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Svätý Matúš, apoštol a evanjelista

XIII. ročník

Pôvod mena z hebrejčiny, teoforické meno Mattanja – dar
Jahveho, daný Bohom. Patril medzi dvanástich apoštolov. V Evanjeliu
sv. Marka je nazvaný „ Lévi, syn Alfejov“ z Kafarnauma.
Ježiš ho povolal za svojho učeníka, keď zastával úrad mýtnika.
Matúš pred nasledovaním Majstra vystrojil hostinu, na ktorú pozval
mýtnikov a hriešnikov. Najstaršia tradícia pripisuje Matúšovi
autorstvo prvého evanjelia, napísaného pre Židov v aramejskom
jazyku, ktoré argumentuje, že Ježiš je očakávaným Mesiášom. V ňom
sa splnili všetky proroctvá.
Ako svedčí Klement Alexandrijský, Matúš do r. 42 žil a učil
v Jeruzaleme, potom sa vydal do Etiópie, kde podstúpil mučenícku
smrť. Podľa iných mienok apoštoloval v krajine Partov ako aj v Perzii.
Jeho relikvie v 10. storočí mali byť prevezené z Východu do Salerma
v blízkosti Neapolu.
V ikonografii je zobrazený v podobe mladíka, neskôr zvlášť
v byzantskom umení ako sivovlasý starec. V západnom umení od čias
stredoveku dominuje obraz silného, bradatého muža v strednom
veku. Oblečený býva do tradičných dlhých bielych apoštolských šiat
a do tuniky. Tiež býva zobrazený v sediacej polohe, keď píše, stojí pri
ňom anjel, ktorý mu odovzdáva inšpiráciu. Jeho atribútmi sú kniha
a pero, postava okrídleného mladíka, mešec s peniazmi pri nohách,
cestovná kapsa.
Lucia Horná
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15. septembra 2019
SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA,
PATRÓNKA SLOVENSKA
Resp.: Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu.
Dnes slávime sviatok Sedembolestnej
Panny Márie, Patrónky nášho národa.
„Oslavujeme“ Máriinu bolesť ? Má niekto z
nás rád bolesť ? Prečo toľko o bolesti
hovorí Cirkev ? A prečo o bolesti hovorí na
mnohých miestach aj Sväté Písmo ? Aj
dnešné Božie Slovo len potvrdzuje túto
skutočnosť. Prečo si náš národ vyvolil za
patrónku Sedembolestnú ?

Ó, Mária bolestivá, naša ochrana,
slovenský náš národ volá:
„Pros za nás Boha !“
Keď si všimneme dejinné cesty
nášho národa, zistíme, že majú veľa
spoločného
s
krížovou
cestou
Sedembolestnej. Náš národ mal v nej vzor,
ako treba niesť životné kríže. V nej cez
pokolenia prechovával nádej, že raz sa jeho
utrpenie skončí víťazstvom, lebo cesta kríža
nevedie do záhuby, ale do svetla večného
života. Vďaka tejto veľkej láske k Bolestnej
Panne náš malý národ – žijúci na takom
citlivom mieste Európy - dokázal sa udržať
pri živote napriek toľkej nepriazni čias.
Uchoval si nielen svoju reč a národnosť, ale
ostal aj verný katolíckej Cirkvi. Našou
národnou bazilikou sa stal pútnický chrám
Sedembolestnej v Šaštíne, ktorému r.1964
pápež Pavol VI. priznal titul Bazilika minor a
r. 1966 vyhlásil Sedembolestnú Pannu
Máriu za hlavnú patrónku Slovenska. Teraz
už chápeme, prečo si ctíme Bolestnú Matku
ako patrónku ? Jej bolesti posilňovali našich
predkov a posilňujú aj nás, aby sme mohli
prekonávať všetky bolesti a prekážky na
ceste k Bohu.

Zbožná ľudová tradícia hovorí o
siedmich
bolestiach
Panny
Márie:
Simeonova predpoveď utrpenia, útek do
Egypta pred Herodesom, strata a hľadanie
12 ročného Ježiša v Jeruzaleme, stretnutie
Márie s Ježišom na krížovej ceste, Mária
prítomná pod krížom pri Ježišovom
zomieraní, Mária drží v náručí mŕtve
Ježišovo telo, pochovanie Ježiša. Tieto
bolesti boli Máriiným mučeníctvom. Nám
neostáva nič iné, iba ju obdivovať, učiť sa
od nej a ďakovať jej za to, čo urobila a ešte
stále robí pre celé ľudstvo. No jej utrpenie
neskončilo, naďalej trpí, keď trpia jej deti,
ale aj vtedy, keď robia zlo a urážajú jej
Syna. Nespôsobujme Márii nové bolesti,
svoju lásku k nej dokazujme dobrým
kresťanským životom a budeme hojne
pociťovať jej mocné orodovanie. I o nás
bude platiť modlitba sv. Bernarda:“...nikdy
nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto
sa utiekal pod tvoju ochranu a teba prosil o
pomoc ...“
sr. Imakuláta Cudzišová

Liturgický program na 24. týždeň v období cez rok
rokrokrok
DEŇ

Po
16. 9.

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána,
biskupa, mučeníkov - spomienka

6.30

+ Elena, Viktor

1 Tim 2,1-8; Ž 28; Lk 7,1-10

18.30

+ Ján

Ut
17. 9.

FÉRIA
1 Tim 3,1-13; Ž 101; Lk 7,11-17

St
18. 9.

FÉRIA
1 Tim 3,14-16; Ž 111; Lk 7,31-35

Št
19. 9.

1 Tim 4,12-16; Ž 111; Lk 7,36-50

Pi
20. 9.

Sv. Ondreja Kima Taegona a Pavla
Chonga Hasanga a spoločníkov,
mučeníkov - spomienka

FÉRIA

1Tim 6,2c-12; Ž49; Lk 8,1-3

SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A
EVANJELISTU
sviatok

So
21. 9.

Ef 4,1-7.11-13; Ž 19; Mt 9,9-13

Ne

DVADSIATA PIATA NEDEĽA
„CEZ ROK“

22. 9.

Filiálky

Am 8,4-7; ž 113
1 Tim 2,1-8; Lk 16,1-13

Po

Ut

VT Dlhé
Rod.
oblasť

ÚMYSEL

6.30

+ Margita (1. výr.)

18.30

Za obrátenie hriešnikov

6.30

ZBP a pomoc pri operácii pre
Agnesu

18.30

ZBP Vladimír a Mária (40 r.
manželstva)

6.30

Obrátenie Daniely

18.30

+ členovia BSR

6.30

+ Jozef

18.30

ZBP Pavol a Eva s rodinou

7.00

ZBP Pavol, Mariana
a očakávané dieťa

18.30

Za duše v očistci

8.00

+ Jozef, Milan

9.30

ZBP Mária

11.00

Za farnosť

18.30

ZBP Karol a Alena

Št

St

Oznamy

Pi

18.00

So

Ne

9.30
11.00

Lektori na budúcu nedeľu, 22. 9. 2019:
Sobota - vigília

8.00

9.30

11.00

18.30

Chytra,
Sabolová

Smolej,
Smolejová

Benčo,
Plančárová

Vaterka,
Vaterková

Klapák,
Klapáková

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej
nedeli
prosíme
rodiny
Kapustovú,
Kľučárovú
a
Urigovú .
Zároveň
vyslovujeme
vďaku
rodinám,
ktoré
upratovali kostol k dnešnej nedeli.

Pozývame všetky deti, ktoré sa chcú
zabaviť, a aj niečo užitočné naučiť. Teší sa
na vás tím mladých.

2. Dnešnú nedeľu je v našich kostoloch
zbierka na rádio Lumen. Prosíme
o štedrosť na tento cieľ.

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

3. Dávame do pozornosti, že deviataci
základných škôl sa môžu prihlásiť na
prípravu k prijatiu sviatosti birmovania.
Prihlášky sú položené v kostole, vzadu na
stolíku.
Vyplnené
prosíme
priniesť
najneskôr do piatku 27. septembra do
farskej kancelárie. Od nasledujúceho
piatku budú opäť pravidelne sv. omše pre
birmovancov a mládež.
4. Rovnako upozorňujeme rodičov detí
tretích ročníkov ZŠ, ktoré pôjdu tento
školský rok na 1. sv. prijímanie, aby si
vyzdvihli prihlášky pre svoje deti. Sú
položené taktiež vzadu na stolíku. Od
stredy budú pravidelne večerné sv. omše
za účasti detí, ktoré sú určené (a povinné)
pre tretiakov, ale pozvané sú aj ostatné
deti.

Libor Toman a Jana Kačmárová
ohlasujú sa druhý krát
Tibor Balberčák a Alžbeta Vavreková

ohlasujú sa tretí krát.
Michal Rác a Mária Miltáková
ohlasujú sa tretí krát.
Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb.

Program na Národný pochod za
život v Bratislave
Poplatok: 30€
Sobota 21.9.2019
6.45 h - odchod účastníkov farnosti
pred Kostolom sv. Františka z Assisi.

5. Pápežská nadácia ACN – Pomoc
trpiacej Cirkvi, pozýva aj tento rok všetky
deti a rodiny, farnosti a školy, aby sa
zúčastnili
celosvetovej
modlitbovej
iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí
ruženec za jednotu a pokoj vo svete.
Modlitbová kampaň vyvrcholí 18. októbra,
keď sa deti po celom svete budú modliť
ruženec (či už o 9.00 hod. alebo v čase,
ktorý im vyhovuje). Deti a rodiny, ktoré sa
chcú tejto iniciatívy zúčastniť, nech sa
zaregistrujú
na
webstránke:
www.miliondeti.sk do 18. septembra.

Zastávka na skalke pri Trenčíne.

6. Od utorka 17. septembra budú opäť
detské stretká každý utorok od 15:30 do
16:30 v katechetickej miestnosti.

14.30 h Národný pochod za život,
(Námestie Slobody).

Príchod do Trnavy - ubytovanie a
prehliadka mesta Trnava.
Nedeľa 22.9.2019
Ráno odchod z Trnavy.
10.00 h - nedeľné bohoslužby
12.30 h - Pro-life program hudby a
slova, (Námestie Slobody).

