
  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V jednu chvíľu ma zvonenie 
telefóna vytrhlo z akéhosi upätého 
uvažovania. Bol tu kuriér, priniesol balík, na 
ktorý som sa už dávnejšie tešil. Nový 
kávovar. Poznáte ten omamný pocit 
čerstvého espressa, ktoré pomerne rýchlo 
dokáže prebrať z jemnej letargie. 
Vybalenie, bolo rýchle a príjemné a potom 
nasledovala ťažšia časť. Naštudovať návod 
na použitie, aby nielen káva bola chuťovo 
lahodná, ale aj prístroj slúžil čo najdlhšie. 
Nie je to jednoduchá vec, naštudovať pár 
desiatok strán, aby prístroj fungoval ako 
má. 

Čo je však ešte zložitejšie, sú 
rôzne situácie v našom živote vo vzťahoch. 
Uvedomil som si, že návod na použitie pre 
konkrétny prístroj má svoje opodstatnenie 
a dôležitosť, avšak hľadať návod na 
použitie v rozličných situáciách nášho 
života, zvlášť v situáciách osobných 
zlyhaní,  alebo zlyhaní svojich blížnych, je 
nemožné. A predsa Ježiš dáva jasný rámec 
určitého postoja. (Mt 18,15-20) 
 

Návod na použitie 
 

V prvom rade Ježiš hovorí 
o ohromnej hodnote každého človeka. Aj 
toho, ktorý zlyhal a zblúdil. A v láske, 
jediným motívom k napomenutiu, nie je 
jeho usvedčenie, ani kritika, ale 
znovuzískanie pre Krista. To, čo mnohokrát 
nám chýba. Nie je dôležité roprávať 
o chybe, ale dôležité je rozprávať s bratom 
z tváre do tváre, aby našiel správnu cestu. 
Tu však neide len o nejakú subjektívnu 
pravdu, môj názor, ale o Božieho Ducha. 

Kristus túto skutočnosť vštepoval do 
srdc svojich učeníkov každý jeden 
deň. Preto bol tak často 
nepochopený, pretože Ježišov Duch, 
je iný duch ako duch tohto sveta. 
Teda akémukoľvek napomenutiu má 
predchádzať konfrontácia svojho 
postoja s Božím, v živote každého 
jedného z nás. Pretože, ako chceme 
napomínať a zachraňovať, keď sami 
blúdime? 

V druhom konkrétnom postoji 
Ježiš k získaniu brata pristupuje ku 
kroku pozvania ďalšieho člena 
spoločenstva. Ten nie je volaný preto, 
aby dosvedčil vinu spolubrata, ale aby 
ho priviedol k uznaniu pochybenia 
a náprave.  

A nakoniec, máme pozvať 
celé spoločenstvo, ktoré nemá byť 
manifestáciou sily, ale zjavením 
starostlivosti a lásky Boha. Cirkev ako 
taká, je spoločenstvom ľudí, žijúcich z 
Božieho Ducha, v jasných 
a záväzných postojoch, ktoré nás 
spoločne privádzajú bližšie k Bohu 
a zároveň ku každému bratovi 
a sestre. 

o. Patrik 

29 
2020 

XIV. ročník 

6. septembra 2020 
 

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA 
CEZ ROK  
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Sviatok narodenia Panny Márie 
  
 

V našej  cirkvi oslavujeme 8. septembra narodeniny Panny Márie. Presný 

dátum a miesto narodenia Panny Márie nie sú známe. Ako možné rodisko sa 

najčastejšie spomínajú tri miesta: Betlehem, kde sa neskôr narodil aj Ježiš Kristus, 

Sefora, ktorá sa nachádza štyri kilometre severne od Betlehema a Jeruzalem. 

Rodičmi Panny Márie boli podľa tradície svätí Joachim a Anna.  

Sviatok Narodenia Panny Márie sa pravdepodobne začal sláviť po koncile v 

Efeze v roku 431, na ktorom bola Panna Mária vyhlásená za Bohorodičku. Prvé 

zachované omšové modlitby na tento sviatok pochádzajú z čias pontifikátu Leva 

Veľkého (440 - 461) a Sergia (687 - 701). V západnej časti cirkvi sa tento sviatok 

začal sláviť asi až začiatkom 8. storočia, uvádza stránka Životopisy svätých. 

V nasledujúcich dňoch budú rímskokatolíci sláviť ešte ďalšie dva mariánske 

sviatky - Najsvätejšieho mena Panny Márie (12. september) a Sedembolestnej 

Panny Márie (15. september). 

Sviatok narodenia Panny Márie nám pripomína, kým je Mária a aké je jej 

postavenie v dejinách spásy. Mária, Bohom vyvolená Pánova služobnica na sviatok 

svojho narodenia pripomína každému z nás, že aj my sme Bohom určení, aby sme 

vo svojom živote nosili obraz jeho Syna.  

Aj my, Vranovčania, ďakujeme za milosť, že máme v našom meste Baziliku 

Minor Narodenia Panny Márie, kde si môžeme uctiť aj milostivý obraz Vranovskej 

Panny Márie, ktorý pred vyše 300 rokmi ronil krvavé slzy. Každoročne sa pri 

príležitosti tohto sviatku koná odpustová slávnosť, na ktorú prichádzajú stovky 

pútnikov z rôznych farností nielen vranovského regiónu, ale aj z iných častí 

Slovenska, aby si uctili našu Nebeskú Matku. 

Obracajme sa preto na nášho Pána cez Pannu Máriu v modlitbe: 

  

Panna Mária, 

prosíme Ťa skrze milosť, ktorou Pán prebýva s Tebou a Ty s ním, 

nech je Tvoje milosrdenstvo stále s nami. 

Daj nám vytrvalú lásku k Tebe a k Tvojmu Synovi. 

Daruj nám svoju priazeň aj vtedy, keď nás núdza doženie k slzám 

a Tvoja láskavá opatera nech je s nami, vždy keď to potrebujeme. 

Dovoľ nám neustále sa radovať z Tvojho požehnania 

a maj s nami súcit vždy, keď sa ocitneme v biede. 

Amen. 
Beáta Ocilková 

http://www.zivotopisysvatych.sk/narodenie-panny-marie/


 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 
7. 9. 

Sv. Marka, Melichara 
a Štefana, košických 

mučeníkov - spomienka 
1Kor2,1-5; Ž119; Lk4,16-30 

6.30 ZBP Mária 

18.30 
Poď.za 40 r. života 
a prosba o ZBP rehoľ. 
Sestry Kristíny 

Ut 
8. 9. 

Narodenie Panny Márie 
sviatok 

1Kor2,10b-16; Ž145; Lk4,31-37 

6.30 ZBP Erika 

18.30 +Anna 

St 
9. 9. 

Féria 
1Kor3,1-9; Ž33; Lk4,38-44 

6.30 + Bartolomej 

18.30 
Poď za ukončenie štúdia 
Natálie, Olivera a Lucie               
(sv. omša za účasti detí)   

Št 
10. 9. 

Féria 
1Kor3,18-23; Ž24; Lk5,1-11 

6.30 + Mária 

18.30 + Ján, Martin, Ján 

Pi 
11. 9. 

Féria 
1Kor4,1-5; Ž37; Lk5,33-39 

6.30 --- 

18.30 
ZBP pre Annu  
(sv. omša s birmovancami) 

So 
12. 9. 

Najsv. Mena P. Márie 
ľub. spomienka 

1Kor4,9-15; Ž145; Lk6,1-5 

7.00 ZBP Mária 

18.30 ZBP Peter a Mária s rod. 

Ne 

13. 9. 

DVADSIATA ŠTVRTÁ 
NEDEĽA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 
 

Ez33,7-9; Ž95; 
Rim13,8-10; Mt18,15-20 

8.00 
Poď. za 30 r. života 
a prosba o ZBP Miriam 

9.30 +Mária, Michal, Vladimír 

11.00 Za farníkov 

18.30 
ZBP pre bohuznámu 
rodinu 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  18.00    8.00 9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  13. 9. 2020: 
Sobota - 

vigília 
8.00 9.30 11.00 18.30 

Sztraka, 
Novák 

Vavrek, 
Vavreková 

Benčo, 
Fecenková 

Ištok, 
Ištoková 

Chytra, 
Antolíková 

 
 
 
 
1. Na upratovanie kostola k 

nasledujúcej nedeli prosíme rodiny 

Diľovú, Vargovičovú, Hornú a 

Šimkovú. Vyslovujeme vďaku 

rodinám, ktoré upratovali kostol 

k dnešnej nedeli. 

2. Na kostolné potreby obetovala 

bohuznáma 100,- €. Vyslovujeme 

úprimné Pán Boh zaplať. 

3. Na budúcu nedeľu bude vo 

všetkých kostoloch našej arcidiecézy 

zbierka na potreby udržiavania 

Baziliky Božieho hrobu vo Svätej 

zemi. Táto zbierka je preložená 

z obdobia veľkonočného trojdnia, 

ktoré sme tohto roku v našich 

kostoloch neslávili spoločne. 

4. Dávame do pozornosti tretiakom 

základných škôl, ktorí pôjdu v tomto 

školskom roku na 1. sv. prijímanie 

a tiež ich rodičom, že už túto stredu 

bude prvá sv. omša za účasti detí. 

Zároveň prosíme priniesť vyplnené 

prihlášky na 1. sv. prijímanie v stredu 

večer na sv. omšu. 

5. Birmovancom dávame do 

pozornosti, že nasledujúci piatok 

bude prvá sv. omša, zvlášť určená aj 

pre nich. Tieto sv. omše sú povinné 

ako súčasť prípravy na birmovku.     

6. V polovici septembra sa začne, 

po porade s kurátormi a ich 

súhlase, oprava cesty smerom do 

farského dvora, ktorú využívate aj 

vy na parkovanie. Cesta je na 

viacerých miestach zničená. Je 

nutné urobiť cestu nanovo, s úplne 

novým a spevneným kamenným 

podložím. Teraz rátame s prvou 

etapou opravy po garáže, keďže je to 

finančne náročné. O dva týždne, 

v nedeľu 20. septembra, sa bude 

konať zbierka na túto opravu 

v našom farskom kostole. Vopred 

ďakujeme za pochopenie. 

 
 
 

Sviatosť manželstva si chcú 
vyslúžiť: 

 
 
Ján Novosiadly  a 

Miroslava Kocová 
ohlasujú sa tretí krát. 
 
Dávid Doleži a 

Simona Šimková 
ohlasujú sa prvý krát. 
 
Matúš Rostecký a  

Júlia Mudráková 
ohlasujú sa prvýkrát. 
 
 
 

Zahrňte týchto mladých do svojich 
modlitieb. 

 
 
 

Liturgický program na 23. týždeň v období cez rok Oznamy 

 

 


