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Liturgický kalendár: 
 

Pondelok 10.8. Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka Sviatok  

Utorok 11.8. Sv. Kláry, panny Spomienka 

Streda 12.8. Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky Ľub. spom. 

Štvrtok 13.8. Sv. Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza Ľub. spom. 

Piatok 14.8. Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka Spomienka 

Sobota 15.8. NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE  Slávnosť 

Nedeľa 16.8. 20. Nedeľa v Cezročnom období  

 
 

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 
V sobotu je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok, 
to znamená, že tento deň svätíme ako nedeľu.  
Sv. omše zo slávnosti budú v Katedrále vo piatok večer o 18.00 hod. a v deň 
slávnosti, v sobotu o 8.00, 9.30 a  18.00 hod.  
 
Vo farnosti Banská Bystrica – Mesto je to odpustová slávnosť a v súvise 
s tým vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie bude možné získať 
úplné odpustky za obvyklých podmienok.  
Sv. omše budú všetky vo farskom kostole o 7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 16.30.  
Od 13.00 bude Eucharistická poklona. 
 
 

Svätec týždňa 
 

Sv. Vavrinec (zom. r.258) 
Patrí medzi najvýznamnejších prvokresťanských mučeníkov. Jeho 
umučenie časovo spadá do obdobia vlády cisára Valeriána. Ako rímsky 
diakon mal na starosti charitu a cirkevný majetok. Týmto majetkom 
pravidelne pomáhal chudobným a chorým, až im nakoniec všetko rozdal. 
Keď ho cisárski úradníci žiadali, aby im odovzdal cirkevné poklady, 
Vavrinec iba ukázal na chudobných a povedal, že to sú poklady Cirkvi. 
Cisárových posluhovačov to tak rozčúlilo, že okamžite dali Vavrinca mučiť 



na rozpálenom rošte. Vavrinec pri veľkej bolesti ešte žartoval a modlil sa    
za Rím. Úcta k hrdinskému diakonovi sa veľmi rýchlo rozšírila a nad jeho 
hrobom vznikla už v 6. storočí bazilika. Neskôr vzniklo len v samotnom 
Ríme ďalších 30 kostolov zasvätených tomuto mučeníkovi. 
 
 
 
 
 
 

RROOKK  KKŇŇAAZZOOVV  
1199..0066..22000099  ––  1199..0066..22001100  

 

Pred týždňom sme si priblížili 1. časť životopisu 
svätého arského farára.  
Dnes si priblížime záverečnú, 2. časť. 
 

SSVV..  JJÁÁNN  MMÁÁRRIIAA  VVIIAANNNNEEYY  ((IIII..))  
 
Ján videl biedu, ktorá bola okolo neho. V prvých rokoch kňazstva sa 

často modlil: „Môj Bože, daj aby sa moja farnosť obrátila, prijímam 
utrpenia, aké budeš chcieť po celý môj život za obrátenie mojej farnosti.“ 
Do kostola chodieval už okolo 2. hodiny po polnoci a pred svätostánkom sa 
modlil až do 7. hodiny. Kostol sa stal jeho naozajstným domovom. Keď ho 
v prvých rokoch jeho farníci hľadali išli najprv do kostola, kde Ján kľačal 
pred svätostánkom, alebo si písal kázne a katechézy v sakristii. V prvom 
roku pôsobenia v Arse navštívil všetky rodiny farnosti. Jeho životopisec 
spomína: „Aby nikoho nevyrušil, alebo neprekvapil, ohlasoval sa už 
z ďaleka tým, že domáceho pána volal jeho krstným menom. Prichádzal 
zvyčajne okolo obeda kedy boli všetci doma. Oprel sa o stoličku a začal 
hovoriť. Múdro a rozvážne dbal o to, aby sa so sedliakmi rozprával výlučne 
o ich materiálnych záležitostiach, o žatve, práci, o veľkých i malých 
starostiach. Zaujímal sa o všetko, čoskoro poznal ich príbuzenské pomery 
a vzťahy každého jednotlivca. Až potom šikovne a opatrne zmenil tému 
a začal nenásilne hovoriť o duchovných veciach, ale nie príliš múdrym, 
alebo odstrašujúcim spôsobom. Jeho reči boli popretkávané obrazmi, 
anekdotami a pútavými príbehmi, ktoré čerpal zo svojho usilovného čítania 
legiend a svätých.“ Zaujímavé je, že jeho návštevy mali pozitívny účinok, 
a to, že sa snažil poznať každého osobne a zapamätal si svojich veriacich 
podľa mena, bolo v tom čase pastoračnou novotou. 

 



Ján Vianney bol však aj prísnym mravokárcom a bojovníkom. Známe 
sú jeho zápasy proti znesväcovaniu nedieľ, proti opilstvu – v Arse boli štyri 
krčmy, ktoré sa postupne premenili na hotely, alebo útulky pre pútnikov. 
Bojoval proti kliatiu a bohorúhaniu a tvrdo bojoval proti dedinským 
tancovačkám a zábavám. To všetko posilňoval prísnou askézou a pôstmi. 
Bol neúnavným spovedníkom, takmer 30 rokov života spovedal pútnikov 
a farníkov, niekedy až 15 hodín denne. Svedomito sa pripravoval na kázne. 
Prvý Jánov životopisec hovorí: „Ku koncu svojho života hovoril vo svojich 
kázňach a katechézach skoro výlučne o Božej láske. Niekedy začal s inou 
témou, ale vždy sa dostal k láske, najmä k láske a dobrote Ježišovho srdca 
k ľudom. Keď hovoril o Božej láske, robil to s radosťou a tak nadšene, že 
mu tá láska priam žiarila z tváre. Aké šťastie milovať Boha – opakoval 
neprestajne...  

 
Pôsobivé boli jeho kázne o modlitbe, eucharistii a svätej omši. 

V kňazskej spoločnosti často hovorieval: „Čo nám kňazom bráni, aby sme 
boli svätí, je nedostatok rozjímania a modlitby. Nevieme, čo vlastne robíme, 
preto je potrebné rozjímanie, modlitba a spojenie s Bohom. Mnohé duše 
môžeme obrátiť modlitbou. Modlitba - to je najväčšie šťastie človeka         
na zemi.“ Dalo by sa spomenúť ešte veľa čŕt zbožnosti a duchovnosti 
Arského farára – veľká mariánska úcta, sociálny cit k chudobným 
a sirotám, založenie školy pre chlapcov a ústav Prozreteľnosti pre siroty, 
ľudové misie, pokoru atď. Treba poznamenať, že Ján bol melancholickej 
povahy a celý svoj život túžil po utiahnutom, kontemplatívnom živote. 
Viackrát za vyše štyridsaťročného pobytu v Arse chcel ujsť a vzdať sa úlohy 
farára. 

 
Farár z Arsu usnul bez smrteľného zápasu vo veľkom vnútornom 

pokoji 4. augusta 1859 o 2. hodine v noci. Príčinou jeho smrti bola telesná 
vyčerpanosť. Jeho zjav a príklad života fascinoval nielen súčasníkov, ale 
celé generácie kňazov i kresťanov.  
 
 
 
 
 
 
 
 



RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV - FARNOSŤ STARÉ HORY 
www.farnoststarehory.sk 

 

Púť na Nanebovzatie Panny Márie 

Staré Hory 
15.8. – 16.8.2009 

15.8. sobota 
 

17.00 - privítanie pútnikov 
17.15 – vešpery zo slávnosti nanebovzatia Panny Márie 
17.30 – ruženec svetla - bazilika 
18.00 – sv. omša - bazilika 
19.30 – krížová cesta na Kalvárii – samostatný presun, tak aby sme o 19.30 

mohli začať  
21.00 – sv. omša  - celebruje Mons. Ján Krajčík,  
21.45 – „Otcove ruky“  – katechéza nad obrazom Otca z podobenstva 

„O márnotratnom synovi“ 
22.30 – slávnostný ruženec - bazilika 
23.15 – adorácia - bazilika 
23.45 – sviečkový sprievod na Studničku 
24.00 – pobožnosť na Studničke 
 

16.8. nedeľa 
 

  6.30 – Posvätné čítanie - bazilika 
  7.00 – sv. omša spojená s rannými chválami - bazilika 
  8.00 – radostný ruženec - bazilika 
  9.30 – presun na Studničku 
10.00 – slávnostná sv. omša na Studničke – celebruje Mons. Marián Bublinec, 

generálny vikár 
13.00 – záverečná pobožnosť 

 
Sviatosť zmierenia: v sobotu od 17.30 do 19.30 a potom od 21.00 do 22.30 
a v nedeľu od 8.00 do 9.30. 
Vaše úmysly na sv. omše môžete prinášať do sakristie v sobotu od 16.30 do 
17.30, od 19.30 do 20.30 a v nedeľu od 9.00 do 10.00. 

 


