
  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Božie slovo, ktoré  nás minulú 

nedeľu priviedlo k rozjímaniu nad 

povinnosťou bratského napomenutia, 

nám túto nedeľu predkladá veľkú 

evanjeliovú tému odpustenia. Zdá sa, 

akoby tu Ježiš chcel urobiť určitú 

parafrázu na jednu z prosieb Otčenáša: 

„Odpusť nám naše viny, ako i my 

odpúšťame našim vinníkom.“ 

Odpustenie a zmierenie 

 Už Židia poznali nutnosť odpustenia, 

ako to čítame v  prvom čítaní v Knihe 

Sirachovca: „Pomsta a hnev  – to 

obidvoje je odporné, len hriešny človek 

sa ich pevne drží.“ „Odpusť svojmu 

blížnemu, ak ti uškodil, lebo aj tebe 

odpustia, ak o to poprosíš.“ Zákon 

odplaty: „Oko za oko, zub za zub...“(Lv 

24, 19-20), platný v dávnej dobe, bol 

prekonaný. Ježiš na otázky typu: 

„Koľkokrát mám odpustiť?  Kedy a komu 

odpustiť?“ odpovedá radikálnym spôsobom – 

odpúšťať treba sedemdesiatsedemkrát – 

teda vždycky, odpúšťať každému 

človekovi i nepriateľovi.  

 V podobenstve o dvoch dlžníkoch, 

ktoré Ježiš ďalej hovorí, sa pred našimi 

očami odvíjajú tri scény: prvá – panovník 

a sluha, druhá – sluha a jeho spolusluha 

a  tretia – opätovná konfrontácia 

panovníka a sluhu.  

 Panovník odpustil sluhovi 

nepredstaviteľnú sumu, ktorá 

vyjadruje veľkosť našich previnení 

voči Bohu. Popri tejto  čiastke, ktorú 

Boh odpustil sluhovi, je úplne 

nepatrná suma, ktorú má sluha 

odpustiť spolusluhovi. Hoci ho 

spolusluha prosí rovnakými slovami 

a gestami, ako to urobil on pred 

chvíľou, jeho srdce ostalo tvrdé. Ježiš 

nás vyzýva: „Buďte milosrdní, ako je 

milosrdný váš Otec!“ (Lk6,36) 

Milosrdenstvo nám pomáha vidieť 

v bratoch a sestrách, zvlášť ak nás 

bezdôvodne zraňujú, skôr niekoho 

nešťastného ako zlého. Jedná sa 

teda o zmiešaný pocit súcitu 

a zmilovania, ktorý sa rodí v ľudskom 

srdci po zvážení stavu ľudských 

podmienok. Tiež Boh je k nám „ 

milosrdný a milostivý, zhovievavý 

a nadmieru dobrotivý,“ lebo ako 

hovorí žalmista: „Veď on dobre vie, 

z čoho sme stvorení, pamätá, že sme 

iba prach. Ako tráva sú dni človeka, 

odkvitá sťa poľný kvet.“ (Ž 103,8.14) 

Sr. Consolata 

30 
2020 

XIV. ročník 

13. septembra 2020 
 

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA 
CEZ ROK  

 
Resp.: Milostivý a milosrdný je Pán. 
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Úcta k Sedembolestnej Panne Márii v histórii: 
 
4. storočie - začína sa teologicky uvažovať o bolestiach Panny Márie. Píšu o nich 

sv. Ambróz, sv. Pavlín z Noly, sv. Augustín a sv. Efrém. 

6. storočie - zachovala sa nám dramatická báseň o Pánovom umučení, pripisovaná 
sv. Gregorovi Naziánskemu, v ktorej sú tiež dojímavé verše o bolestiach Jeho 
Matky, Panny Márie. 

po roku 1000 - veľké rozšírenie úcty Máriiných bolestí vplyvom rytierskeho 
zmýšľania. Množili sa maľby Márie stojacej pod krížom svojho Syna a rástol tiež 
počet kostolov postavených na uctenie bolestnej Matky. Vítaným námetom pre 
majstrov slova bol "nárek Panny Márie". Medzi týmito básňami vyniká doteraz 
neprekonaná Stabat Mater dolorosa, ktorej autorom je pravdepodobne Jacopone da 
Todi. 

1412 - prvý doteraz známy záznam z Kolína, kde miestny cirkevný snem zaviedol 
sviatok na odčinenie urážok husitov voči ukrižovanému Kristovi a jeho Matke. Odtiaľ 
sa tento sviatok rozšíril do celej Európy pod rôznymi menami a s rozličnými 
dátumami. 

1482 - flámsky farár Ján Coundenberghe šíri úctu k siedmim bolestiam. Súčasne sa 
šíri Bratstvo Siedmich bolestí Panny Márie, hneď schválené a podporované 
pápežmi (Alexander VI. roku 1495). 

1722 - Benedikt XIII. situáciu vyriešil, keď tomuto sviatku určil meno - Sviatok 
Sedembolestnej Panny Márie a ustanovil aj dátum - piatok pred Kvetnou nedeľou. 

Popri tomuto sviatku v stredoveku vznikol aj druhý sviatok s týmto titulom, slávený v 
polovici septembra, rozširovaný najmä rehoľou Sluhov Panny Márie. Povolil ho 
Inocent III  

1814 - Pius VII. predpísal tento sviatok pre celú katolícku Cirkev. 

1913 - Pius X. ustálil liturgickou reformou ako trvalý deň sviatku na 15. september. 

1927 - slovenskí veriaci na čele s biskupmi podali žiadosť do Ríma o povolenie 
pridať v loretánskych litániach prosbu Matka sedembolestná, oroduj za nás. Túto 
však 8. apríla 1927 Kongregácia obradov zamietla. O dva týždne na ďalšom 
zasadnutí sa rozhodlo pozitívne v tom zmysle, že sa dovoľuje pridať prosba: 
"Oroduj za nás, Matka Sedembolestná", s odpoveďou: "Aby sme sa stali hodní 
prisľúbení Kristových." 

1964 - Pavol VI. vyhlásil dekrétom "Quam pulchra" svätyňu v Šaštíne za "basilica 

minor" - menšiu baziliku. 

1976 - Kongregácia pre sviatosti a bohoslužbu schválila slovenské vlastné časti 
(tzv. proprium) liturgie hodín, v ktorom sa tento sviatok označuje ako: Beatae 
Mariae, Patronae Slovaciae, čiže Blahoslavená Mária, Patrónka Slovenska. 

2014 – Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila rok 2014 za Rok Sedembolestnej 
Panny Márie. Svätá Stolica udelila mimoriadne odpustky. 



 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 
14. 9. 

Povýšenie Svätého Kríža, 
sviatok 

Nm 21,4c-9; Ž 78; Jn 3,13-17 

6.30 ZBP Ján a Jolana 

18.30 + Ladislav 

Ut 
15. 9. 

Sedembolestnej Panny 
Márie, patrónky Slovenska, 

slávnosť 
Sk 1,12-14; Ž Lk1; 

1Pt 4, 13-16; Jn 19,25-27 

8.00 
ZBP a dary DS pre Beátu 
a Jozefa (30r. manž.) 

9.30 
ZBP a dary DS pre Jolanu 
a Štefana s rod. 

11.00  

18.30 
ZBP pre Marianu (živ. 
jubileum) 

St 
16. 9. 

Sv. Kornélia a sv. Cypriána, 
mučeníkov, spomienka 

1 Kor 12,31-13,13; Ž 33; Lk 7,31-35 

6.30 + Mária a Pavol 

18.30 + Ján a Mária             /deti/ 

Št 
17. 9. 

Féria 
1 Kor 15, 1-11; Ž 118; Lk 7, 36-50 

6.30 Za živých členov BSR 

18.30 + Ján 

Pi 
18. 9. 

Féria 
1 Kor 15,12-20; Ž 17; Lk 8,1-3 

6.30 ZBP a pomoc pre Márie 

18.30 Za duše v očistci  /mládež/ 

So 
19. 9. 

Panny Márie v sobotu 
1 Kor 15,35-37; Ž 56; Lk 8,4-15 

7.00 
ZBP a dary DS pre 
Michala s rodinou 

18.30 + Jozef 

Ne 

20. 9. 

DVADSIATA PIATA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 
Iz 55, 6-9; Ž 145; 

Flp 1, 20c-24.27a; Mt 20, 1-16 

8.00 + Andrej a Mária 

9.30 
ZBP a poďakovanie 
bohuznámej rodiny 

11.00 Za farníkov 

18.30 
ZBP pre novomanželov 
Aďa a Ľubku 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  9.30   18.00  9.30 

Rod. oblasť  11.00     11.00 

Lektori na Sedembolestnú Pannu Máriu,  15. 9. 2020: 
Povýšenie sv. 

Kríža 
8.00 9.30 11.00 18.30 

Vavrek, 
Vavreková 

Smolej, 
Smolejová 

Jenčo, 
Jenčová 

Klapák, 
Klapáková 

Novák, 
Sinčáková 

Lektori na budúcu nedeľu,  20.  9.  2020: 

Sobota - 
vigília 

8.00 9.30 11.00 18.30 

Benčo, 
Antolíková 

Josipčuk, 
Sabolová 

Babej, 
Babejová 

Kľučar, 
Kľučárová 

Benčo, 
Ocilková 

 
 

 

 

1. Na upratovanie kostola k 

nasledujúcej nedeli prosíme rodiny 

Vasiľovú, Vaľušovú a Štefankovú. 

Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré 

upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Na kostolné potreby darovali 

novomanželia Martin a Kristína 100,- 

€. Úprimné Pán Boh zaplať. 

3. V utorok na slávnosť 

Sedembolestnej Panny Márie 

budú sv. omše vo farnosti tak, ako 

v nedeľu, keďže je to aj štátny 

sviatok. 

4. Na budúci týždeň v stredu, 

piatok a sobotu budú Jesenné 

kántrové dni. Ich obsahom je 

poďakovanie za úrodu. Záväzný je 

iba jeden deň. Požehnávať plody 

tohtoročnej úrody budeme pri sv. 

omšiach: vo farskom kostole sv. 

Františka v stredu pri večernej sv. 

omši a na filiálke Dlhé v piatok pri 

sv. omši večer. Plody zo svojej 

úrody môžete priniesť v košíkoch 

pred oltár.  

5. Pripomíname, že každý týždeň 

v stredu a piatok večer budú 

slávené sv. omše za účasti detí 

a mládeže (birmovancov). Účasť 

prvoprijímajúcich, ako aj 

birmovancov je povinná. Je to súčasť 

prípravy k sviatostiam. Pozývame na 

tieto sv. omše aj rodičov 

prvoprijímajúcich, resp. birmovancov, 

aby ste sa za nich modlili. 

6. Do pozornosti dávame, že 

deviataci ZŠ sa môžu začať hlásiť 

na prípravu k sv. birmovania. 

Prihlášky sú vzadu na stolíku a treba 

ich odovzdať do konca septembra p. 

kaplánovi Patrikovi po piatkovej 

večernej sv. omši.  

7. Nasledujúcu stredu sa začnú 

práce na oprave príjazdovej cesty 

v areáli fary a kostola. Ide o veľkú 

opravu, ktorá bude trvať niekoľko 

týždňov. Z tohto dôvodu vás veľmi 

pekne prosíme o zbierku na tento 

cieľ, ktorá bude na budúcu nedeľu 

v našom farskom kostole. Prosíme 

o štedrosť. Vopred vám srdečná 

vďaka.  

 

Sviatosť manželstva si chcú 

vyslúžiť: 

 

 

Dávid Doleži a 

Simona Šimková 

ohlasujú sa druhý krát. 

 

Matúš Rostecký a  

Júlia Mudráková 

ohlasujú sa druhý krát. 

 

 

Zahrňte týchto mladých do svojich 

modlitieb. 

 

Liturgický program na 24. týždeň v období cez rok Oznamy 

 

 


