ÚVODNÍK

Pozývame Vás k príprave na „Ľudové misie“
S radosťou Vám oznamujeme, že nový cirkevný rok a adventné obdobie začneme duchovnou
obnovou našej farnosti „Ľudovými misiami“,
ktoré sa budú konať v našej farnosti po desiatich
rokoch v čase od 28. novembra do 6. decembra
2015.
Na základe pozvania príde na osem dní do našej farnosti skupina Misionárov Božieho slova
(SVD) a laických spolupracovníkov, ktorí cez
rôzne programy budú počas misií vytvárať pre nás
priestor na stretnutie sa so živým Bohom.
Podstatou ľudových misií je teda možnosť počuť živé a účinné Božie Slovo
a zažiť spoločenstvo Cirkvi.
Cieľom ľudových misií je tiež
prebudiť v ľuďoch túžbu po
Bohu a obrátiť sa k nemu celým srdcom.
Na naše Farské misie sa
chceme duchovné pripravovať
modlitbou a už teraz Vás prosíme, aby ste si rezervovali čas
na bohatý program misií. Obsahom kázní budú podstatné
témy kresťanského života.
V sobotu začíname témou Boh
ma miluje a hľadá ma. Iniciatíva v kresťanskom živote
patrí Bohu a jeho láske. Potom
prichádzajú témy: hriech, obrátenie a sviatosť zmierenia
ako zavŕšenie cesty pokánia.
Zároveň v prvých dňoch sú
špeciálne stavovské stretnutia
pre ženy, pre mužov, pre mládež a potom deti.
Kresťanstvo nie je náboženstvom hriechu a smútku,
ale náboženstvom života, lásky a radosti. Preto potom prichádzajú témy:
Ježiš – Darca
života, Eucharistia, Láska,
Modlitba, ale
aj skutočnosť
utrpenia
a
kríža. „Kresťan – to človek
na kríži“ je záver misijného

programu s požehnaním misijného
kríža.
Pripomíname si aj účasť
Márie – Matky
Cirkvi v našom
kresťanskom živote. Všetky témy
majú pre život
dnešného človeka
čo povedať, majú
svoju nadväznosť a tiež svoju gradáciu.
Misie sú určené
pre veriacich ľudí,
ktorí potrebujú povzbudenie vo viere,
ale aj pre ľudí, ktorí
hľadajú alebo neveria,
no v hĺbke srdca cítia,
že jestvuje láska
a dobro, pred ktorým
sa skláňajú. Tým
všetkým môžu misie
pomôcť priblížiť sa
k Bohu. Všetci potrebujeme povzbudenie
k nádeji a to dostávame od Ducha Božieho, ktorého cez misie stále privolávame.
Misie sú teda určené
pre ľud, pre všetkých
– preto ľudové.
Samozrejme aj
tento bohatý program
je len ponukou pre
dnešných ľudí, ktorí
sa len ťažko vedia zastaviť a zamyslieť nad tým, čo je podstatné v živote: Odkiaľ som? Kam idem? Aký je zmysel života? Čo mi prináša pokoj a radosť do života?
Čoho sa potrebujem zbaviť? Môže mi Boh pomôcť v živote? Môžem sa k Nemu priblížiť? A
keď človek začne vnímať Boha – už sa modlí a to
je už dobrá príprava na misie.
Treba tiež vedieť, že počas misií budú kňazi
k dispozícii skoro celé dni, či už na spoveď alebo
duchovný rozhovor. Tak môže prísť malé svetielko, ktoré nás povedie ďalej životom.
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Zo života vrútockej farnosti
aj jeho očami, nielen mojimi. Plánovať si stretnutie, vložiť brata/sestru do modlitieb...)
Čo si tento týždeň urobil pre Boha a čo Boh
urobil pre teba (Tieto 2 otázky sú veru na začiatku
ťažké. Citlivosť na Boha a byť Božím synom nielen keď som na sv. omši...)
Najdôležitejšie veci v živote nie sú veci.
Kto skutočne miluje, vždy nájde drobnosti,
ktoré ho podnietia, aby miloval ešte viac.
Za seba môžem povedať, že som ochutnal
veľmi vzácne ovocie. Vzácne ovocie preto, lebo
zdieľať čas, stáť pri sebe a hľadieť na Krista nie je
samozrejmosť. Často v samotných rodinách, nieto
ešte v spoločenstve rodín. A tak Bohu chvála
a vďaka za požehnaný čas a vzácne ovocie! (Michal)

Duchovná obnova rodín v Rodinkove
Sen mnohých o obnove rodín sa stal skutočnosťou. Pri prípravách kde, s kým, kedy, ma najviac viedlo povzbudenie od jedného pátra, že túto
túžbu nám Boh vložil do sŕdc. Túžbu svätú
a dobrú. Akoby ísť na druhý breh. Stíšiť sa a počúvať. Nakoniec sa táto obnova konala v dňoch
25. – 27. septembra v Rodinkove pod vedením
pátra Romana Seka. Stretlo sa tam 12 rodín, veľa
detí a náš duchovný otec farnosti Jozef Petráš.
Téma duchovnej obnovy znela: „Radosť zo spoločenstva“. Duchovná obnova sa začala v piatok
v podvečerných hodinách sv. omšou a spoločným
agapé a posedením, kde sa rozprávalo o histórii
Rodinkova. V sobotu rodiny začali deň rannými
chválami a po raňajkách sa vybrali spolu s deťmi
k jaskynke. Po spoločnom obede a oddychu sa pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a potom
si vypočuli prednášku manželov o napĺňaní potrieb v manželstve. Po sv. omši bola adorácia s požehnaním manželov alebo jednotlivcov Sviatosťou Oltárnou. V nedeľu sa opäť rodiny stretli na
ranných chválach a po raňajkách nasledovala sv.
omša so zasvätením sa Božskému Srdcu Ježišovmu a obnova zasvätenia Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie. Potom si manželia vypočuli
prednášku o sile sviatostného manželstva. Po spoločnom nedeľnom obede a vzájomnom zdieľaní sa
o prežitom víkende sa pomodlili Korunku Božieho
milosrdenstva a duchovne naplnení odchádzali do
svojich domovov. Počas celého pobytu sme mali
kedykoľvek možnosť spovede, prípadne osobného
rozhovoru s kňazom.
Keď sa pozriem späť na čas strávený s rodinou
v spoločenstve rodín, som až milo prekvapený,
ako táto „premiéra“ vyšla. Viem, že nebolo všetko
perfektné. No verím v to, že má väčšiu hodnotu
obsah nádoby ako nádoba sama. Niekde puknutá a
niekde naštrbená.
Z myšlienok a duchovných podnetov vyberám: Zbúraj múry, ktoré si si postavil. (Ako prvé
mi napadlo: A kde som si postavil múry? Ja? Veď
žiadne nevidím...)
Rodina / stretko ako tí, čo stoja pri sebe a hľadia na Krista. (Aké to je ťažké, keď som plný
hnevu a neodpustenia, lenivosti a nechuti.
A predsa, máme stáť pri sebe...)
Keď sa tvoj brat prehreší proti Tebe... (Mt
18,15) ...medzi 4 očami ( Na skutočnosť sa pozrieť

Požehnanie kríža pri príležitosti 110. výročia postavenia nášho kostola
Prvého októbra sme celodennou farskou adoráciou ďakovali Pánu Bohu za dar všetkých milostí, ktoré sme prijali v priebehu 110 rokov v našom Farskom chráme sv. Jána Krstiteľa. Večernú
svätú omšu pri príležitosti 110. výročia postavenia
nášho kostola celebroval vrútocký rodák vdp. Marián Majda. Po svätej omši na pamiatku tohto
vzácneho výročia pred našim farským kostolom
bol požehnaný nový kríž. Pán dekan Jozef Petráš
sa poďakoval všetkým tým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom napomáhajú zveľaďovaniu a starostlivosti o tento krásny Boží stánok.
Chrámový koncert pri príležitosti 110. výročia postavenia nášho kostola
Pri príležitosti 110. výročia postavenia a posvätenia chrámu svätého Jána Krstiteľa vo Vrútkach sa dňa 4. októbra 2015 v popoludňajších hodinách uskutočnil slávnostný chrámový koncert.
Týmto koncertom sme si chceli pripomenúť námahy a odriekania našich predkov, šikovnosť staviteľov a invenciu projektantov, ktorí v priebehu
trinástich mesiacov (29.8.1904 – 30.9.1905) dokázali zbúrať starý kostolík a na jeho mieste postaviť
nový kostol. Kostol je postavený v neogotickom
štýle, v tvare kríža. Kostol projektoval Ing. Jozef
Pfinn, hlavný inžinier Košicko-bohumínskej železnice. Stavbou bol poverený Stanislav Zachar.
Hlavným sponzorom bol Peter Ráth-Ruttkay
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(z vďačnosti voči nemu je na okne vo svätyni vitráž svätého Petra. Keďže manželka dobrodincu
bola Helena, na druhom okne je zobrazená matka
cisára Konštantína svätá Helena s krížom v ruke).
Kostol bol požehnaný 1. októbra 1905 biskupom
Alexandrom Radnaiom. Kostol svätého Jána Krstiteľa vo Vrútkach slávnostným spôsobom posvätil (konsekroval) a do oltára vložil relikvie blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, 4. septembra 2011  Mons. Tomáš Galis,
žilinský biskup. Kostol je ozdobou a vzácnou kultúrnou pamiatkou každého mesta, teda aj Vrútok,
a priťahuje mnoho zvedavých turistov. Je však
v prvom rade miestom viery, stretnutia ľudí s Bohom a Boha s ľuďmi. Počas celých ďalších generácií duchovní našej farnosti spolu s im zverenými
veriacimi starostlivo opatrovali a zveľaďovali
vzácne dedičstvo našich otcov, za čo im patrí naša
úcta a vďaka.
Koncert zahájil svojím úvodným slovom pán
dekan Mons. Jozef Petráš. Počas koncertu si prítomní vypočuli Chrámový spevokol a sláčikový
orchester Maroša Kramára, ktorí predniesli od
Zdeňka Fibicha omšu Missa brevis pod dirigentskou taktovkou Ing. Viliama Majdu. Umelecký
prednes Bachovho Prelúdia a fúgy c – mol v podaní Dr. Tibora Baška si vyslúžil veľký aplauz.
Sláčikový orchester pod vedením Maroša Kramára sa predstavil samostatným Koncertom D dur
pre 2 husle, gitaru a kontrabas. Všetky prednesené
skladby boli odmenené dlhotrvajúcim potleskom.
Na organe doprevádzala Oľga Cipciarová. Slovom
sprevádzala Janka Blahušiaková.
Organizátori tohto umeleckého podujatia, Odbor Matice slovenskej a Chrámový spevokol sv.
Jána Krstiteľa, sa tešia na svojich priaznivcov pri
ďalších pripravovaných podujatiach.

kostole konala spoločná modlitba posvätného ruženca za pomoc Cirkvi a svetu. „Nech táto pobožnosť nadobudne na každom mieste taký význam,
aký mala za starodávna; nech je obľúbená a konaná v mestách i na dedinách, v rodinnom kruhu
i v dielňach, u ľudí vysoko postavených i biednych
ako dôkaz nášho kresťanského myslenia a ako najlepší prostriedok k dosiahnutiu Božej milosti.“
Nebezpečné časy však stále trvajú... Blahoslavený
J. Em. Mons. kardinál – Alojz Stepinac nám zanechal odkaz: „Ruženec je jedným z najosožnejších
prostriedkov v apoštolskej práci Kristovej Cirkvi
– od čias svätého Dominika až dodnes. Takým nepochybne bude až do konca sveta.“ Prichádzajme
teda k Matke Spasiteľa s ružencom v ruke, drahí
bratia a sestry, a prosme ju o pomoc. Osobitne povzbudzujem členov Ružencového bratstva pri
Kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach, aby sme
sa nezabúdali stretávať pri spoločnej modlitbe posvätného ruženca v prvú nedeľu v mesiaci o 6:50
hod. (Viera Mojžišová, horliteľka Ružencového
bratstva pri Kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach)
Príprava na Prvé sväté prijímanie
V mesiaci október začala v našej farnosti aktívna príprava našich detí na Prvé sväté prijímanie.
Deti okrem školskej katechézy sa budú stretávať
aj na mesačných stretnutiach s animátormi v KKD
a pri každej nedeľnej svätej omši o 11.00 h sa budú
zapájať do liturgického slávenia svojím spevom
a prednášaním modlitieb. Pripomíname termíny
prípravy detí na Prvé sv. prijímanie: 7. novembra
o 15.00 h, 28. novembra o 15.00 h. V decembri
možnosť účasti detí na „Dobrej novine“, 9. januára o 15.00 h, 6. februára o 15.00 h, 5.marca
o 15.00 h, 2. apríla o 15.00 h, 23. apríla o 15.00
h, 7. mája o 15.00 h + skúšanie šiat, 21. máj
„Prvá svätá spoveď“, 22. máj „Prvé sväté prijímanie“.

Október s Máriou
Október, ako mesiac Panny Márie, sa odvodzuje od sviatku Ružencovej Panny Márie, ktorý
slávime 7. októbra. Hovorí sa, že každé stretnutie
s dobrým človekom nás len obohatí. O čo viac nás
obohatí modlitba, v ktorej sa úprimne stretávame
s nebeskou Matkou Pannou Máriou, ktorá za nás
prednáša prosby svojmu Synovi Pánovi Ježišovi.
A tak aj tento rok veriaci vrútockej farskej rodiny
spoločne prichádzali a odovzdávali jej do rúk radosti aj starosti, bolesti i všetky naše námahy.
V časopise Ruženec čítame: Keď v 19. storočí Cirkev a štáty potrebovali pomoc v nebezpečných časoch, pápež Lev XIII. nariadil, aby sa v každom

Milión detí spoločne v modlitbe
MILIÓN DETÍ SA MODLÍ SPOLU RUŽENEC ZA JEDNOTU A POKOJ MEDZI NÁRODMI. Táto vízia sa takmer stala skutočnosťou
v nedeľu 18. októbra o 9,00 hodine. Pápežské
dielo „Kirche in Not“ nás pozvalo zúčastniť sa na
tejto modlitbovej iniciatíve. Myšlienka detského
ruženca vznikla v roku 2005 u prícestného obrazu
Panny Márie v Caracase, hlavnom meste Venezuely. Počas toho ako sa deti spoločne modlili pred
týmto obrazom ruženec, ženy, ktoré boli v blízkosti, zažili zvláštnu prítomnosť Nebeskej Matky.
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Niektoré z nich si pritom spomenuli na prísľub
pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení!“ Na túto výzvu odpovedalo
v našej farnosti približne 40 detí, ktoré sa usadili
do kruhu v blízkosti sochy Fatimskej Panny Márie
v hlavnej sále KKD. Takmer každé z nich malo
svoj vlastný ruženec a každé dieťa v kruhu sa aspoň raz zapojilo do modlitby Otče náš, Zdravas
alebo Sláva Otcu. Potešili sme sa aj z tých detí,
ktoré sa nahlas do modlitby ruženca nezapojili, ale
napriek tomu sa modlili spolu s ostatnými dospelákmi v sále. Medzi desiatkami radostného ru-

ženca sme si spoločne zaspievali a o každom tajomstve sme si niečo prečítali z knižky Deti sa
modlia ruženec s Pannou Máriou. Všetky deti nakoniec dostali posvätený medailónik Panny Márie.
Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým deťom, ktoré prišli na spoločný ruženec, ale aj tým,
ktoré sa ku nám pridali ružencom doma v rodinách. Vďaka patrí aj všetkým rodičom a starým
rodičom, ktorí vedú svoje deti k láske k našej Nebeskej Matke cez modlitbu ruženca.

Zo života Cirkvi
V Nitre 24. októbra popoludní o pol druhej hodine zomrel vo veku 91 rokov nitriansky emeritný
biskup, kardinál Ján Chryzostom Korec. Kardinál Korec sa narodil v Bošanoch. V roku 1939 vstúpil do
rehole jezuitov. V roku 1944 maturoval na Gymnáziu v Kláštore pod Znievom. Od roku 1945 študoval
na Filozofickom inštitúte Spoločnosti Ježišovej v Brne. Potom odišiel do Trnavy, kde pomáhal v redakcii
Posla a študoval štvorročnú teológiu. Po likvidácii reholí a kláštorov v roku 1950 bol donútený odísť do
civilného života. V tom istom roku bol tajne vysvätený za kňaza a po uväznení a internovaní takmer
všetkých oficiálnych biskupov, bol ako 27-ročný tajne vysvätený za biskupa. Biskupskú službu však nemohol vykonávať verejne. Po celý tento čas pracoval ako robotník. V roku 1960 bol zaistený a odsúdený
ako vlastizradca – pre náboženskú činnosť medzi študentmi na 12 rokov väzenia, ktoré prežil v neľudských podmienkach s mnohými kňazmi v Prahe na Pankráci, Ruzyni a Valdiciach. Z väzenia sa vrátil
v roku 1968 s podlomeným zdravím. Napriek tomu sa zapojil do nadšenej obnovy náboženského života.
Dňa 8. júla 1969 ho prijal na osobitnej audiencii pápež Pavol VI. Po návrate do vlasti však nedostal súhlas
zo strany štátu k pastorácii, a preto pokračoval v práci ako robotník, naposledy ako opravár výťahov
v Petržalke. I v tejto situácii nezostal nečinný. Kontakt s mladými ľuďmi, apoštolát v rôznej forme, ale i
bohatá literárna činnosť mu vyplnili každú voľnú chvíľu. Po zmene spoločenského systému v roku 1989
sa stal rektorom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. V roku 1990 bol, na výslovnú
žiadosť Svätého Otca Jána Pavla II., menovaný za nitrianskeho diecézneho biskupa. V roku 1991 ho
v konzistóriu ustanovil pápež Ján Pavol II. za kardinála. Bol prvým predstaviteľom slovenskej cirkevnej
provincie, ktorému sa dostalo vďaka osobným kvalitám takej cti, že sa stal členom kardinálskeho kolégia.
Ako emeritný biskup býval až do svojho úmrtia v Nitre.
Dopoludňajšou svätou omšou v nedeľu 25. októbra vo Vatikánskej bazilike Svätý Otec František za
účasti členov 14. riadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody uzavrel trojtýždňové stretnutie
reprezentantov kolégia biskupov celého sveta na tému rodiny. Práce synody sa skončili už v sobotu večer hlasovaním o texte Záverečnej relácie a jej následným zverejnením. Pápež František rozhodol, že text
sa zverejní aj s uvedenými počtami hlasov pre jednotlivé body. Momentálne je text dostupný na internetovej stránke Svätej stolice v talianskom origináli. Oficiálne preklady do iných jazykov budú publikované
neskôr. Synoda zároveň vydala aj vyhlásenie na podporu ťažko skúšanému obyvateľstvu na Blízkom
východe, v Afrike a na Ukrajine. Na záverečnej 18. generálnej kongregácii včera popoludní teda synodálni otcovia odhlasovali každý z 94 článkov Záverečnej správy jednotlivo. Pri všetkých bodoch hlasy
„za“ presiahli dvojtretinovú väčšinu. Podiel súhlasných hlasov sa v drvivej väčšine pohyboval nad 95%,
iba šesť článkov dosiahlo menej ako 85% hlasov. Svätý Otec na záver vystúpil s príhovorom, v ktorom
poďakoval Bohu za to, že viedol synodu svojím Duchom, vyslovil tiež vďaku všetkým účastníkom synody a osobitne sekretariátu pod vedením kardinála Baldisseriho, ako i tým, ktorí pracovali obetavo v
úzadí. Zároveň predložil synodálnym otcom aj rozsiahlejšiu úvahu o význame práve ukončenej synody,
ktorá zostane odkazom pre budúcnosť. Rad radom vymenoval jednotlivé aspekty prínosu synodálnej skúsenosti pre samotný biskupský zbor, pre vnútorný rast Cirkvi a pre plnenie poslania Cirkvi v dnešnej
dobe. Osobitne zdôraznil aspekt milosrdenstva a Božej vôle zachrániť každého človeka.
Zdroje: RV, TK KBS
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Kresťanstvo (6. časť)
Pokračovanie stručnej chronológie cirkevných
dejín po r. 242.
Okolo r. 250 – V Alexandrii (druhé najväčšie
mesto v Egypte) bola mučená a upálená sv. Apolónia, panna, patrónka zubárov. V Ríme zomrel mučeníckou smrťou (traduje sa, že sťatím mečom) pápež sv. Fabián (236 – 250), patrón hrnčiarov a cinárov. V Catánii na východnom pobreží Sicílie podstúpila mučenícku smrť sv. Agáta, panna, ochrankyňa pred nebezpečnou sopkou a pred ohňom. Hrdinskú devu väznili, bičovali, pichali, pálili ohňom.
Sadistický sudca jej dal i odrezať prsia. Takto zmučenú a skrvavenú Agátu opätovne uvrhli do väzenia.
Legenda hovorí, že sa jej zjavil sv. Peter a uzdravil
ju. Agátu podrobili novým mukám, ale ona ostala
verná Kristovi až do posledného dychu1.
R. 250-251 – Prenasledovanie kresťanov za
cisára Decia (249 – 251). Jeho zákony boli namierené proti kresťanom, ktorých označil za vlastizradcov. Nariadil, aby všetci poddaní, teda i kresťania,
robili obety rímskym bohom. Bolo to v poradí už
štvrté väčšie prenasledovanie kresťanov. Prvé
bolo r. 64 za cisára Nera (54 – 68). Počas jeho vlády
bol ukrižovaný apoštol Peter a sťatý apoštol Pavol.
Druhé bolo počas rokov 81 – 96 za cisára Domiciána. Domicián (81 – 96) sa nechal ako prvý cisár
titulovať "dominus et deus" (pán a boh). Kresťania
s ohľadom na svoju vieru nemohli Domiciána titulovať ako boha, a preto sa stali terčom jeho represálií. Boli obvinení z urážky veličenstva, za čo boli
posielaní do vyhnanstva alebo trestaní smrťou. Tretie v rokoch 167 a 177 za cisára Marca Aurelia (161
– 180), ktorý síce nevydal žiaden právny akt, ktorým
by nariadil prenasledovanie, avšak počas jeho panovania dochádzalo často k násilnostiam na kresťanoch, najmä v Lugdunskej Galii, v Malej Ázii a
v Sýrii.
Okolo r. 254 – Origenes (* asi 185), grécky cirkevný učiteľ a teológ, zomrel násilnou smrťou
v Tyre v Libanone. Zaslúžil sa o oficiálne založenie
Alexandrijskej školy. Vydaním viacerých textov
Starého zákona, známych pod názvom Hexapla a
ich porovnávaním položil základy kritickej vedy o
Biblii2.
R. 258 – Podľa 2. ediktu cisára Valeriána (253
– 260) mali byť popravení kňazi, ktorí odmietli vykonávať obety rímskym bohom. Ďalej boli nariadené aj konfiškácie a zbúranie kostolov a cintorínov.
V Ríme boli umučení za vieru pápež sv. Sixtus II.
(257 – 258) a jeho siedmi diakoni vrátane sv. Varinca. V Kartágu bol sťatý sv. Cyprián, biskup

a cirkevný spisovateľ. Cypriánov vplyv, hlavne na
západné cirkvi, bol nesmierny. Pomohol Katolíckej
cirkvi, aby sa stala autoritatívnou „cirkvou biskupov“, nie charizmatickou „cirkvou mučeníkov“ 3.
R. 284 – Rímskym cisárom sa stal Dioklecián
(284 – 305), prenasledovateľ kresťanov.
Okolo r. 290 – Sv. Gregor Osvietený († 325)
sa zaslúžil o rozšírenie kresťanstva v Arménsku;
neskôr sa stalo štátnym náboženstvom.
Okolo r. 300 – Vo Východorímskej ríši bolo asi
5 až 6 miliónov kresťanov, v Západorímskej ríši 2
milióny (z celkového počtu asi 50 miliónov obyvateľov).
Po r. 300 – V severnej Afrike sa rozšírilo rigoristicko-entuziastické hnutie – donatizmus. Jeho
členovia sa považovali za pravovernú cirkev, spochybňovali sviatosti vyslúžené nie donatistami. Odsúdil ich Nicejský koncil r. 325.
V Egypte začali 6. januára sláviť sviatok Pánovho krstu.
R. 303 – Cisár Dioklecián dal zbúrať kresťanské kostoly, zničiť kresťanské bohoslužobné knihy
a zakázal konať bohoslužby. V ďalších krvavých
ediktoch prikázal pozatýkať a popraviť všetkých
kresťanských duchovných v Rímskej ríši.
V tomto období bol na Sicílii umučený sv. Vít,
patrón chorých na epilepsiu. Jeho relikvie sú uložené v Chráme sv. Víta v Prahe.
R. 304 – Posledný edikt cisára Diokleciána prikazoval všetkým kresťanom v Rímskej ríši, pod
hrozbou trestu smrti, vykonať obety rímskym bohom.
V Syrakúzach na Sicílii zomrela (prebodnutím
hrdla) po predchádzajúcom mučení sv. Lucia,
panna, patrónka chudobných a slepých4. V tomto
období bol v meste Lauriacum (Lorch) v Hornom
Rakúsku mučený a odsúdený na smrť utopením sv.
Florián, rímsky legionár, patrón hasičov. V Diospolise v Palestíne bol po krutom mučení sťatý
kresťanský vojak sv. Juraj, patrón Betlehema.
R. 310 – V Sebaste (v terajšom severovýchodnom Turecku) podstúpilo smrť utopením v ľadovej
vode sv. štyridsať mučeníkov, kresťanských vojakov,.
R. 313 – Cisár Konštantín I. Veľký (306 – 337)
a východný cisár Licínius (308 – 324) Milánskym
tolerančným reskriptom (Milánsky edikt) povolili
kresťanské náboženstvo v Rímskej ríši. Cirkvi
priznali verejno-štátnu právnu subjektivitu a nariadili vrátenie všetkých cirkevných majetkov zhaba[7]

NÁBOŽENSTVÁ A SEKTY
ných počas prenasledovania kresťanov. Týmto ediktom zrovnoprávnili kresťanstvo s ostatnými náboženstvami v Rímskej ríši. Za štátne náboženstvo
bolo však kresťanstvo vyhlásené až roku 391.
R. 313 sa začali stavebné úpravy Lateránskeho
paláca – neskoršej Baziliky sv. Jána v Ríme.
Okolo r. 316 – V Sebaste bol mučený a sťatý
sv. Blažej, biskup. Uctieva sa ako ochranca pred
chorobami hrdla. V tejto súvislosti sa vyvinulo i
známe svätoblažejské požehnanie hrdla, ktoré sa
udeľuje na jeho sviatok 3. februára.
R. 321 – Cisár Konštantín vyhlásil kresťanskú
nedeľu za sviatok a deň pracovného voľna.
R. 324 – Posviacka Lateránskej baziliky sv.
Jána v Ríme, ktorá je Matkou a hlavou všetkých
kostolov mesta a sveta.
R. 324-326 – Sv. Helena, cisárovná a matka cisára Konštantína, si vykonala púť do Svätej zeme,
kde dala postaviť Baziliku Narodenia Pána v Betleheme a Baziliku Nanebovstúpenia Pána na Olivovej hore v Jeruzaleme. Stará kresťanská tradícia,
ktorú spomína už sv. Ambróz na konci 4. storočia,
pripisuje cisárovnej Helene nájdenie sv. Kríža
a nástrojov Kristovho umučenia na Golgote. No
niektoré palestínske historické pramene z toho obdobia (spisy cirkevného historika Euzébia a sv. Cyrila Jeruzalemského) svedčia skôr proti tejto domnienke1.
R. 325 – I. ekumenický koncil v Nicei, ktorý
zvolal cisár Konštantín.
V dejinách Katolíckej cirkvi rozlišujeme 21
všeobecných (ekumenických) koncilov, okrem koncilu v Jeruzaleme r. 49 (známeho pod názvom Apoštolský snem v Jeruzaleme). Koncil (concillium = zasadnutie, snem) sa považuje za ekumenický (gr. oikumenikos synodos = celosvetové zhromaždenie),
ak je legitímnym zhromaždením všetkých biskupov,
ktorí sú členmi kolégia biskupov, zastupujúcich všeobecnú Cirkev, zvolaných jedine pápežom, ktorému
pripadá osobne alebo prostredníctvom iných mu
predsedať, preložiť ho, prerušiť, rozpustiť a schvaľovať jeho rozhodnutia (CIC, can. 338).
Prvých 8 ekumenických koncilov bolo zvolaných rímskymi cisármi a týmto sa líšili od všetkých
nasledujúcich, ktoré zvolával pápež5.
Koncil v Nicei odsúdil učenie biskupa Aria (†
336) arianizmus, podľa ktorého Syn nie je bytostne
totožný s Otcom. Práve tu bol prvý raz v dejinách
Cirkvi pomocou filozofického termínu oficiálne definovaný článok viery, že Syn je bytostne totožný
s Otcom (homousios). Koncil stanovil termín Veľkej noci na nedeľu po prvom jarnom splne. Do-

vtedy veľkonočné sviatky v kresťanskom i židovskom kalendári pripadali vždy na iný deň v týždni.
Vypočítať termín Veľkej noci bolo v právomoci patriarchu z Alexandrie. Konštantínov cisársky dvor
postupne prešiel na ariánsku formu kresťanstva. Nastalo prenasledovanie katolíkov.
V tomto období začali stavať z príkazu cisára
Konštantína na Vatikánskom pahorku v Ríme nad
hrobom apoštola Petra päťloďový Chrám sv.
Petra, predchodca terajšej Baziliky sv. Petra, ktorú
začali stavať až v 16. storočí..
R. 330 – Cisár Konštantín preložil cisárske sídlo
do Byzantskej ríše (na územie dnešného Turecka),
kde založil Konštantínopol (Carihrad, dnešný Istanbul), ktorý sa stal kresťanským hlavným mestom východnej časti Rímskej ríše ako protipól
Ríma. Najprv bolo mesto pomenované Nova Roma
(Nový Rím), neskôr ho cisár Konštantín dal premenovať podľa svojho mena na Constantinopolis
(Konštantínopol).
R. 335 – Posviacka Baziliky Zmŕtvychvstania
v Jeruzaleme, predchodkyne terajšej Baziliky Božieho hrobu, ktorá bola postavená v 12. storočí.
R. 336 – Počas vyhnanstva v Trevíre v Galii si
biskup sv. Atanáz († 373) osvojil tamojší zvyk dodržiavať 40-dňový pôst a po svojom návrate ho zaviedol aj v Alexandrii.
R. 339 – V Palestíne zomrel Euzébius z Cézarey (Eusebios z Kaisareie) grécky biskup v meste
Cézarea (gr. Kaisareia), teológ, spisovateľ, historik,
často nazývaný otcom cirkevnej histórie. Písal apológie a iné spisy, ale najmä desaťzväzkové Cirkevné
dejiny (Ekklesiastiké historia), opisujúce vývoj
kresťanstva do roku 324.
R. 354 – Prvý raz v kalendári zaznamenali sviatok Narodenia Krista Pána 25. decembra.
R. 361-363 – Posledné nekrvavé prenasledovanie kresťanov za cisára Juliána (361 – 363).
R. 375 – V Ríme začali stavať Kostol Santa
Maria Maggiore (Panna Mária Väčšia), predchodcu terajšieho najväčšieho a najvýznamnejšieho
mariánskeho kostola v meste Rím.
Použité pramene: 1R. Ondruš: Blízki Bohu
i ľuďom; 2V. Judák: Prehľadné cirkevné dejiny;
3
Kronika křesťanství (Fortuna Print Praha 1998),
str. 48; 4ww.zivotopisysvatych.sk; 5Pútnik svätovojtešský 2002.
Pokračovanie nabudúce.
Marián Sovík
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Prekliate predmety v našich domoch
cez problémy pracovné, rodinné, v takom istom poradí sa aj začali riešiť – stratili sa depresie, prišla radosť do života, začal sa zlepšovať celkový zdravotný stav, vrátila sa pohoda do rodiny, ktorá sa vrátila späť k svojej práci. Sláva Hospodu Bohu!
Žiaľ, takých prípadov je neskutočne veľa, a
preto som sa rozhodol dať dohromady týchto pár
riadkov. DRAHÍ MOJI, V PRVOM RADE
VRÁŤME KRISTA NA SVOJE MIESTO V NAŠOM DOME, A HLAVNE V NAŠOM SRDCI, A
ON SÁM PORIEŠI NAŠE PROBLÉMY A DOKONCA ICH ZMENÍ NA POŽEHNANIE !!!
Koľkokrát totiž prídem do domu ľudí, ktorí síce
hovoria, že sú veriaci a snažíme sa s Božou pomocou riešiť nejaký ich problém, avšak márne pohľadom hľadám v ich príbytku kríž, či nejakú ikonu...
Zato však neraz socha Budhu tróni v obývačke nad
televízorom a kúty izieb strážia egyptské mačky
(pre vysvetlenie, pre starých Egypťanov boli
„Strážcami sveta mŕtvych“) atď.
Koľkokrát mi príde počuť: „Veď to len také
„...na parádu“, „...sošky“, „...šaľky, …kde by sme
im verili...“. Započúvajme sa, čo na to hovorí Božie
slovo cez 5. knihu Mojžišovu: „Ich vyrezávané
modly spáľ ohňom. Nepožiadaj ani zlato, ani
striebro, ktoré je na nich, ani ho neber, aby ti nebolo
pascou, lebo je to ohavnosť pred Hospodinom, Tvojim Bohom. NEVNÁŠAJ OHAVNOSŤ DO
SVOJHO DOMU, ABY SI NEPREPADOL HUBIACEJ KLIATBE AKO ONI. Nech sa ti to sprotiví a zhnusí, lebo je to podrobené hubiacej kliatbe!
(Deut 7, 25 – 26).
Čiže jasné slovo – akýkoľvek predmet, ktorý
bol zhotovený k službe diablovi a ktorý ste doniesli
do svojho domu, nesie so sebou kliatbu!!! A prečo
tieto predmety patria diablovi? Znova pripomeňme
iba Božie slovo:
1. Boh, dajúc Mojžišovi na hore Sinaj svoje prikázania, hovorí: „Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý
ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva.
Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si
modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi,
dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa
im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Hospodin, tvoj
Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u
tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a
zachovávajú moje príkazy“ (Ex 20, 2 – 6).

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si
sa im klaňal.
Len nedávno som svätil dom. Toto svätenie
predchádzalo stretnutie s domácimi, ktorí prišli s
prosbou o pomoc, radu, keďže sa v ich živote začali
kopiť problémy, ktoré do toho času nepoznali –
rôzne zdravotné problémy, depresívne stavy, čo
všetko nakoniec vplývalo na celý ich ďalší život,
prácu, podnikanie atď. Dohovorili sme sa na stretnutí, a keď som prišiel k nim, prvé, čo som zbadal
hneď nad vchodovými dverami, boli tabličky s mantrami (zaklínania, texty pohanských „modlitieb“,
hoc pekne dekoratívne upravené na koži, či na drevených zdobených tabličkách). „Vraj na zaháňanie
duchov a negatívnej energie“. Pre neznalého ozdoba
nad dverami, či balkóne...
Už po pár minútach v byte sme museli konštatovať, že bude potrebné urobiť „poriadnejšie upratovanie“, inak by bolo svätenie domu priam výsmechom Bohu. Samozrejme, po vysvetlení domácim,
čo všetko v byte majú, sami sa rozhodli tieto ohavnosti vyhodiť zo svojho bytu; …a nebolo toho málo
– množstvo suvenírov, isto aj veľkej hodnoty, privezených z celého sveta. Žiaľ, všetky tieto predmety
zobrazovali pohanské démonické božstvá, ktoré, či
si to chceme priznať alebo nie, stále prinášajú prekliatie do života človeka a jeho blízkeho okolia. Až
po tomto rozhodujúcom akte sme mohli pokračovať
v posvätení bytu... Musím pripomenúť, že táto rodina bola prv praktizujúcou kresťanskou rodinou –
chodili do chrámu, pristupovali k sviatostiam. Keď
už spätne prehodnocovali svoj život, zistili, že ich
prvé problémy, ktoré boli na počiatku ich ďalšej tŕnistej cesty, sa začali objavovať práve s „novými
členmi ich domácnosti“!!! Paradoxné bolo, že človek väčšinou v biede sa viac obracia na Boha, ale tu
sa dial opak – oni sa postupne vzďaľovali od Cirkvi,
modlitby, Eucharistie, a hoci celý čas tvrdili, že sú
veriaci, svoje problémy už neriešili s Bohom, ale po
rôznych zaklínačoch, babkách, všemožných terapeutoch, …a ich problémy sa len znásobili a ešte viac
skomplikovali.
Po uvedomení si koreňa problému a následne
ich radikálnom zrieknutí sa diabla a okultizmu, cez
návrat do Kristovej náruče sa problémy začali riešiť,
niektoré sa doslova v momente stratili. Spolu sme sa
pomodlili, posvätili byt, obnovili si krstné sľuby...
A problémy? Tak ako prišli, sprvu objavením sa
zdravotných telesných i psychických problémov,
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2. „Nerobte si bôžikov, ani vyrezávané modly,
ani posvätené stĺpy si nestavajte, ani kamenné sochy
nedovoľte vo svojej krajine, aby ste sa pred nimi
klaňali, lebo ja, Hospodin som váš Boh“ (Lv 26, 1).
3. „Lebo všetci bohovia pohanov sú démoni“
(Žalm 96, 5 (gr. preklad), hebr. text píše „že sú iba
ničotnými modlami“); ale sv. apoštol Pavol nám dodáva aj k obetovaniu modlám: „...čo obetujú, obetujú démonom, nie Bohu. No ja nechcem, aby ste
mali spoločenstvo s démonmi“ (1 Kor 10, 20).
Musíme povedať, že takéto predmety, nielenže
sú nositeľmi kliatby, ale podľa Božieho príkazu
(viď. Deut 7, 25) ich nemožno ani očistiť – musia
byť zničené. Len pre príklad: Nemožno posvätiť voodoo bábiku a spokojne ju dať na hranie svojim deťom, …bolo by to už len morbídne!!! Žiaľ, na
smiech i plač, už mi prišlo rázne odmietnuť prosbu
posvätiť sladkých bacuľatých anjelikov, ktorí boli
použití v „anjelskej terapii“. Hoci je to figúrka anjelika, je to len matéria, ktorá bola zneužitá v okultnom rituáli.
Na mieste je otázka – O aké konkrétne predmety
ide? Patria tu rôzne sochy, drevorezby, maľby na
plátne, či koži božstiev – starých pohanských národov Egypta, Indie, afrických kmeňov a pod., Spomedzi mnohých napr. sošky Budhu, čínske draky,
rôzne kryštály vo forme pyramíd, egyptské mačky,
amulety, dnes moderné rôzne maľované ornamenty
s mandalami, či tantrami na stenách, tetovania na
tele (čo Sv. Písmo zakazuje), veľmi populárne šambala náramky, veci spojené s okultizmom a liečiteľstvom atď. – O každom z týchto predmetov by bolo
potrebné rozpísať samostatnú kapitolu.
Dovolím si odvážne tvrdiť – že prakticky polovica suvenírov, ktoré si turisti prinášajú zo sveta sú
prekliate veci – predmety, ktoré nesú so sebou prekliatie. Prečo? Lebo sú zviazané s kultúrou kraja,
ktorá často býva spojená s uctievaním démonov
(Čína, India, Indonézia, Egypt ...)
Netreba zabudnúť takisto na nebezpečenstvo
užívania vonných tyčiniek a kadidielok, ktoré už
tiež ľudia u nás používajú, a ku ktorým majú prístup
cez predajne s dekoratívnym, orientálnym sortimentom, či odkryto ponúkajúcimi ezoterický tovar. Netreba byť naivnými. Tak, ako my svätíme ladan do
kadidla, ktorý používame v chráme s patričnými
modlitbami, ktoré na neho zvolávajú Božie požehnanie, takisto výroba týchto tyčiniek a kadidiel, ktorých pôvod je v hinduistických, budhistických krajinách, samozrejme prechádza s „požehnaním“ tamojších predstaviteľov týchto náboženstiev.
Ako príklad uvediem rodinu z východného Slovenska, ktorej krížová cesta začala práve v Indii po

návšteve hinduistického chrámu. Ako mi neskôr povedali: „Len tak, … ako všetci“, – zapálili vonné kadidlo pred sochou božstva. „Požehnanie“ tohto
padlého anjela (sv. otcovia v pohanských božstvách
videli práve padlých anjelov) na seba nenechali dlho
čakať. Hneď po príchode domov, 18-ročný šikovný
chlapec, ktorý mal maturovať a pripravoval sa ďalej
na štúdiá, začal mať hrôzostrašné sny, neskôr stavy
pripomínajúce epileptické záchvaty, celkovo sa
stratila chuť žiť...; lekári sa pokúšali určiť diagnózu,
prišli psychiatrické liečenia bez akéhokoľvek úspechu. Žiaľ v čase, kedy spolu s medikamentóznou a
terapeutickou liečbou, bolo potrebné započať aj
Christoterapiu celej rodiny, rodina sa vybrala cestou
liečiteľov, zariekávačov, šarlatánov... Navštívili aj
chrám, kde chlapec prejavoval známky posadnutosti, ale žiaľ chýbala snaha začať žiť s Kristom. A
tak bol tento chlapec prvým z tejto rodiny, ktorý
doplatil na ľahostajnosť toho, ako ľahko dokážeme
namiesto jediného Boha, uveriť v hocičo, alebo len
tak „zo srandy“, „zvedavosti“ sa pokloníme, zapálime sviečku, či hodíme trochu kadidla hocičomu, či
hocikomu, kto sa božsky tvári... Za krátky čas táto
rodina do jedného skončila mimo zdravý rozum. Aj
takéto smutné príbehy prináša život.
Preto, drahí moji, po konzumácii, hoci výbornej
praženice, ale z jedovatých húb, nás nezachráni argument, že sme ich nepoznali... Preto je na mieste
zdravá opatrnosť aj pri tom, čo všetko vnášame do
svojho príbytku (či už sami, alebo neraz skrze dary
iných), aby sme sami nevytlačili milosť Božiu, Jeho
požehnanie zo svojho života a nenasťahovali (hoc
nevedomky) démonskú ohavnosť, ktorá býva veľmi
majetnícka a ktorá sa veľmi nerada vzdáva toho, čo
zabrala.
Pamätajme na Božie prikázanie – „Ja som Hospodin, tvoj Boh, …nebudeš mať iných bohov okrem
mňa!… Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať!“ Pre
Boha totiž modloslužba znamená len jedno – že Ho
nenávidíme a za boha sme si zvolil „kohosi-čosi“
iné. Keď však cítime, že Božie slovo je skutočne
pravdivé, pamätajme, že Boh si žarty nerobí a je
verný Svojmu slovu: „Lebo ja, Hospodin, tvoj Boh,
som žiarlivý Boh,“ hovorí, „ktorý tresce neprávosti
otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u
tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a
zachovávajú moje príkazy.“ (por. Ex 20, 2 – 6).
Od milostivej ikony Matky Božej Klokočovskej z
Nižnej Rybnice
o. Nikodím (Dušan Tomko)
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Neprestaňte randiť so svojou manželkou: 25 spôsobov ako ukázať svojej manželke, že ju milujete
Počas vysokej som spoznal starší pár, ktorý si
ma veľmi obľúbil, často ma pozývali k sebe domov
a brávali ma na večere. Zatiaľ čo ku mne boli vyslovene milí, ich vzájomný vzťah bol neuveriteľne nevraživý. Každý rozhovor
sa menil na súboj plný
hnevu a kriku a takmer ani
neboli schopní hovoriť jeden o druhom bez príkrych
slov či zatrpknutého kritizovania.
Hoci nepoznám minulosť tohto páru a ani to, ako
dospeli k tejto forme jednania, vzťah, aký mali oni,
je bohužiaľ až príliš bežný. Manželstvá sa rozpadajú
a miera rozvodov sa šplhá cez 50%. A hoci Cirkev
vždy hájila nerozlučiteľnosť manželstva, je tragickou realitou, že katolíci sa civilne rozvádzajú v podstate v rovnakej miere ako ktokoľvek iný.
Dôvody tohto rozkladu manželstva sú rôzne, ale
v skutočnosti je riešenie jednoduché. My, ktorí sme
povolaní do manželstva, musíme milovať svoje
manželky. Postavme sa tomu čelom, skutočne nemôžeme zmeniť žiadne iné manželstvo, len to svoje.
Čeliac masovému rozpadu manželstiev, naše katolícke manželstvá musia byť prorockými svedectvami o radostnom živote, vernosti a láske.
Takže potom, čo sme toto všetko povedali, tu je
25 spôsobov, ako povedať svojej manželke, že ju
milujete. Existujú ešte stovky ďalších!
1.
Počúvajte ju a zaujímajte sa o to, čo chce
povedať.
2.
Preukážte jej fyzickú, nie sexuálnu, náklonnosť.
3.
Prekvapte ju kvetmi.
4.
Vezmite ju niekam na večeru (bez detí).
5.
Kúpte jej knihu, po ktorej túžila.
6.
Napíšte jej zamilovaný odkaz.
7.
Umyte riad.
8.
Splňte niečo zo zoznamu úloh, ktoré vám
dala.
9.
Ak máte malé deti, vymeňte plienku.
10. Nechajte ju vyjsť si s kamarátkami, bez
detí.
11. Otvorte jej dvere.
12. Modlite sa s ňou a za ňu.
13. Ospravedlňte sa, ak ste sa prehrešili.

14. Odpustite jej, ak sa previní… nikdy nezotrvávajte v hneve.
15. Požiadajte ju o radu.
16. Dajte pozor na maličkosti, ktoré ju rozčuľujú a vyhnite sa im.
17. Vezmite ju nakupovať.
18. Postite sa za ňu.
19. Snažte sa pochopiť a
zmierniť jej obavy, aj keď ich s
ňou nezdieľate.
20. Rozprávajte sa s ňou
o živote.
21. Zložte jej konkrétnu
poklonu .
22. Bozkávajte ju na verejnosti a pred deťmi.
23. Držte sa za ruky.
24. Vzdajte sa niečoho, čo by ste chceli robiť,
a robte to, čo chce ona.
25. Nekritizujte a nesťažujte sa… chváľte.
Skrátka, neprestaňte randiť so svojou manželkou. Kedysi dávno, vašou hlavnou snahou bolo získať srdce svojej manželky pre seba a zabezpečiť si
jej náklonnosť. Pamätáte? Avšak, mnoho mužov s
tým prestáva v momente, keď vyslovia: „Beriem.” Tak by to nemalo byť. Úlohou katolíckeho
manžela je stať sa celoživotným pozorovateľom
svojej manželky. Sledujte ju, aby ste porozumeli jej
nádejam a snom, jej strachom a praktickým obavám.
Čo miluje? Čo neznáša? Čo ju robí šťastnou? Aký
je jej jazyk lásky? Zistite, čo teší jej srdce a potom
to robte.
Muži, manželstvo je sviatosť, presne ako spoveď alebo Eucharistia. Dobré manželstvo nám skutočne môže dať duchovný život a milosť. Nie je to
úžasné? A predsa, napriek tomuto faktu mnohí z nás
zaobchádzajú so svojou manželkou ľahostajne a neúctivo, ako s príťažou alebo ešte horšie, ako s nepriateľom. Aké smutné. Svätí nás učia, že zo sviatostí získame viac, ak ich prijímame správne. Čím
sú naše srdcia pripravenejšie, tým viac milostí získame. Prečo potom my, ktorí sme povolaní do sviatosti manželstva, tak často zanedbávame naše manželstvá a ignorujeme svoje manželky? Tvoja manželka je pre Teba sviatostným znakom. Zaobchádzaj
s ňou podľa toho.
Sam Guzman
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Život na cirkevnej ZŠ s MŠ A. Bernoláka
Stretnutia žiakov s príslušníčkou Policajného zboru
V piatok 9. októbra sa žiaci druhého a tretieho
ročníka stretli s príslušníčkou Policajného zboru
PhDr. Ľudmilou Húskovou. Policajtka žiakom porozprávala v rámci programu S Martinkom na cestách o bezpečnosti v doprave a o tom, ako predchádzať rôznym nehodám na cestách ako chodec či
cyklista. V pondelok 12. októbra sa pani policajtka
stretla so žiakmi deviateho ročníka, aby s nimi rozprávala na tému Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých vzhľadom na to, že deviataci sú vo veku,
kedy začínajú byť už trestnoprávne zodpovední.
V piatok 16. októbra príslušníčka PZ Ľ. Húsková
opäť zavítala na našu školu, aby sa stretla so žiakmi
ôsmeho ročníka a porozprávala sa s nimi na tému
Šikana a kyberšikana. Veríme, že tieto stretnutia
majú veľký význam pre žiakov z hľadiska ich správneho informovania a prevencie v daných témach.
Beseda v JMC
V stredu 21. októbra sa žiaci 3. A a 3. B triedy
zúčastnili besedy v JM Centre. Témou besedy bola
VODA. Besedu so žiakmi viedla pracovníčka Národného parku Veľká Fatra Ing. Janka Čuláková,
ktorá si pre žiakov pripravila peknú prezentáciu.
Tretiaci v tých dňoch ukončili v učive prírodovedy
tematický celok o vode, takže im táto beseda určite
pomohla zopakovať si, čo všetko už vedia o vode

a naučiť sa aj niečo nové a zaujímavé, čo doteraz
nevedeli. Na zaver besedy mali žiaci možnosť sa pýtať pani Čulákovej rôzne otázky, ktoré sa týkali nielen vody, ale aj jej práce ako pracovníčky NP Veľká
Fatra. Ďakujeme pani Čulákovej za to, že sa tretiakom venovala a porozprávala im zaujímavosti z prírody.
Piataci sa plavili na Titanicu
Dňa 22. októbra žiaci 5. B triedy navštívili
v Bratislave výstavu Titanic. Mali možnosť pozrieť
si artefakty z „nepotopiteľnej“ lode, ktoré sa podarilo z vraku vytiahnuť. Videli film, ako sa táto loď
stavala a dotkli sa aj osudného ľadovca. Podľa palubného lístka, vďaka ktorému sa – každý s menom
reálneho pasažiera z roku 1912 – na Titanic dostali,
zistili, či túto plavbu prežili alebo sú doteraz nezvestní.
Šiestaci oslavovali
Žiaci 6. A triedy na hodine anglického jazyka
oslávili 12. narodeniny. Väčšina z nich v tomto školskom roku tento vek dovŕši, preto aj na torte bola
dvanástka. Rozprávali samozrejme v angličtine, čo
majú na svojej narodeninovej oslave, aké dostávajú
darčeky a prečo sú pre mnohých narodeniny jedným
z najkrajších dní v roku.

Oznamy
Posvätenie kríža na Partizánskom cintoríne
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska, zväz
Železnice vo Vrútkach, Vás pozývajú na slávnostne
požehnanie novonainštalovaného kríža, ktorý bol
odstránený komunistickým režimom v 50-tych rokoch. Ekumenická pobožnosť sa uskutoční dňa 1.
novembra 2015 o 15.hodine na Pamätnom vojenskom cintoríne v Priekope, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a je tiež nazývaný Partizánsky.
Veríme, že sa zúčastníte tejto historickej udalosti za
odstránenie krívd na zomrelých bojovníkoch, ktorí
svoj život položili v boji proti nacizmu.

spojená s modlitbou za zosnulých a splnenie nasledovných podmienok: stav milosti posväcujúcej
(svätá spoveď), sväté prijímanie, vyznanie viery a
modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš,
Zdravas a Sláva). Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. V oktáve
modlitieb za našich zosnulých sa stretneme po večernej svätej omši pri kríži v okolí kostola a budeme
sa spoločne modliť za duše v očistci. Okolie kostola
je pre nás tiež pietnym miestom spomienky na našich zosnulých, nakoľko na tomto mieste bol starý
cintorín.

November mesiac spomienok na našich zosnulých
V čase od 1. novembra do 8. novembra môžeme
pre našich drahých zosnulých získavať plnomocné
odpustky. Potrebná je zbožná návšteva cintorína

Hľadáme vhodný vianočný stromček
V posledných rokoch veriaci zo svojich záhrad
zvykli darovať na vianočné sviatky do kostola jedličku. Ak niekto z Vás tak chce urobiť v tomto roku,
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nech sa prihlási u pani kostolníčky. Jedlička musí
byť užšia, aby nezaberala veľký priestor v kostole.
Podaj ruku človeku
Nedeľou Krista Kráľa 22. novembra završujeme liturgický rok. V túto nedeľu po svätých
omšiach budeme mať zasvätenie našich rodín i celej
farnosti Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Po svätých omšiach bude zbierka pre potreby katolíckej
charity.
V nastávajúcom predvianočnom období
chceme pomôcť aj materiálnou zbierkou potravín
sociálne odkázaným. Do tejto akcie sa môžete zapojiť tak, že darujete aspoň 1kg alebo 1 kus základných potravín. Svoj potravinový dar môžete položiť
v adventnom čase na bočné oltáre. Odporúčané potraviny: paštéty, konzervy cukor, múka, krupica,
ryža, cestoviny, fazuľa, šošovica, hrach, olej, trvanlivé mlieko, sáčkové polievky, káva, čaj, atď...
Úprimné Pán Boh zaplať za milodary.
Začiatok Ľudových misií a posvätenie adventných vencov
V sobotu 28. novembra v predvečer prvej adventnej nedele pri večernej svätej omši o 18.00 h
začnú v našej farnosti Ľudové misie 2015. V úvode
svätej omše Vám posvätíme adventné vence. Bolo
by dobré, keby ste posvätené adventné vence mali v
každej rodine a stretávali sa pri spoločnej modlitbe
okolo adventného venca.

Pozvanie na program „Od Adventu do Vianoc“
Pozývame Vás na výstavu pod názvom „Od Adventu do Vianoc“, ktorá sa uskutoční v Katolíckom
kultúrnom dome v dňoch od 3.12. do 6.12.2015. Výstava bude sprístupnená denne od 11.00 do 17.hod a
v nedeľu od 8.00 do 18.00 hod. Na výstave môžete
vidieť slovenské čipky (Turčianske združenie Pôvabnica) a vianočné medovníky od medovnikárok
z Turca, Trstenej, Černovej, Sliača a Liptovského
Mikuláša.
V nedeľu 6. decembra o 15. hod nám adventný
čas priblíži svojím rozprávaním a piesňami známa
folkloristka Hanka Hulejová spolu so svojimi hosťami.
V sobotu 12. decembra o 16. hod. Vás pozývame na Vianočný koncert Miroslava Dvorského,
na klavíri sprevádza Daniel Buranovský, recitácia
Jozef Šimonovič. Vstupné: 8 Eur. Lístky v predpredaji v Mestskej knižnici HZ Vrútky alebo v Kníhkupectve Lúčik Martin. Organizátori: Mesto Vrútky,
Odbor MS vo Vrútkach
INZERÁT
Pohrebný podporujúci spolok hľadá zodpovedných pomocníkov na zabezpečenie činnosti spolku.
Spolok účinkuje už 112 rokov (od čias kňaza Jána
Komoru). Kontakt: 4284591

Liturgické slávnosti, sviatky a spomienky svätých
V mesiaci november si osobitne spomíname
na našich zosnulých. V čase od 1. do 8. novembra
môžeme pre duše v očistci získavať plnomocné
odpustky.
1. novembra – slávnosť Všetkých svätých
2. novembra – spomienka na všetkých verných
zosnulých
4. novembra – sv. Karola Borromea, biskupa
9. novembra – Výročie posviacky Lateránskej
baziliky
10. novembra – sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
11. novembra – sv. Martina z Tours, biskupa

12. novembra – sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
17. novembra – sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
21. novembra – Obetovanie Panny Márie
22. novembra nedeľa Krista Kráľa – zbierka na
charitu
24. novembra –Sv. Ondreja Dung –Laka, kňaza
a spoločníkov, mučeníkov
29. novembra – 1. adventná nedeľa
30. novembra – sv. Ondreja, apoštola
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Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac november 2015
Všeobecný: Aby sme boli otvorení osobnému stretnutiu a dialógu so všetkými, aj s tými, čo
majú iné presvedčenie ako my.
Evanjelizačný: Aby pastieri Cirkvi, hlboko milujúci zverené stádo, mohli ho účinne a s nádejou sprevádzať na ceste spásy.
Úmysel našich biskupov: Aby sme si pri slávení sviatku Krista Kráľa uvedomili, že Kristus
je Kráľom neba i zeme, Kráľom Cirkvi putujúcej, trpiacej i oslávenej.

Farská matrika
Krsty
Tadeáš Jozef Holeša
Nina Ábelová
Samuel Doboš
Alexander Koyš
Oliver Végh
Stanislav Buvala
Elizabeth Buvalová
Lenka Kleskeňová
Nicol Rapáková
Jakub Tarina
Sebastián Švec

Sobáše

Mgr. Martin Polka a Ing. Lucia Píšová
Róbert Vojtas a Zuzana Ondrejková

Pohreby
Terézia Bečáková r. Straňavčinová
Mária Nemcová r. Doležalová
Albína Tkáčová r. Piatková
Mária Helbichová r. Tomeková
Emília Cigániková r. Vlčková
František Maslen
František Malčák

1934 – 2015
1927 – 2015
1929 - 2015
1940 – 2015
1929 – 2015
1937 – 2015
1935 – 2015
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RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ
VRÚTKY
Tel. č.: (043) 4281 429, mobil: farár – 0903
552 760, kaplán – 0902 301 346
V úradných záležitostiach sa môžete na nás
rátiť v týchto úradných hodinách:
obrátiť
Nahlasovanie krstov, sobášov, vydávanie
krstných listov, potvrdení atď.
Doobeda
Popoludní
Pondelok 7:00 – 8:00 16:00 – 17:00
7:00 – 8:00
Utorok
7:00 – 8:00 16:00 – 17:00
Streda
Rekolekčný deň - neúradujeme
Štvrtok
7:00 – 8:00 16:00 – 17:00
Piatok
Okrem prvého
piatku
7:00 – 8:00
Sobota
Deň pracovného pokoja Nedeľa
neúradujeme
Osobné stretnutie mimo úradných hodín
si môžete dohodnúť aj telefonicky.
SVÄTÉ OMŠE
V nedeľu o 7.30 h, 9.30 h, 11.00 h (len počas
školského roka) a večer o 18.00 h.
V pracovné dni ráno o 6.30 h (okrem štvrtka)
a večer o 18.00 h.
SVÄTÁ SPOVEĎ
Sviatosť zmierenia vysluhujeme každý deň
pol hodinu pred svätou omšou.
V nedeľu spovedáme len pred rannou svätou
omšou o 7.00 h.
Na prvý piatok spovedáme vo Farskom
kostole už od 15.00 h.
NAHLASOVANIE

A

UDEĽOVANIE

SVIATOSTI KRSTU

Krst dieťaťa nahlasujú na Farskom úrade
rodičia. Termíny udeľovania sviatosti krstu sú
na webe a na nástenke pre kostolom.

Krstným rodičom môže byť len praktizujúci
kresťan – katolík, ktorý dovŕšil 16. rok života a
prijal sviatosť birmovania.
Predkrstná katechéza býva v sobotu ráno
o 9.00 h. Zúčastňujú sa jej obaja rodičia a krstní
rodičia.
NAHLÁSENIE SOBÁŠA
Rozhodnutie prijať sviatosť manželstva
nahlasujú obaja snúbenci aspoň 3 mesiace pred
sobášom.
Pri nahlásení sobáša budete oboznámení s
plánom predmanželskej prípravy.
NÁVŠTEVA CHORÝCH
Návštevu chorého a pomazanie nemocných
môžete nahlásiť kedykoľvek osobne alebo
telefonicky.
V prvopiatkovom týždni chodíme spovedať
všetkých chorých, ktorých nám nahlásite.
NAHLÁSENIE POHREBU
Termín pohrebu, po konzultácii s pohrebnou
službou, si môžete dohodnúť aj telefonicky.
Následne na Farský úrad musíte priniesť
"List o prehliadke mŕtveho".
ADORÁCIA
Vo štvrtok od 17.00 h býva hodinová
adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
Na prvý piatok v mesiaci je adorácia po
rannej svätej omši do 8.00 h a popoludní od
15.00 h do večernej sv. omše.
MARIÁNSKE VEČERADLO A PÄŤ PRVÝCH
SOBÔT

Každú stredu Vás pozývame na Mariánske
večeradlo, ktoré začína o 16.45 h.
V mesiaci máj až október vo Farskom
kostole ráno o 8.00 h slávime prvé soboty
k ucteniu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ ZAPISUJEME PO
KAŽDEJ SVÄTEJ OMŠI V SAKRISTII
II.
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