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Triumf srdca

S blížiacim sa koncom liturgického roka sa tiež končí aj pripomienka 100. výročia zjavení

vo Fatime. Ako doslov k tomuto jubileu uvádzam citát z knihy Triumf Srdca, ktorá má
cirkevné schválenie a ktorú si môžete objednať letákom z kostola alebo na stránke
www.triumfsrdca.sk:
„Sedemnásteho júna 1689 sa sv. Margite Márii Alacoque zjavil Kristus a žiadal ju, aby
tlmočila vtedajšiemu kráľovi svoju výzvu. Boh žiadal kráľa Ľudovíta XIV., ktorý bol

prezývaný aj ako „kráľ Slnko“, aby zasvätil svoju
krajinu Božskému Srdcu Krista. 
Žiadosť nášho Pána pochopil až vnuk Ľudovíta
XIV., kráľ Ľudovít XVI., ktorý nakoniec Francúzsko
zasvätil Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Na
záchranu kráľovstva a Francúzska, ako jedného zo
strážcov viery, však už bolo neskoro.
Sedemnásteho júna 1789, teda presne sto rokov
odo dňa, keď Ježiš prostredníctvom svätej
rehoľníčky vyzval na zasvätenie Francúzska,
zvrhlo ústavodarné zhromaždenie monarchiu a
začalo éru revolučnej hrôzovlády. Cena za toto
„vyčkávanie“ bola skutočne vysoká.
Boh nás varuje ústami našej milovanej Matky.
Žiada ľudstvo, aby opätovne našlo cestu k svojmu
Stvoriteľovi a aby mu preukazovalo úctu, ktorá
mu právom prináleží. Začujeme jeho hlas?
Poučíme sa z chýb predkov?“

(o. Marcel Stanko)
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Sami to celé nezvládneme. Potrebujeme

Boha, aby nám pomohol žiť dobrým
životom. A on nám pomáha
prostredníctvom Cirkvi. Dá sa povedať, že
Katolícka cirkev je akousi diaľnicou do neba.
Vďaka sviatostiam a sprevádzaniu, ktoré
Cirkev ponúka, môžu veriaci oveľa ľahšie
nájsť cestu životom do správneho cieľa v
Bohu. Nedeje sa to však automaticky, my
sami musíme stále dávať pozor, aby sme žili
správne. Len si spomeňme, že na diaľnici sa
môžu stať vážne nehody. Ešte riskantnejšia
cesta je však mimo Cirkvi. Nekatolíci majú
len kľukaté prašné cesty, na ktorých sa môžu
ľahko stratiť. Nie bez Cirkvi. Ježiš a Cirkev sa
nedajú od seba oddeliť. Ježiš založil Cirkev,
aby sa cez ňu „stala známou Božia
mnohotvárna múdrosť“ Ef 3, 10 Cirkev
zastupuje Ježiša, preto ak niekto
prenasleduje Cirkev, prenasleduje aj jeho.
Ježiš povedal svojim učeníkom, že tí, ktorí
ho odmietajú, budú odmietať aj ich. V
treťom storočí sv. Cyprián povedal, že Boh
nemôže byť náš otec, ak Cirkev nie je naša
matka. Dokonca vyhlásil, že nemôžeme byť
spasení bez spojenia s Cirkvou! A sv. Pavol
hlásal, že bez Ježiša nikto nemôže byť
spasený. Kto odmietne Cirkev, odmietne aj

Ježiša, preto nemôže byť spasený. To
neznamená, že ľudia, ktorí nemôžu za to, že
nie sú katolíci, sú automaticky zatratení a
nemajú nijakú budúcnosť s Bohom.
Dokazuje to však, aká dôležitá je Cirkev! Je
to vlastne veľmi logické, keď si uvedomíme,
že Ježiš založil Cirkev, aby k sebe priviedol
celé ľudstvo. Blízky vzťah. Vzťah medzi
Ježišom a Cirkvou je taký silný, že sv. Pavol
ho prirovnal k láske medzi manželom a
manželkou. Ak chcem mať blízky vzťah s
Ježišom, musíme ho mať aj s Cirkvou. Máme
predsa milovať Cirkev tak, ako ju miluje
Ježiš! Ježiš chce, aby sme boli spojení s ním
a medzi sebou navzájom tak pevne ako
ratolesti viniča, ktoré by inak neprežili.
Pápež Benedikt XVI. povedal, že Cirkev je
„spoločenstvo života s Ježišom Kristom a
medzi sebou navzájom.“ Nasleduj Cirkev. Ak
niekoho naozaj milujeme, sme ochotní sa
preňho vzdať mnohého. Prestaneme žiť len
pre seba a začíname žiť aj pre tých druhých.
A takisto to vyzerá, keď naozaj milujeme
Ježiša. Byť kresťanom je paradox. Sami seba
nachádzame vtedy, keď sami seba
strácame. Ak nasledujeme Ježiša a žijeme
tak, ako nás učí Cirkev, hoci niekedy je to
veľmi ťažké, nachádzame svoje najlepšie ja.
Ježiš nás pozýva, aby sme vzali svoj kríž,

Ježiš založil Cirkev ako spoľahlivú cestu k Bohu so všetkým potrebným na to, aby sme sa
dostali do konečného cieľa v nebi.    

Môžem byť dobrým kresťanom aj bez Cirkvi? 
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umreli vlastnej hriešnosti, a tak získali večný
život. Sľubuje nám tiež, že kto sa vzdá aj
dobrých vecí, akými sú rodina a majetok,
„dostane stonásobne viac“ Mt 19,29 Ako
povedal sv. Pavol: „Teraz sa radujem v
utrpeniach pre vás... pre jeho telo, ktorým
je Cirkev“ 1 Kor 1, 24. Môžu ísť do neba aj
nekatolíci? Ježiš založil Cirkev, aby sme
mohli dobre prežívať svoj život a dostali sa
do neba. Cez Cirkev získavame jeho silu v
sviatostiach, správny výklad jeho Slova a
pomoc pri ťažkých rozhodnutiach. Keď sa
nám stane niečo zlé, je nám oporou aj

cirkevné spoločenstvo. Ježiš chce dať túto
potrebnú pomoc Cirkvi všetkým. Preto je
našou povinnosťou deliť sa s ostatnými o to,
aké je dôležité byť alebo sa stať katolíkom.
Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení a
poznali pravdu. Kým sa snažíme dosiahnuť
tento cieľ, nesúdime ľudí, ktorí zatiaľ
nepoznajú Ježiša alebo Cirkev. Každý si
zaslúži úctu, pretože bol stvorený na Boží
obraz. Veríme, že budúcnosť tých, ktorí
nepoznajú Ježiša alebo ho nepoznajú tak
ako my, leží v rukách Boha, ktorý ich miluje. 

(Dominika  Čechová)

Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

1. čítanie: Prís 31, 10-13. 19-20. 30-31
Ž: 128, 1-2. 3. 4-5
Refrén: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.
2. čítanie: 1 Sol 5, 1-6
Evanjelium: Mt 25, 14-30 alebo kratšie Mt 25,
14-15. 19-21

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Pri čítaní evanjelia tejto nedele sa poslucháči
často pýtajú, či sa na potrestanom treťom sluhovi nepácha bezprávie. Veď pán je tvrdý a
žne, kde nesial. Úvaha rozprávača však poukazuje na dôležitý detail: azda nepoznal dobre
tretí sluha svojho pána? Veď vie, ako zmýšľa! Ide o zamestnanca, ktorý nevykoná zadanú
prácu a ešte sa vyhovára. Nejde teda o odsúdenie tých, ktorí majú úzkostnú povahu. Je
treba neprehliadnuť, v akej súvislosti náš úryvok zaznieva, pretože ide o texty hovoriace o
konci sveta. Je teda pravdepodobné, že je tu reč o prijatí evanjelia v kontexte širokej
židovskej komunity. Mnohí evanjelium neprijali, pretože nezapadalo do tradícií a vlastných
predstáv o prežívaní viery. Ale i dnes niektorí ľudia vystrašene utekajú do minulosti, lebo v
nej nachádzajú istotu. Zo strachu nepripúšťajú nič nové. Toto ale neprináša plody, ktoré Pán
očakáva.               (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára
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Cyklotúra

Streda 12. 7. 2017 - pokračovanie

Ďalší obraz fotografiami a pôdorysom

hovorí o stavbe, ale hlavne o výzdobe
interiéru baziliky. 
Stojím pred posledným, v poradí ôsmym
obrazom. Ten už hovorí o súčasnosti od roku
1990.
Koncom februára 1990 sa do baziliky vrátili
naspäť saleziáni a pod vedením farára -
dekana Jána Malženického pokračuje oprava
baziliky. 9. marca 1990 preberá časť kláštora
a už 9. mája sa tu koná prvá celonárodná púť
pre všetkých duchovných Slovenska, ktorej
sa zúčastnilo 900 kňazov za účasti všetkých
biskupov Slovenska a mnohých veriacich. 22.
apríla sv. Otec Ján Pavol II. pri ceste
vrtuľníkom zvlášť pozdravil Sedembolestnú
zakrúžením nad bazilikou a pri homílii sľúbil,
že príde na púť. Potom nasledovala za účasti
veľkého počtu veriacich Svätodušná púť na
prelome mája a júna. Vyvrcholením
pútnickej sezóny bola veľká púť na sviatok
Sedembolestnej Panny Márie – Patrónky
Slovenska, kedy už celé priečelie bolo bez
lešenia. Obnovili gymnázium a začali vydávať
časopis Mariánske zvony. Kompletne opravili
kláštor a baziliku. V roku 1991 bol areál
pútnického miesta vyhlásený za národnú
kultúrnu pamiatku. Pokračovali renovačné
práce vnútra baziliky: nová elektrická
inštalácia, nové ozvučenie, úprava oltára a
presbytéria, úprava sakristie, účelné
temperovanie baziliky, obnova dlažby a
dokončenie mariánskeho múzea pri bazilike.
Najnákladnejšie však bolo očistenie a
oživenie krásnych Chamantových fresiek a
celého vnútra baziliky. Posledné lešenie bolo
z baziliky upratané pred národnou púťou v
septembri 2005.
V budove kláštora bolo (znovu)založené

cirkevné katolícke chlapčenské internátne
Gymnázium Jána Bosca.
Počas svojej druhej pastoračnej návštevy
Slovenska navštívil 1. júla 1995 Šaštín a
baziliku pápež sv. Ján Pavol II.. Za prítomnosti
niekoľko stotisícového davu veriacich
milostivú sochu korunoval. V homílii sv. otec
– pápež Ján Pavol II. povedal: „Je dobre, keď
máte vo svojej veľkej rodine Matku, ktorej
možno dôverovať a zveriť jej všetky bolesti a
nádeje. Na tomto mieste ju uctievate ako
Sedembolestnú, ako Matku, ktorej srdce
bolo pod krížom prebodnuté siedmimi
mečmi bolesti.“
Pre množstvo veriacich sa začali konať púte
pred bazilikou.
Pokračujem ďalej po chodbe smerom k
východu. Všade v kostole, ale aj pri vstupe a
na chodbách sú letáky, ktoré nám oznamujú
kedy a kde bude blahorečenie božieho
služobníka, kňaza - saleziána Títusa Zemana.
Najprv nechápem súvislosti, keď baziliku
majú na starosti otcovia Paulíni, ale za chvíľu
mi je všetko jasné. Na stene je na čiernej
mramorovej doske ako keby obraz busty a
pod ním nápis: Tu študoval a pôsobil Boží
služobník Títus Zeman, kňaz – salezián, 4. 1.
1915 – 8. 1. 1969. Vedľa neho sú ešte dvaja
kňazi. Po ľavej strane Andrej Šándor – Gorazd
Zvonický, kňaz a salezián, 29. 6. 1913 – 27. 7.
1995. Po pravej strane je Enest Macák, kňaz
– salezián. Na ďalšej mosadznej doske sú
mená všetkých saleziánov (44 mien), ktorí tu
pôsobili od roku 1950 – 1989. Medzi tými
menami som zaregistroval známe mená Títus
Zeman, Štefan Sandtner  a Anton Srholec.
S otcom Ondrejom prichádzame k dreveným
starým, veľmi starým dverám. Otec Ondrej
ich otvára a nám sa naskytne pohľad na staré
točité drevené schodište, ktoré nás privádza
na chór. Vystupujeme hore a mňa zaujal
obraz organistu Ladislava Chudého. Narodil
sa 20. mája v Štefanove (susedná dedina) a
zomrel 18. júna 2010 v Štefanove. V tejto
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bazilike pôsobil  ako organista 34 rokov. Od
1968 do 2002. V júni roku 1950 emigroval do
Rakúska. Tam ho prevelili do americkej zóny,
kde vstúpil do kresťanského združenia
slovenských katolíkov. V decembri tohto
istého roku sa vracia naspäť na Slovensko s
úlohou vybudovať kanál na prevádzanie ľudí
cez hranice. Pri prechode hranicami ho
zadržali československé bezpečnostné zložky.
Dostal sa pred najvyšší súd, ktorý mu
vymeral 18 rokov väzenia, 20 000,- Kčs
pokuty a stratu ľudských práv na desať rokov.
Dostal meno väzeň číslo 2965. Po viac ako
jedenásť  rokov putovania po tých najhorších
väzniciach bývalej Československej ľudovo
demokratickej republiky sa 10. mája 1962

dostáva vďaka amnestii prezidenta Antonína
Novotného na slobodu. S nálepkou politický
väzeň si nemohol zohnať prácu. Ak ju niekde
dostal, tak iba po známosti a maximálne na
rok. Pri rokoch odmäku v roku 1968 založil v
bazilike Sedembolestnej detský spevácky
zbor a viedol aj zbor dospelých. Svojej
rehabilitácie sa dožil až v roku 1990.
Väzenský život sa podpísal na jeho zdraví. Od
roku 2005 sa jeho zdravotný stav veľmi
zhoršil a 18. júna 2010 vo svojej rodnej obci
dokončil svoju životnú púť. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(Peter Tóth)

Rozprávajú sa dve priateľky.
- Predstav si, zastavil ma policajt a musela som
zaplatiť pokutu.
- A za čo?
- Za prekročenie šesťdesiatky.
- Prepánajána! Už aj za vek pokutujú?

Chlapec videl v kine ako si Indiáni maľujú líca na červeno. Spýtal sa otca, prečo tak robia.
- Pripravujú sa na boj, - synček môj.
Podvečer pribehol vystrašený chlapec k otcovi:
- Tato uteč, mama sa chystá na boj.

Syn doniesol vysvedčenie a všetky známky boli vynikajúce. Otec hovorí natešene žene:
- Teraz je už isté, že po mne zdedil inteligenciu.
- Nepochybujem, ja som si svoju ponechala.

- Otecko, ako rozdeľuje slovo nemáme?
- Nijako. Ako môžeš deliť to, čo nemáme.

- Teda vravíte, že ľavá noha vás veľmi bolí. To bude asi staroba.
- To je nezmysel, pán doktor. Pravú nohu mám rovnako starú ako ľavú a tá ma nebolí -
škriepi sa dedo.     

(dodala Anna Sabolová, ml.)

Zdroj: Ján Rybár – Smiechom povedať pravdu
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V nedeľu 19. novembra sa slávi Prvý svetový deň chudobných

Vatikán 14. novembra (RV) V nedeľu 19. novembra sa slávi Prvý

svetový deň chudobných. Tento deň je naplnením želania pápeža
Františka, ktoré vyjadril na konci Jubilejného roka, kedy celé

kresťanské spoločenstvo pozval podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých
dôstojnosť je pošliapavaná. 
Pápežská rada pre novú evanjelizáciu ako organizátor podujatia v tlačovej správe
informuje, že viac ako 4000 núdznych z celého sveta spoločne  s dobrovoľníkmi, ktorí sa im
venujú sa v tento deň zúčastní na svätej omši s pápežom Františkom v Bazilike sv. Petra o
10.00 hodine. Po jej skončení je 1500 z nich pozvaných na slávnostný obed so Svätým
Otcom, ostatní majú obed zabezpečený v rôznych jedálňach, seminároch a cirkevných
kolégiách v Ríme. Pri obede s pápežom Františkom v priestoroch auly Pavla VI. bude hostí
obsluhovať 40 diakonov rímskej diecézy a približne 150 dobrovoľníkov z farností ďalších
diecéz.
Na spoluorganizovaní Svetového dňa chudobných sa podieľajú rôzne dobrovoľnícke
organizácie, medzi inými aj rímska Charita, komunita sv. Egídia, Maltézski rytieri, Komunita
Jána XXIII. a Vincentínski dobrovoľníci. Medzi prípravnými akciami, ktoré prebiehajú tento
týždeň v Ríme stojí za zmienku solidárna zdravotná starostlivosť. Všetci núdzni môžu tento
týždeň od pondelka do nedele blízko Vatikánskeho námestia absolvovať zadarmo lekársku
prehliadku. V piatich mobilných
ambulanciách s lekármi a
dobrovoľnými zdravotnými
sestrami Červeného kríža im v
čase od 9.00 do 16.00 zabezpečia
aj odbery a odborné vyšetrenia,
zvlášť srdcové, kožné, infekčné a
gynekologické.
V predvečer Svetového dňa
chudobných, v sobotu večer o
20.00 bude v Bazilike sv. Vavrinca
za hradbami modlitbová vigília za
všetkých dobrovoľníkov, ktorí
každodenne v tichosti a
nenápadnosti prinášajú pomoc a
radosť mnohým chudobným. Pri
príležitosti 1. svetového dňa
chudobných Pápežská rada pre
novú evanjelizáciu pripravila aj
pastoračnú brožúrku v šiestich
jazykoch s názvom „Nemilujeme
slovami, ale činmi“.             

(dodala Anna Sabolová ml.)

Na Národné stretnutie
mládeže P18 sa bude dať
prihlásiť od 18. januára

Niekoľko tisíc mladým

ľuďom to oznámil kňaz
Ondrej Chrvala, tajomník

Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov
Slovenska (KBS). Možnosť prihlásiť sa potrvá do 1. júla
2018. P18 nadväzuje na akcie R13 v Ružomberku a P15
v Poprade, ktoré privítalo niekoľko tisíc mladých ľudí z
celého Slovenska i zahraničia.
Prihlásiť sa bude dať vyplnením formulára na oficiálnej
stránke Národného stretnutia mládeže. “Začneme
symbolicky 18. januára 2018. Ponúkneme prihlasovanie
pre účastníkov i dobrovoľníkov, ” hovorí Ondrej Chrvala,
tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS, ktorá
podujatie chystá s tímom dobrovoľníkov.
Prvých 24 hodín po spustení prihlasovania bude platiť
špeciálna akcia, že kompletný balíček zložený z
programu, ubytovania a stravy, bude možné získať za
cenu 18 eur. V ďalšom časovom období narastie o 5,
neskôr o 10 a 15 eur. K dispozícii budú aj vstupy na
vybrané časti programu. Prihlasovanie sa začne necelý
polrok pred samotnou akciou (26. - 29. júla 2018). 



VV časEčasE odod 20.11.2017 20.11.2017 dodo 26.11.201726.11.2017

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 26.11.-2.12. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena Musáková.   

Nácvik zboru: V sobotu 25.11. popoludní o 1330 bude v pastoračnom centre nácvik detského
zboru. Zvlášť pozývame budúce prvoprijímajúce deti.

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 €.

Zbierka: Dnes je tretia nedeľa v mesiaci, a teda zbierka na dostavbu nášho kostola a
pastoračného centra. Pán Boh zaplať za milodary.

ondrejské rekolekcie: Otec arcibiskup nás všetkých pozýva v sobotu 25. 11. 2017 o 1000 do
katedrály sv. Alžbety v Košiciach na spoločné slávenie sviatku patróna našej arcidiecézy.

omše na rok 2018: Keďže sa blíži koniec roka, môžete v sakristii nahlasovať sv. omše na
budúci rok pri príležitosti rôznych okrúhlych výročí, ale predovšetkým prvé výročia úmrtia.
Úmysly do kalendára zapisuje kňaz.

Zimný štadión: Od 28.2.2018 máme ako farnosť k dispozícii zimný štadión každú nedeľu

večer. Túto nedeľu je to od 1930 do 2030 za 100 eur. Takže poprosím účastníkov korčuľovania
o poplatok 2 € na osobu. Zodpovedná osoba bude určená.

Rozpis lektorov:
34. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. – r. čechova; 10.00 hod. - r. Kľučárova.
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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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PPoNdELoKoNdELoK 20.11.201720.11.2017 sv. omša: 1800 ZBP Ján a Mária 
(30. výr. manželstva)

Poklona sv. Olt.: 1845

uu toRoKtoRoK 21.11.201721.11.2017
Obetovanie Panny Márie

(spomienka) 

sv. omša: 800 + Štefan Šanta, kňaz (nedožitých 
75 rokov a 5. výročie úmrtia)  

ss tREdatREda 22.11.201722.11.2017
Sv. Cecílie, panny a mučenice

(spomienka) 

sv. omša: 1800 ZBP Martin a Michal Musákoví       
(detská)

ŠŠ tVRtoKtVRtoK 23.11.201723.11.2017
Sv. Klementa I., pápeža a

mučeníka (ľubovoľná spomienka)

Poklona sv. Olt.: 1700

sv. omša: 1800 Za zosnulých z rod. Paľkovej 
a Križanekovej

PP iatoKiatoK 24.11.201724.11.2017
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a

spoločníkov, mučeníkov

(spomienka) 

sv. omša: 800 + Ján (nedožitých 100 rokov), 
Anna a Michal; 
Michal, Helena a Bartolomej

ss oBotaoBota 25.11.201725.11.2017
Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny

a mučenice (ľubovoľná spomienka) 

Večeradlo: 800

sv. omša (Jaa): 1800 + Jozef a Mária Kalmanoví; 
Ján a Mária Brehovskí   

NN EdEľaEdEľa 26.11.201726.11.2017
34.NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ
KRISTA KRÁĽA

sv. omša: 800 za farnosť

sv. omša: 1000 ZBP Helena Demčáková (70 r.)     

Sv. ruženec: 1430

LituRgiCKýLituRgiCKý PRogRaMPRogRaM odod 20.11.2017 20.11.2017 dodo 26.11.201726.11.2017

“Naozaj múdry je ten, kto pozná sám seba.” (Lev Tolstoj)


