovú cyklistiku a nakoniec skúšajú
liezť hore lanom. Poviem vám toto bola
zábava. Zopár chlapcov, ako opice bez
použitia nôh, sa vyšplhali hore a v pohode
zliezli aj dole. Druhí to skúšali aj za pomoci
nôh, ale to lano sa im vždy vymotalo z objatia.
Obracajú sa na mňa, či neviem ako sa pri
šplhaní lanom majú držať nohy. Ja ako človek
vychovaný starým režimom, ktorý nás tvrdo
učil, že máme byť vždy kondične pripravení na
stret s imperialistami, to chlapcom ukazujem.
Po druhom pokuse konečne správne ukladám
nohy a idem hore. Horšie to už bolo dole,
lebo ruky už nevládali udržať váhu tela.
Zemská príťažlivosť je silná a pokožka na
mojich nohách slabá. Nevadí. Náš Pán robí
zázraky a všetko uzdraví. Aj moje spálené
holenné kosti na hrubom konopnom lane
(časom). Chlapci to skúšajú podľa môjho
vzoru, aj keď ich ten rýchly zjazd dole lanom
trošku vystrašil, ale ide im to dobre. Aj hore,
aj dole. Predsa sú s kondíciou trošku na inom
mieste ako ja. Po chvíli sa už vracajú aj chlapci
z mesta a tak sa všetci rozchádzame na svoje
miesta nočného odpočinku a s prianím dobrej
noci usíname. 
Dnešná bilancia - 115 km. Nič viac nemám. Tá
veľká búrka, ktorá nás zastihla pred

Zvolenom, nám vyradila z činnosti každú
jednu meraciu techniku, ktorú sme mali na
bicykloch.

Utorok 11. 7. 2017
7:06 začína pršať. Pekne, intenzívne, len tak
šuští. Po dlhšej dobe o 7:30 vyhlasujem
budíček. Za chvíľu prestáva pršať. Raňajky
máme výdatné. Dievčatá ráno urobili nákup
a tak máme všetko čerstvé. Zelenina, chlieb,
maslo, kakao, ... A znova klasika. Balenie,
upratovanie, nakladanie, kontrola bicyklov a
vyrážame. Naša dnešná cyklopúť má prvú
zastávku v kostole sv. Ladislava. Tu už nás
čaká o. Róbert a rozpráva nám o histórii
tohto kostole. 
Kostol sa začal stavať v roku 1995, ako filiálny
kostol. Miestnym veriacim sa nie veľmi
páčilo, že budú mať kostol zasvätený
uhorskému kráľovi a chceli, aby bol pri ňom
aj slovenský svätec. A tak bol kostol
posvätený 13. mája 2000 ako kostol sv.
Ladislava a Gorazda. Čas ale ukázal, že je
potrebné vytvoriť novú farnosť a tak 7.
januára 2001 vzniká farnosť sv. Gorazda,
ktorej bol pridelený tento kostol ako farský.
Od 15. septembra 2002 preberajú duchovnú
správu farnosti otcovia Pavlíni. 13. mája
2004 z rúk otca biskupa preberajú farníci
sochu fatimskej Panny Márie zo sanktuária
Matky Božej vo Fatime a vyčleňujú jej čestné
miesto na pravej strane pri oltári. Tu stojí na
drevenom podstavci a pod ňou je maketa
fatimského námestia aj s bazilikou. O. Róbert
nám rozpráva, že sú tu teraz tri odpustové
slávnosti. Sv. Ladislava, sv. Gorazda, ale
najväčšia z nich je odpustová slávnosť
Fatimskej Panny Márie. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(Peter Tóth)
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Pôst od televízie

Na stránkach časopisov a internetu sa

častejšie stretávame s návodmi na zaručené
diéty než s informáciami o rôznych formách
pôstu. Matka Božia, Panna Mária nám  však
cez osobu už nebohého charizmatického
kňaza dona Stefana Gobiho zanechala
viacero tém na voľbu pôstu. Koľkí ľudia sú
otrokmi zatvrdenej náchylnosti k hmotným
dobrám a k peniazom, ktoré hľadajú ako
jediný cieľ svojho života. Stravuje ich
lakomosť, ktorá je prameňom toľkých iných
nečností a hriechov. Potrebný je aj pôst duše,
aby sme sa chránili od každého aj
najmenšieho hriechu, ako najväčšieho zla.
Každý deň si máme  vykonávať spytovanie
svedomia a ochotne sa dať viesť Duchom
Svätým. Pôstom je aj umŕtvovanie zmyslov.
Jazyk nech slúži len slovám múdrosti a lásky,
ústa nech sú zatvorené pre všetky súdy,
kritiky, urážky, reptania, ohovárania,
dvojzmyselnosti a neúprimnosti. Chráňme
svoje oči a uši pred televíziou a kinom, aby
sme svoju dušu uchovali vo svetle čistoty a
milosti. Nemárnime čas pri televízií, ktorá je
najsilnejším nástrojom v rukách Máriinho
protivníka, ktorým šíri všade temnoty hriechu
a nečistoty. Televízia je bôžik, o ktorom sa
hovorí v Apokalypse, vytvorený na to, aby sa
mu klaňali všetky národy zeme a ktorému
diabol dáva tvar a pohyb, aby sa v jeho
rukách stal strašným prostriedkom zvodov a
zvrhlosti. Televízia je výmysel satana, aby
okradol človeka o to, čo je človeku
najcennejšie na tomto svete, o čas! Čas na
premýšľanie k hľadaniu Boha, čas na čítanie
Biblie, čas na modlitbu! Televízia zasieva do
duše kúkoľ nečistoty a hriechu vôbec. Pre
človeka má televízia ďalší nebezpečný vplyv,
o ktorom sa málo vie. Pôsobí sugestívnym
spôsobom na ľudské podvedomie, najmä
pred spaním. Toto je jedna z príčin šírenia zla
vo svete. Do ľudského mozgu je satanom

programovaná prostredníctvom televíznej
obrazovky  nevera, smilstvo, vraždy,
násilnosti, hrubosť, rozvody a mnoho iného.
Ako to uvádzajú aj Katolícke noviny v
najnovšom vydaní, televízia má osobitne
zhubný vplyv na detskú dušu. V článku
„Neodkladajme dieťa pred televízor“
informujú ako je potrebné  dieťa vystaviť čo
najviac tvorivým podnetom, nie ho postaviť
do pasívnej úlohy prijímateľa vzruchov.
„Odparkovať“ ho pred televízor nie je v
poriadku. Istá štúdia priniesla aj výsledky o
škodlivosti televízie na zdravie človeka a
zvlášť na detský organizmus. Deti by nemali
zostávať spať v miestnosti po vypnutí
televízora, lebo je nabitá názornými
elektromagnetickými vlnami, tiež
negatívnym žiarením. Farebná televízia je
zvlášť škodlivá a farby – najviac žltá a modrá
vyvolávajú rôzne nemoci. Do kresťanskej
rodiny televízia vôbec nepatrí. Televízia je
nebezpečná aj pre kňazov, rehoľníkov a
laikov, ktorí sa usilujú o dokonalosť, lebo tá
ich odvádza od svätosti, ktorá je podmienkou
večného života. 
Panna Mária nám odporúča ochranu anjelov
strážnych, časté utiekanie sa k nim v modlitbe
pred rafinovanými nástrahami satana a jeho
zvodov. Oni nám dodávajú odvahu a posilu v
nespočetných ťažkostiach a pokušeniach.
Preciťujme predovšetkým blízkosť
archanjelov, ktorých sviatok Cirkev slávi
koncom septembra. Svätého Gabriela, aby
nám daroval Božiu silu, svätého Rafaela, aby
bol liekom na naše rany a  svätého Michala,
aby nás bránil pred strašnými nástrahami,
ktoré nám nastavuje v dnešných časoch
Satan. Veľký boj, ktorý sa teraz bojuje, je
predovšetkým na úrovni duchov, duchovia zlí
proti duchom anjelským. Anjelom Pána je
zverená úloha brániť našu osobu, život cirkvi
a dobro všetkého ľudstva.

Zdroj: Hodina môjho boja – Posolstvá Panny Márie don

Stefanovi Gobimu, dodala Jozefína Gajdovčíková
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Augustiniáni v Košiciach majú novinku -
rozbiehajú nový kurz Inšpirácie

Košice 19. septembra (TK KBS)

Augustiniáni pripravujú nový kurz na tému
Inšpirácie. Inšpirovať ľudí ako aj seba je
umenie. Kurz začína 4. októbra. Bude
prebiehať každú stredu od 19:30 do 20:45 h
do 6. decembra. Účastníkov kurzu čakajú
Inšpirácie o hľadaní viery v Boha, hľadaní
inšpirácií pre každý deň, o pochybnostiach a
zmysle života, o hodnotách, ktoré sa oplatí
žiť. 
Prihlásiť sa na kurz je možné do 29.
septembra na adresu augalfa@gmail.com,
kde stačí uviesť Kurz Inšpirácie a následne
augustiniáni pošlú formulár na vyplnenie.
Viac informácii aj s témami Inšpirácií
pozvaných hostí je možné nájsť na stránke
www.aug.sk.
Kurz „Inšpirácie“
4.10. Inšpirácie Juraja Pigulu (Ako sa nechať
inšpirovať neveriacimi…???)
11.10. Inšpirácie Milana Hermanovského
(Vyznania sv. Augustína, životopis svätého
hriešnika)
18.10. Inšpirácie sestry Hermany Matlákovej
(Piaty mušketier Alexandra Dumasa)
25.10. Inšpirácie Zuzany Ring (Kniha, knihy ako inšpirácia)
1.11. sv. omša – Svätci ako inšpirácia – spoločné občerstvenie – hry
8.11. Inšpirácie Rada Ivanka (biznis, Biblia a rodina)
15.11. Inšpirácie Juraja Juricu (Moje kňazstvo je 10-krát ťažšie než som si myslel a 100-krát
krajšie ako som sníval!)
22.11. Inšpirácie Pavla Hraboveckého (Literatúra a Chesterton)
29.11. Inšpirácie
6.12. Inšpirácie    (dodala Anna Sabolová ml.)

Nepál zavádza nový zákon trestajúci
činnosť vedúcu k náboženskej konverzii 

Nepál 17. septembra (RV) Kresťanská

komunita v Nepále vyjadrila svoje veľké
obavy ohľadne nového zákona, na
základe ktorého môže dôjsť k potrestaniu
všetkých náboženských konverzií a
evanjelizačných a apoštolských aktivít v
krajine.
Ako informoval vatikánsky denník
L´Osservatore Romano, zákon má
nadobudnúť platnosť v auguste 2018.
Ktokoľvek bude «pristihnutý» pri
vykonávaní apoštolátu alebo privádzaní
niekoho k obráteniu «alebo kto podvracia
náboženstvo, vieru alebo vyznanie inej
kasty, etnickej skupiny alebo komunity»
bude môcť byť podľa nového zákona
potrestaný až piatimi rokmi väzenia.
Rôzni kresťanskí aktivisti upozorňujú na
skutočnosť, že nový zákon môže byť
použitý proti náboženskej slobode, ktorá
je teoreticky garantovaná laickou a
demokratickou ústavou schválenou v
roku 2015.                



VV čAsEčAsE odod 25.09.2017 25.09.2017 dodo 01.10.201701.10.2017
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 1.10.-7.10. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária Wellová.      
Fatimskí pútnici: Všetci, ktorí putujete v októbri tohto roku do Fatimy, ste vyzvaní zúčastniť
sa inštruktážneho stretnutia zo zástupcom cestovnej kancelárie Prima, a to v piatok 29.
septembra v Katolíckom kultúrnom dome vo farnosti Vranov-Sever. Pútnici z prvého turnusu

(15.10.) sa stretnú s p. Bačikom o 1700, pútnici z druhého turnusu (23.10) po večernej sv.
omši. Príďte všetci, dajte si aj navzájom vedieť o tomto stretnutí! Vďaka. 
Prihlášky: V sakristii sú k dispozícii prihlášky pre deti na prvé sv. prijímanie v tomto školskom
roku v našej farnosti. Rovnako sú tam prihlášky pre birmovancov, žiakov 1. a 2. ročníka
stredných škôl a starších. Prihlášky prineste vyplnené a odovzdajte v sakristii po detskej resp.
mládežníckej sv. omši do konca septembra. 

Nácvik zboru: V sobotu 30.9. popoludní o 1330 bude v pastoračnom centre nácvik detského
zboru. Zvlášť pozývame budúce prvoprijímajúce deti.
obišovce: V mene otca arcibiskupa Bernarda sme pozvaní na celodiecéznu púť k Ružencovej
Panne Márii do Obišoviec v nedeľu 1. okóbra 2017. Preto v našom farskom kostole bude svätá

omša len o 800. Pri slávnostnej sv. omši o 1030 v Obišovciach spoločne zasvätíme Košickú
arcidiecézu Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Odchod autobusu od nášho kostola

Fatimskej Panny Márie je naplánovaný na 630 s poplatkom 5 eur na osobu. Hlásiť sa môžete
u pani Musákovej.
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.  

Blahorečenie: V sobotu 30.9. bude pri sv. omši o 1030 v Bratislave - Petržalke blahorečený
Titus Zeman, mučeník za duchovné povolania. Legátom Svätého Otca, ktorý bude predsedať
slávnostnej svätej omši spojenej s obradom blahorečenia, bude taliansky kardinál Angelo
Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.
Rozpis lektorov:
26. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. – r. Baníkova, r. Hrubovska.
Predmanželské ohlášky:
Bc. Matúš Kuruc, syn Jozefa a Zlatice rod. Antušovej, bývajúci v Čemernom a Nikola
Zeleňáková, dcéra Jozefa a Slavky rod. Haníkovej, bývajúca v Žalobíne, ohlasujú sa 2. krát. 
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PPoNdEloKoNdEloK 25.09.201725.09.2017 sv. omša: 1830 + Igor Bankovič

Poklona Sv. Olt.: 1915

uu ToRoKToRoK 26.09.201726.09.2017 sv. omša (JaA): 630 Za duše v očistci    

ss TREdATREdA 27.09.201727.09.2017
Sv. Vincenta de Paul, kňaza

(spomienka) 

sv. omša: 1830 + Štefan, Júlia, Mária, 
(detská)          Albert z rod. Račkovej    

ŠŠ TVRToKTVRToK 28.09.201728.09.2017
Sv. Václava, mučeníka (ľubovoľná

spomienka) 

Poklona Sv. Olt.: 1730

sv. omša: 1830 zosnulí z rod. Repčinovej 

PP IAToKIAToK 29.09.201729.09.2017
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela,
archanjelov (sviatok)  

sv. omša: 1830 + Michal Vasiľ  
(mládežnícka)                                                

ss oBoTAoBoTA 30.09.201730.09.2017
Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa

Cirkvi (spomienka) 

sv. omša (JaA): 1830 + Michal, Helena, Marta 
Rybarčákoví  

V závere sv. omše spomienka na bl. sr. Zdenku

NN EdEľAEdEľA 01.10.201701.10.2017

26. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ 

sv. omša: 800 Bystrík Bindas (45 rokov)     

Sv. ruženec: 1430 výmena tajomstiev

lITuRgIcKýlITuRgIcKý PRogRAMPRogRAM odod 25.09.2017 25.09.2017 dodo 01.10.201701.10.2017

“Múdrosť nemôže rásť bez disciplíny.” (Gordon MacDonald)


