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XVI. ročník 

9. október 2022 
DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA 

Resp.: Pred očami pohanov vyjavil pán svoju slávu. 

Vychádza týždenne k nedeli. Redakčná rada: veriaci. Web: www.rkcvtjuh.sk. Návrhy čakáme na email: 
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spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa 

a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár 

Ježišovi k nohám a ďakoval mu.“ Práve na 

správaní Samaritána nás Ježiš učí vďačnosti, 

na ktorú by sme nemali zabúdať. Ježišove 

slová: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati 

sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohoto 

cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu 

slávu?“ sú jasnou výzvou pre náš život, 

ktorý by sme mali naplniť vďakou. Popri 

prosebných modlitbách by sme preto 

nemali zabúdať na modlitby chvály a vďaky. 

Každý deň totiž máme za čo ďakovať! 

V neposlednom rade by sme mali byť 

vďační aj za dar viery, pretože práve tento 

dar dokáže aj dnes robiť zázraky. Na 

viacerých miestach Svätého písma môžeme 

počuť Ježišove slová: „Vstaň a choď, tvoja 

viera ťa uzdravila.“ Úprimná viera v Boha 

a dôvera v Jeho prozreteľnosť dokáže 

uzdravovať nielen naše telo, ale hlavne 

dušu človeka. Neprestávajme preto ďakovať 

a nesústreďme sa v našom živote len na to, 

čo nám chýba alebo čo nás trápi, ale 

skúsme byť vďační za všetko, čo nám náš 

Nebeský Otec zo svojej lásky a štedrosti 

dáva každý deň nášho života, hoci sa jedná 

len o maličkosti...           

                                Anna Mihoková                                                                                                                             

 

Evanjelium dnešnej nedele nám 

približuje situáciu, kedy Ježiš na ceste do 

Jeruzalema uzdravil desať malomocných 

mužov. Toto evanjelium ale nie je len 

o ďalšom Ježišovom zázračnom uzdravení. 

Ježiš chce dnes našu pozornosť upriamiť 

ešte na jednu dôležitú vec, na ktorú my 

ľudia často zabúdame... A to je vďačnosť. 

Dennodenne v modlitbách predkladáme 

Bohu naše prosby o uzdravenie a pomoc 

v rôznych ťažkých životných situáciách a 

skúškach. Častokrát voláme podobne, ako 

malomocní muži: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa 

nad nami!“ Prosíme a očakávame „veľké 

veci“ a sme nešťastní a zúfalí, ak sa nič 

v dohľadnej dobe nemení. 

Neprestávajme ďakovať 

A pritom úplne zabúdame na 

maličkosti, ktoré sú našou každodennou 

súčasťou. Mnohé veci totiž už považujeme 

za samozrejmosť a nemáme potrebu za ne 

ďakovať tak, ako to robíme, keď sú 

vypočuté naše modlitby. Isto, uzdravenie 

z malomocenstva o ktorom sa dozvedáme z 

evanjelia bola „veľká vec“, bol to naozaj 

zázrak. Preto je možno pre nás až 

nepochopiteľné, že Ježišovi sa prišiel 

poďakovať len jeden z desiatich, a to 

dokonca Samaritán, ktorý „len čo 

Historický pôvod ruženca 

spadá do stredoveku, kedy boli žalmy v 

popredí modlitby. Kedy presne vznikol 

nevieme. Avšak biblické žalmy boli v 

tom čase neprekonateľnou prekážkou 

pre všetkých, ktorí nevedeli čítať a bola 

ich väčšina. Hľadal sa teda vhodný 

žaltár primeraný týmto ľuďom. Našiel 

sa v mariánskej modlitbe, ku ktorej sa 

pridávali tajomstvá zo života Ježiša 

Krista zoradené jedno za druhým ako 

zrnká retiazky.  

Ruženec patrí k prastarým spôsobom 

modlitby, ktoré nájdeme už v 

najranejšom kresťanstve. Ruženec sa v 

jednotlivých krajinách vyvíjal rôznym 

spôsobom. Vplyv na to mali buď horliví 

ctitelia Panny Márie z radov biskupov, 

kňazov, laikov, ako aj rehoľníci v 

kláštoroch. V takomto prostredí sa 

zvyčajne rýchlejšie dostávala do 

povedomia ľudu mariánska úcta, ktorá 

bola spojená s jej pobožnosťami a tiež 

aj s modlitbou ruženca. O sv. Pavlovi 

pustovníkovi sa zachovalo rozprávanie, 

že si denne nazbieral do vrecka tristo 

kamienkov a ako sa modlil, postupne 

kamienky jeden po druhom 

vyhadzoval. Mnísi na púšti v Kelii a 

Sketis používali inú metódu, ale veľmi 

podobnú modlitbe ruženca. Každý 

mních mal opakovať slovo, alebo 

úryvky zo Svätého Písma, ktoré dostal 

od svojho učiteľa. Oveľa praktickejšie 

sa ukázalo vziať povraz s uzlíkmi. Keď 

sa oba konce spojili, vznikol tzv. 

otčenášový povraz. Postupne začali 

uzlíky nahrádzať zrnkami, jadierkami, 

perlami či drievkami. V  roku 1198 

parížsky biskup pozýval veriacich, aby 

recitovali stopäťdesiatkrát modlitbu 

Zdravas spolu s Otčenášom a Verím 

v Boha. 

 „Narodeniny“ ruženca, poskladaného 

z meditácií – tajomstiev, tradícia 

pripisuje sv. Dominikovi (1170-1221), 

zakladateľovi rádu dominikánov. 

Tradícia sa opiera o legendu o jednej 

z vízií sv. Dominika, v ktorej sa mu 

zjavuje Kristus a Panna Mária, ako mu 

odovzdáva ruženec. Skutočnosť, že sv. 

Dominik ruženec používal ako 

duchovnú zbraň už pri boji s heretikmi, 

nemožno poprieť. Napriek tomu, že 

súčasné kritické bádania určujú 

ustálenie ruženca dávno pred sv. 

Dominikom(1170-1221), táto 

skutočnosť neuberá z jeho úlohy pri 

zrode a popularizovaní ruženca. Hoci 

ruženec prechádzal aj naďalej menšími 

zmenami, od 16.-17. storočia je 

možné  hovoriť už o jeho dnešnej 

podobe.  

Od roku 1716 slávi celý katolícky svet 7. 

október ako sviatok Ružencovej Panny 

Márie a október ako mesiac 

posvätného ruženca. Vykonané boli 

ešte dve úpravy a to v roku 1917, kedy 

sa zjavila Panna Mária vo Fatime a na 

záver desiatka bola pridaná modlitba: „ 

Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy...“ a 

ďalšia zmena, keď pápež Ján Pavol II. 

pridal k ružencu ďalšiu časť, a to 

tajomstvá svetla.  

 

Október – mesiac venovaný modlitbe posvätného ruženca 

https://www.rkruskov.com/products/mesiac-oktober-je-zasvateny-modlitbe-posvatneho-ruzenca/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.rkruskov.com%2Fproducts%2Fmesiac-oktober-je-zasvateny-modlitbe-posvatneho-ruzenca%2F
https://www.rkruskov.com/products/mesiac-oktober-je-zasvateny-modlitbe-posvatneho-ruzenca/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.rkruskov.com%2Fproducts%2Fmesiac-oktober-je-zasvateny-modlitbe-posvatneho-ruzenca%2F
https://www.rkruskov.com/products/mesiac-oktober-je-zasvateny-modlitbe-posvatneho-ruzenca/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.rkruskov.com%2Fproducts%2Fmesiac-oktober-je-zasvateny-modlitbe-posvatneho-ruzenca%2F


 

 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

10.10. 
Féria 

6.30 Za živých členov BSR 

18.00 Za obrátenie Karola 

Ut 

11.10. 
Sv. Jána XXIII., pápeža 

ľub. spomienka  

6.30 + Štefan, Anna 

18.00 + Anna, Terézia 

St 

12.10. 
Féria 

6.15! + Ján Boháč 

18.00 + Magdaléna (detská) 

Št 

13.10. 
Féria 

6.30 ZBP Jozef 

18.00 + Eva 

Pi 

14.10. 
Féria 

6.30 1 Ján, Anna, Michal, Veronika 

18.00 ZBP Štefan s rod. (mládež) 

So 

15.10. 

Sv. Terézie z Avily, panny 
a učiteľky Cirkvi, 

spomienka 

7.00 + Michal a Mária 

18.00 + Ján 

Ne 

16.10. 

DVADSIATA DEVIATA 
NEDEĽA  

 

8.00 
ZBP Vojtech a Alžbeta (poď. 

za 60 r. spol. života) 

9.30 ZBP Anna, Peter, Peter 

11.00 
Za šťastný pôrod a zdravie pre 

mamku a dieťa 

18.30 
Poď. za 50 r. ž. Marek 

a prosba o ZBP 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   
18.00 

(s 
deťmi) 

   9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

 

Lektori na budúci víkend, 08. – 09.10.2022: 

15.10. 18.00 16.10. 08.00 16.10. 9.30 16.10. 11.00 16.10. 18.30 

Benčo, 
Fecenková 

Vavrek, 
Vavreková 

Ištok,  
Ištoková 

Chytra, 
Antolíková 

Josipčuk 
Klapák 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 28. týždeň Cez rok 

Farské oznamy 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny Habasovú, Hruštičovú 

a Sisákovú.. Ďakujeme rodinám,  

ktoré upratovali kostol pred dnešnou 

slávnosťou. 

2. Na kostolné potreby obetovala 

rodina Chamcová 20,-€ 

a bohuznáma 50,-€. Úprimné Pán 

Boh zaplať. 

3. Mons. Bernard Bober, košický 

arcibiskup – metropolita vyhlasuje 

výberové  konanie na obsadenie 

funkcie riaditeľa Cirkevnej spojenej 

školy vo Vranove nad Topľou. 

Uchádzači, ktorí majú záujem 

a spĺňajú kvalifikačné predpoklady 

a ďalšie požiadavky, môžu svoje 

prihlášky poslať doporučenou 

poštou alebo priniesť osobne na 

Arcibiskupský školský úrad 

v Košiciach do 28. októbra 2022.  

4. Projekt Godzone a Rada pre 
mládež a univerzity KBS Vás 
pozývajú na evanjelizačné turné s 
názvom Godzone tour 2022 – 
„Nevzdávaj to“. 
Podujatie sa uskutoční vo viacerých 
mestách ako v Čechách, tak aj na 
Slovensku.  Dňa 27. októbra bude 
v Prešove. Vstup je zdarma. Viac 
informácii na  tour.godzone.sk.  Kto 
z mladých z našej farnosti by mal 
záujem ísť na toto podujatie, nech sa 
prihlási v sakristii do budúcej nedele. 
Ak bude dostatočný záujem, pôjde 
spoločný autobus. 
 

 

5. Dávame do pozornosti, že 

budúci birmovanci – terajší deviataci 

a prváci na strednej škole, si môžu 

vybrať prihlášky na birmovku, ktoré 

sú vzadu na stolíku za lavicami. 

Vyplnené ich prineste osobne 

kňazovi. 

6. Dávame do pozornosti, že od 1. 

októbra začal mariánsky mesiac. 

Každý deň pol hodinu pred 

večernou sv. omšou sa modlime 

spolu s kňazom modlitbu sv. 

ruženca. Pri nej môžeme získať 

úplné odpustky. Rovnako tak aj 

súkromnej pri modlitbe doma, ak 

nemôžeme prísť do kostola. 

Povzbudzujeme preto k častejšej 

modlitbe sv. ruženca práve v tomto 

mesiaci. 

7. Vo štvrtok o 9.00 hod. budú 

spoločné dekanátne kňazské 

rekolekcie. Tento krát sa však 

uskutočnia v Hanušovciach, nie 

v našej farnosti. Ranná sv. omša vo 

štvrtok preto bude riadne o 6.30 hod.  

   Sv. manželstva si chcú vyslúžiť: 

               Samuel Antuš  

                        a  

            Petronela Vaňušová 

           Ohlasujú sa prvý krát 

                     --------- 

                Matúš Tomko  

                        a 

             Veronika Baranová 

           Ohlasujú sa prvý krát 

http://tour.godzone.sk/

