Október je mariánsky mesiac
Modlite sa ruženec každý deň počas celého mariánskeho mesiaca október, aby ste sa
ako Boží ľud zjednotili v spoločenstve a v kajúcnosti a vyprosovali od Matky Božej a sv.
Michala archanjela ochranu pre Cirkev pred diablom, ktorý stále hľadá, ako by nás oddelil
od Boha a vzájomne rozdelil. (pápež František).
Ruženec je evanjeliová modlitba, a tak ju nazývajú dnes viac ako v minulosti duchovní
pastieri a vedeckí pracovníci. Okrem toho sa lepšie pochopilo, ako ruženec usporiadane
postupne rozvíja a dáva najavo, akým spôsobom sa Božie Slovo z milosrdného Božieho
rozhodnutia zapojilo do ľudských osudov a uskutočnilo dielo vykúpenia. Veď v ruženci sa
príhodne po poriadku uvažuje o základných spasiteľných udalostiach, ktoré sa uskutočnili v
Kristovi, od panenského počatia Božieho Slova a tajomstiev Ježišovho detstva až po
vrcholné veľkonočné udalosti, to jest požehnané umučenie a slávne vzkriesenie, a ich
účinky v rodiacej sa Cirkvi na Turíce i v samej Panne Márii, keď po tomto pozemskom
vyhnanstve bola s telom i dušou vzatá do nebeskej vlasti. Pochopilo sa i to, že zadelenie
ružencových tajomstiev do štyroch skupín úplne zodpovedá časovému postupu udalostí a
najmä predkladá spôsob, akým sa pôvodne viera ohlasovala. Okrem toho Kristovo
tajomstvo sa predkladá tým istým spôsobom, ako ho chápe svätý Pavol v slávnom hymne v
Liste Filipanom, v ktorom ohlasuje poníženie, smrť a povýšenie Ježiša Krista. Ruženec sa
teda opiera o Evanjelium a jeho stredobodom je tajomstvo Vtelenia a ľudského vykúpenia.
Preto je to vonkoncom kristologická modlitba. Veď najvlastnejšia zložka ruženca - litániové
opakovanie anjelského pozdravenia "Zdravas, Mária" - premieňa sa na neprestajnú chválu
Kristovu. Na Krista ako na najvyššiu métu sa vzťahuje anjelovo posolstvo a pozdrav
Krstiteľovej matky: "Požehnaný plod života tvojho". Ba opakovanie "Zdravas, Mária" je
akoby osnova, na ktorej sa rozvíja kontemplácia tajomstiev. Lebo Ježiš, ktorý sa spomína v
každom Zdravase, je ten istý, ktorého po poriadku predkladajú pripomínané tajomstvá ako
Syna Božieho a Syna Panny Márie, ktorý sa narodil v betlehemskej jaskyni; ktorého matka v
chráme obetovala; predkladajú ho ako chlapca ktorému záleží na tom, čo patrí jeho Otcovi;
predkladajú ho ako Vykupiteľa ľudí v smrteľných úzkostiach v Getsemanskej záhrade,
bičovaného a korunovaného tŕním; krížom obťaženého a zomierajúceho na Kalvárii; ako
vzkrieseného z mŕtvych, vystupujúceho do slávy Otcovej, aby zoslal dary Ducha Svätého.
Je všeobecne známe, že podľa dávnej obyčaje sa v každom Zdravase k menu Ježiš
pridávala doložka, pripomínajúca predkladané tajomstvo, aby sa tak napomáhala
kontemplácia a myseľ sa zhodovala s hlasom. Táto obyčaj sa v niektorých krajoch podnes
zachováva. (Pavol VI., O Mariánskom kulte).
Ak prejdeme od Ježišovho detstva a skrytého života v Nazarete k jeho verejnému životu,
naše rozjímanie nás privedie k tajomstvám, ktoré môžeme nazvať tajomstvami svetla.
Vskutku najväčším tajomstvom Krista je to, že je svetlom. On je „svetlo sveta“ (Jn 8, 12). No
táto pravda sa objavuje najmä počas rokov jeho verejného účinkovania, keď ohlasuje
evanjelium Božieho kráľovstva. Keď mám kresťanskému spoločenstvu naznačiť päť
významných okamihov - žiarivých tajomstiev - z tohto obdobia Ježišovho života, myslím si,
že môžu byť príhodne odhalené v týchto udalostiach: 1. pri jeho krste v Jordáne, 2. keď
zjavil sám seba na svadbe v Káne, 3. keď ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval na
obrátenie, 4. pri jeho premenení a 5. pri ustanovení Eucharistie. (Ján Pavol II., Rosarium
Virginis Mariae).
Z internetových zdrojov spracovala B. Ocilková
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Resp.: Nech nás žehná Pán po všetky dni nášho života.
Prvé čítanie z knihy Genezis nám
ukazuje pôvodný a nádherný Boží plán s
človekom a s manželstvom. V evanjeliu
zase vidíme dôsledky hriechu na
manželstvo a problémy, ktoré z toho
vyplývajú. Je zaujímavé, že Sväté Písmo
sa začína stvorením muža a ženy na Boží
obraz a ustanovením manželstva a končí
sa videním „Baránkovej svadby“.
„Preto muž opustí svojho otca i matku
a pripúta sa k svojej manželke a budú
dvaja v jednom tele... Čo teda Boh spojil,
človek nech nerozlučuje“ (Mk 10,7-8).
Známe slová a známy problém, alebo staré
slová a starý problém. Už niekoľko storočí
pred Kristom platil u Židov predpis o
nerozlučiteľnosti
manželstva.
Nový
problém? Nie, len noví, slabí ľudia. Teda
problém stále aktuálny – hľadanie
možnosti rozvodu.

Človek nemôže zmeniť
Boží plán s manželstvom
Mnohí ľudia – a to aj kresťania - si
myslia, že rozvod je riešením problému a
tak seba samých považujú za zástancov
ľudskosti. Ale manželstvo je celkom nový
vzťah, ktorému Boh dáva pečať svojej
lásky, do manželstva vkladá svoj špeciálny
plán, ktorého nie je možné len tak sa
zrieknuť a opustiť ho. Môže rozvod
uzdraviť manželstvo?! Sviatosť manželstva
má predsa jasné poslanie: spolupráca
muža a ženy pre vzájomnú pomoc,
obohatenie, plodenie a výchova detí. Je

pravdou, že sa rozvádzajú aj tí, ktorí
uzavreli sviatostné manželstvo. Rozvádzajú
sa preto, lebo neposilňovali sviatostnú
lásku. S Božím požehnaním musia
manželia spolupracovať. Sviatostná milosť
neúčinkuje automaticky. Ak sa s ňou
nespolupracuje, stáva sa neužitočným
talentom.
Z dnešného Evanjelia si chceme
osvojiť dôležitú pravdu: dobré manželstvo,
trvalá a verná jednota muža a ženy bola a
je možná. Nech sa robí čokoľvek. Prečo ?
Lebo človek je povolaný pre partnerstvo a
to biologicky i psychicky, lebo Boh to tak
chcel, aby tí dvaja skrze manželstvo patrili
jemu a Ježiš to potvrdil.
Modlime sa dnes, aby deti a mladí
ľudia mali vzor vernosti a lásky vo svojich
rodičoch, aby mohli o nich svedčiť, že ich
vidia riešiť životné otázky, keď sú šťastní i
keď prídu ťažkosti, že ich vidia spolu sa
modliť, pristupovať k sviatostiam, stáť vedľa
seba vo chvíľach všedných i slávnostných
... vidia ich spolu žiť.
sr. Imakuláta

Liturgický program na 27. týždeň cez rok
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

Po
8.10.

FÉRIA

+ Teodor, Ľudmila, Rose

18.30

+ Michal, Mária

6.30

+ členov BSR

18.30

+ ZBP a DDSv. Ľubomír a Petra

6.30

ZBP a DDSv. Gregor, Tamara,
Nikola, Richard

18.30

+ Mária, Michal, Vladimír
/ s deťmi

SV. JÁNA XXIII., PÁPEŽA
ľubovoľná spomienka

6.30

+ Štefan

Gal 3, 1-5; (Ž) Lk 1; Lk 11, 5-13

18.30

+ Ján – 1. výročie smrti

6.30

+ Mária

18.30

+ Anton Kubáni
/ birmovanci a mládež

7.00

ZBP Ján, Mária s rodinou

18.30

ZBP Jozef, Peter

8.00

+ Anna, Ján, Michal

9.30

+ Pavol

11.00

Za farníkov

18.30

+ Alžbeta, Michal

FÉRIA
Gal 1, 13-24; Ž 139; Lk 10, 38-42

St
10.10.

FÉRIA
Gal 2, 1-2. 7-14; Ž 117; Lk 11, 1-4

Št
11.10.
Pi
12.10.

FÉRIA
Gal 3, 7-14; Ž 111; Lk 11, 15-26

So
13.10.

FÉRIA
Gal 3, 22-29; Ž 105; Lk 11, 27-28
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14.10.

Filiálky

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej
nedeli
prosíme
rodiny
Kačmárovú,
Zamborskú,
Dzurkovú.
Zároveň
vyslovujeme
vďaku
rodinám,
ktoré
upratovali kostol k dnešnej nedeli.

ÚMYSEL

6.30

Gal 1, 6-12; Ž 111; Lk 10, 25-37

Ut
9.10.

Ne

ČAS

Oznamy

Múd 7, 7-11; Ž 90;
Hebr 4, 12-13; Mk 10, 17-30

Po

VT Dlhé

Ut

St

18.00 s deťmi

Št

Pi

18.00

Rod. oblasť

So

2. Na opravu strechy obetoval bohuznámy
darca 50,-€. Úprimné Pán Boh zaplať.
3. V utorok po večernej sv. omši bude
Biblické
stretnutie
v katechetickej
miestnosti fary. Pozývame vás.
4. Pozývame miništrantov (aj nových), na
miništrantské stretko, každý štvrtok
o 15:30-16:30 na fare.
5. Pripomíname a zároveň pozývame
k hojnejšej účasti na spoločnej modlitbe
sv. ruženca počas mesiaca októbra. Pri
nej môžeme získať za obvyklých
podmienok úplné odpustky.

O päť rokov neskôr pápež Pius XII.
zomrel a 28. októbra 1958 za nového
Petrovho nástupcu bol zvolený kardinál
Roncalli, ktorý si vybral meno Ján XXIII.
Nový pápež si počas svojho pontifikátu získal
povesť autentického dobrého pastiera.
Zvolal II. vatikánsky koncil, ktorý sa
začal 11. septembra 1962 a na ktorom sa
zúčastnilo
takmer
2700
cirkevných
predstaviteľov z celého sveta. Zomrel 3. júna
1963. Proces beatifikácie Jána XXIII. bol
zavŕšený v roku 2000, keď ho pápež Ján
Pavol II. slávnostne blahorečil a následne
bolo jeho telo prenesené z pôvodného
miesta odpočinku pod Bazilikou sv. Petra do
hornej časti baziliky, kde je doteraz
vystavené k verejnej úcte.

6. Do pozornosti dávame, že v piatok po
večernej sv. omši bude stretnutie
všetkých birmovancov – zadelenie
nových birmovancov do skupiniek a ďalšie
informácie. Účasť všetkých birmovancov je
nutná.
---------------------------------

Svätý Ján XXIII, pápež

Ne

9.30
11.00

Lektori na budúcu nedeľu, 14. 10. 2018:
Sobota - vigília

8.00

9.30

11.00

18.30

Novák
Josipčuk

Uriga
Harakaľová

Babej
Babejová

Vaterka
Vaterková

Sztraka
Ocilková

Pápež Ján XXIII., vlastným menom
Angelo Guiseppe Roncalli sa narodil 25.
novembra 1881 v podhorskej dedinke Sotto
il Monte na severe Talianska, ako štvrtý z
12 detí. Po skončení štúdií v seminári v
Ríme sa stal v roku 1904 kňazom a neskôr
tajomníkom bergamského biskupa.
V roku 1925 bol vysvätený za biskupa
a pápež Pius XI. ho vymenoval za
apoštolského vizitátora v Sofii v Bulharsku.
V roku 1935 bol vyslaný do Turecka, no po
začatí II. svetovej vojny ho Svätá stolica
preložila do Grécka. Koncom roka 1944 bol
vyslaný do Francúzska ako apoštolský
nuncius. Pápež Pius XII. v roku 1953
vymenoval za benátskeho kardinála.

---------------------------------

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Igor SOPKO a
Zuzana STAVAROVÁ
ohlasujú sa tretíkrát

Vladislav SABOL a
Andrea OLEXOVÁ
ohlasujú sa tretíkrát
Marek SOPKO a
Slávka NOVICKÁ
ohlasujú sa druhýkrát
Peter KMEC a
Dominika ĎURIŠKOVÁ
ohlasujú sa druhýkrát
Lukáš BARTKO a
Veronika PIROGOVÁ
ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

