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Liturgický kalendár:

Október - mesiac Ruženca
Október je osobitným spôsobom mesiacom Ruženca. Aj keď sa liturgická 
spomienka na Ružencovú Pannu Máriu v tomto roku neslávi, nakoľko 
pripadá na nedeľu, Cirkev nám odporúča, aby sme viac uvažovali nad 
jednotlivými udalosťami zo života Pána Ježiša a Panny Márie, ktoré sú 
vyjdrené v tajomstvách ruženca.
Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v ka-
plnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združe-
ní. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca 
(5 desiatkov), 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajom-
stvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužíva-
ného zvyku. K tomu terba splniť aj základné podmienky pre odpustky (byť 
v milosti posväcujúcej, prijať sväté prijímanie a pomodliť sa na úmysel 
Svätého Otca).

Prvý piatok a sobota
V týždni máme prvý piatok. Pobožnosť bude v závere ranných svätých 
omší a večer na ukončenie adorácie.
Pozývame vás aj na Fatimský program v sobotu na Sratarých Horách.

Potravinová zbierka
Ďakujeme všetkým, ktorí už v priebehu týždňa prispeli na polievky pre 
núdznych a prosíme o potravinovú pomoc pre nich aj naďalej. 

Pondelok 1.10. Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi spomienka

Utorok 2.10. Svätých anjelov strážcov spomienka

Štvrtok 4.10. Sv. Františka Assiského spomienka

Sobota 6.10. Sv. Bruna, kňaza ľub. spom.

Nedeľa 7.10. 27. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“



Život vo farnosti
Sviatostný život
Do Rodiny Božích detí sa sviatosťou krstu začlenili Alexandra Kováčová 
a Ondrej Sliacky (22.9.).
Sviatosť manželstva si 22.9. vyslúžili Matúš Vitkovský a Eliška Smolová.

Vaše dary a príspevky
Finančne prispeli na kostol: z krstu Ondreja Sliackeho 50 Eur, bohuznáma 
50 Eur; 
na kvety: bohuznáma 5 Eur, novomanželia Vitkovskí 70 Eur, bohuznáma 
10 Eur.
Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Rok sv. Cyrila

a Metoda

Velehrad 1985
Trochu osvieženia vo vzťahu 
k svätým solúnskym bratom 
priniesol rok 1985. Oslavy 
1100. výročia smrti sv. 
Metoda boli na Slovensku a 
v Čechách príležitosťou, kedy 
veriaci, utláčaní vtedajším 
komunistickým režimom, 
videli v týchto oslavách 
príležitosť nielen zabojovať 
za náboženskú slobodu, 
ale aj za svoju kresťanskú 
identitu a blízkosť k pápežovi. 

Vo farnostiach oslavy 
prebiehali skromnejšie, podľa 
miestnych možností.
Mnohí starší si však určite 
pamätáte, že sa vtedy konala 
národná púť na Velehrade. 
Na púti sa odhadovala účasť 
okolo 200-tisíc veriacich.
Taká veľká účasť sa dala 
pochopiť určite aj z dôvodu, 
že sa pápež Ján Pavol II. 
rozhodol udeliť velehradskej 
bazilike Zlatú ružu. Je to 



vyznamenanie, ktorým Svätý 
stolec poukazuje na výnimočný 
duchovný význam pútnického 
miesta. Okrem Velehradu toto 
vyznamenanie dostalo len 6 
ďalších významných bazilík 
na svete: Czenstochowa 
(Poľsko), Lurdy (Francúzsko), 
Quadalupe (Mexiko), Maria-
zell (Rakúsko), Aparecida 
(Brazília), Altötting (Nemec-
ko).
Ďalším dôvodom bola zaiste aj 
prítomnosť dvoch kardinálov 
– pražského arcibiskupa 
Františka Tomáška a štátneho 
sekretára Agostina Casariliho, 
ktorý bol legátom Svätého 
Otca Jána Pavla II. Pápežovi 
totiž vtedajšia vládna garni-
túra nedovolila vstup 
do Československa.
Hojná účasť bola zároveň 
odpoveďou na posmešky 
komunistov adresované kardi-
nálovi Tomáškovi, že je generál 
bez vojska.

Pri tejto príležitosti Svätý 
Otec Ján Pavol II. napísal 
Apoštolský list, ktorý na 

Velehrade 5.7.1985 prečítal 
pražský arcibiskup, kardinál 
František Tomášek.
Prinášame vám ho v plnom 
znení:

Nášmu ctihodnému bratovi 
Augustínovi svätej rímskej 
Cirkvi kardinálovi Casarolimu, 
legátovi na velehradskej 
slávnosti ku cti svätého Cyrila 
a Metoda v Československu.
Medzi mnohými slávnosťami, 
ktoré sa konajú v rámci 
tisícstého výročia smrti 
svätého Metoda, má zvláštny 
význam slávnosť, ktorú chcú 
konať na Velehrade 7. júla 
veriaci v Československu.
Lebo krajina, ktorú obývajú 
tieto dva národy, bola z veľkej 
časti svedkom apoštolátu 
sv. Cyrila a Metoda a prijala 
po poslednom výdychu mŕtve 
telo staršieho z oboch bratov. 
Velehrad, Nitra, Devín, 
sú podľa svedectva dejín 
svedkami ich poslania a tiež 
života.
O tejto historickej udalosti sa 
zmieňujeme v našom 
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nedávnom okružnom liste 
Apoštoli Slovanov, týmito 
slovami: „Apoštolskú a misij-
nú činnosť sv. Cyrila a 
Metoda, ktorá spadá do dru-
hej polovice 9. storočia, možno 
považovať za prvú účinnú 
evanjelizáciu Slovanov.
Jednotlivé územia zasiahli 
rôznou mierou, predovšetkým 
však zahrňovali kraje vtedajšej 
Veľkej Moravy, zvlášť územie 
metropólie, na čele ktorej 
stál ako pastier Metod, totiž 
Moravu, Slovensko, Panóniu, 
ktorá je súčasťou dnešného 
Maďarska. Do širšieho 
okruhu pôsobnosti, ktorá bola 
výsledkom tejto apoštolskej 
horlivosti misionárov, vyuče-
ných Metodom, patrili aj 
ostatné kmene západných 
Slovanov, predovšetkým tých, 
ktorí obývali územie Čiech.“
Túto skutočnosť máme 
bedlivo na zreteli a naše 
srdce nás vedie k tomu, aby 
sme jasne ukázali, že máme 
účasť na tomto slávnom dni 

v Československu.
Preto menujeme tebe, pán 
kardinál, svojím legátom 
na velehradskej slávnosti, veď 
ty zblízka poznáš a sleduješ 
námahu Petrovho nástupcu, 
jeho starosti a radosti a preto 
môžeš výrazne predstavovať 
našu prítomnosť a veľmi jasne 
vyjadriť našu lásku.
Dobre tiež vieš, ako si ceníme 
dielo solúnskych bratov, 
evanjelizáciu slovanských 
národov v rozvoji ich ľudskej 
a občianskej kultúry a úsilia 
o jednotu Východu, odkiaľ 
pochádzali, a Západu, ktorý
ich prijal za svojich.
Vyhlásenie Cyrila a Metoda 
za patrónov Európy spolu 
so sv. Benediktom pramení 
práve z tohto nášho presved-
čenia „Cyril a Metod sú akoby 
spojujúce články alebo akýsi 
duchovný most medzi tradíciou 
východu a západu, lebo obidve 
splývajú v jedinú veľkú tradíciu 
všeobecnej Cirkvi.“

(pokračovanie nabudúce)


