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Liturgický kalendár:

Zbierka na misie
Dnes je misijná nedeľa a v súvise s ňou je zbierka na misie. Všetkým 
darcom úprimné Pán Boh zaplať.

Život vo farnosti
Sviatostný život
Do Rodiny božích detí sa 20.10.2012 sviatosťou krstu začlenili Ján Koniar, 
Tomáš Kán a Alex Pančíková.
Sviatosť manželstva si vyslúžili Lukáš Beňo a Marcela Komárová 
(6.10.2012), Juraj Tužinský a Soňa Kulová (7.10.2012), Michal Hanák a 
Martina Gallová, Rastislav Smolec a Jana Lokšová (13.10.2012).
Do Domu nebeského Otca sme 19.10.2012 vyprevadili Jozefa Eliáša 
(79r.)

Vaše dary a príspevky
Finančne prispeli na kvety: novomanželia Hanákovci 70 Eur, 
novomanželia Smolecovci 70 Eur. Úprimné Pán Boh zaplať!

Pozvánky a ponuky
Misijná nedeľa
Slovenské misijné hnutie a Rád bosých karmelitánov srdečne pozývajú 
rodiny, mladých, a všetkých veriacich na spoločné prežitie Misijnej nedele 
na Kalvárii v Banskej Bystrici (pri kostole Povýšenia Svätého kríža) na 
Urpíne, a to v nedeľu 21.10.2012. 
Program:
14.00 hod – otvorenie programu: Symbolickou bežeckou misijnou 

Utorok 23.10. Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza ľub. spo-
mienka

Streda 24.10. Sv. Antona Márie Clareta, biskupa ľub. spo-
mienka

Nedeľa 28.10. 30. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“



štafetou (s vlastným, prip. na mieste vyrobeným misijným šarkanom). 
A konkrétnou pomocou pre Psychiatrickú nemocnicu v Hronovciach , 
začiatok zbierky (Jedná sa o oblečenie pre dospelých klientov: domáce 
a športové oblečenie, košele, pyžamá, svetre, tielka, papuče, ponožky, 
tenisky...). Zbierka bude pokračovať i naďalej v Dome Slovenského 
misijného hnutia, Skuteckého 4 BB, do konca októbra)
15.00 hod. Modlidba Korunky Božieho Milosrdenstva s úmyslom         
za misionárov slúžiacich vo svete.
15.30 hod. Slávnostná svätá omša, záver programu
Počas celého programu môžete podporiť misie aj zakúpením drobných 
darčekových predmetov dobrovoľným | nančným príspevkom, ktoré 
pripravilo Súkromné Centrum Voľného Času  Slovenské Misijné Hnutie 
a Dom Sv. Vincenta. 

Sviečka za nenarodené deti
Fórum života organizuje aj tento rok aktivitu Sviečka za nenarodené deti, 
ktorá vyvrcholí 2. novembra. V čase, keď sme citlivejší na tajomstvo smr-
ti, si môžeme uvedomiť osud detí, ktoré zomreli pri potrate. 
Do projektu je možné zapojiť sa viacerými spôsobmi. Predovšetkým 
modlitbou o Božie milosrdenstvo pre rodičov, ako aj tých, čo umelé po-
traty vykonávajú alebo ich aktívne podporujú. Pri tejto príležitosti bola 
vydaná aj osobitná modlitba „Modlitba o úctu k životu“.
Originálne sviečky za nenarodené deti aj s textom modlitby si môžete 
zaobstarať budúcu nedeľu po svätých omšiach za 1 Euro. Vašimi darmi 
za sviečky podporíte aktivity Fóra života zamerané na ochranu života a 
rodiny.

Rok sv. Cyrila
a Metoda

rý uvádza všetky hlavné kniežatá 
vládnuce v 9. stor. slovenskému 
národu, teda Rastislava, 

Vymedzenie etnických hraníc Slovákov (II.)

Jazykovedná práca J. Stanislava 
potvrdila i vierohodnosť Nesto-
rovho letopisu z 11.-12. stor., kto-



Svätopluka i Koceľa a ich kra-
jinu uvádza pod jediným menom 
ako Slovenskú zem a to v singu-
lári. Autor legendy si je teda ve-
domý, že táto zem je obývaná tým 
istým obyvateľstvom. Tento údaj 
je o to dôležitejší, že v tom čase už 
jednotlivé slovanské kmene mali 
svoje vlastné mená, ktoré udáva 
práve Nestorov letopis. 
Ďaľším historickým potvrdením 
je regensburgská listina kráľa Ľu-
dovíta Nemca z roku 860, ktorá 
nazýva Pribinovo kniežatstvo ako 
„Slougenzin marcha“ vo fonetic-
kom zápise ako Slovenskú zem. 
Dosvedčuje to, že už  v 9. stor. sa 
krajina Slovenov volala „Sloven-
čina“ v gramatickom tvare, ktorý 
ešte i dnes používame v pojme 
„otčina“. Je to zatiaľ najstaršie ge-
ogra| cké označenie Slovenska. 

Anonymova kronika Gesta 
Hungarorum z 12. stor. je tiež 
dobovým potvrdením jazyko-
vedných výskumov z 20. storočia. 
Tam, kde profesor J. Stanislav na-
chádza Slovákov na základe jeho 
vedeckých prác, tam ich umiest-
ňuje, zrejme na základe svojej 
vlastnej skúsenosti, tiež anonym-
ný notár kráľa Belu. Panóniu 
ako slovenskú zem poznajú aj 
neskorší autori. Ešte v 17. storočí 
jezuita Benedikt Sološský v úvode 

ku katolíckemu spevníku Cantus 
Catholici (Trnava 1655) nazýva 
Slovákov panónskym národom.

Potvrdzuje to i archeológia. 
Maďarská archeologička Agnes 
Čemická-Šóšová (1925-1993) 
tvrdí, že napriek príchodu starých 
Maďarov do Blatnohradu, asi 
v 10. - 11. storočí, si tento región 
zachoval staroslovenský kolorit. 
Podľa archeologických výskumov 
obyvateľstvo zostalo ešte aj v 11. 
storočí slovenské. Etnické hranice 
neboli vždy totožné s mocenský-
mi hranicami. Kým etnické hra-
nice sa menili len veľmi pomaly, 
zväčša asimiláciou, mocenské 
hranice boli v neustálom pohybe. 
Určovali ich víťazi, ktorí na ob-
sadenom území dosadili svojich 
zemepánov, no obyvateľastvo 
ostávalo pôvodné.

Na záver Ján Stanislav dodá-
va: Na väčšine starého Slovenska 
sa hovorilo stredoslovenským 
nárečím. Je teda správne, keď 
v novšom období sa práve toto 
nárečie opäť stalo spojivom 
všetkých Slovákov ako slovenský 
spisovný jazyk. Génius národa 
ukázal tú pravú cestu.

(Pokračovanie nabudúce)
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ROK

VIERY
Najbližšie stretnutie pri katechéze k Roku viery:

2. katechéza  11. november 2012 – Viera a modlitba  (Mk 11,12-14. 20-25)

V prvej katechéze sme vyjadrili prianie učiť sa reč viery tým, že sa o svo-
jich zážitkoch a skúsenostiach viery budeme deliť v tejto rubrike k Roku 
viery. Ďakujeme za to, že ste prijali našu prosbu a už viacerí ste prispeli 
svojimi skúsenosťami (zážitkami) viery. 
V strednej kaplnke (pri relikvii sv. Vincenta) je skrinka, do ktorej mô-

žete vhodiť svoj príspevok.

V tomto čísle vám teda s radosťou prinášame prvý príspevok.

Hovorí otec piatich detí, vysokoškolský učiteľ.
Keď som sa s ním rozprával o tom, aké dôležité je Pánu Bohu ďakovať, 
nielen ho prosiť, povedal:
– Máme s manželkou 5 detí a pri každom z nich sme si stále viac uvedo-

movali, aký veľký dar nám v nich Pán Boh dal a denne dáva. Všetka tá 
starosť o ne aj problémy, ktoré niekedy s nimi máme, nemôžu zatieniť 
radosť z toho, akým sú pre nás požehnaním, že práve vďaka nim mô-
žeme prežívať lásku a radosť. Sú pre nás svedectvom častých Božích 
zázrakov v našej rodine.


