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8. 11. 2015 — 21. 11. 2015

SLOVO NA ÚVOD
Obetovanie Panny Márie
Sviatok obetovania Panny Márie má
svoj základ v Mojžišovom zákone, ktorým
sa Izraeliti riadili. V knihe Levitikus sa píše:
„Keď sa pominú dni jej (matkinho) očisťovania, či je to chlapec alebo dievča, prinesú
kňazovi ku vchodu do stánku zjavenia ročného baránka na celostnú žertvu a holúbka
alebo hrdličku na obetu za hriech. On to
obetuje Pánovi a očisti ju od hriechu a bude
čistá od svojho krvotoku. Toto je predpis
o rodičke chlapca alebo dievčaťa. Keby
však nemala na baránka, nech vezme dve
hrdličky alebo dva holúbky, jedno na celostnú žertvu, druhé na obetu za hriech; kňaz ju
zmieri a bude čistá“ (Lv 12,6-8). Starozákonní židia plnili tento Boží príkaz a nosili
svoje deti do jeruzalemského chrámu, ktorý
nahradil „stánok zjavenia“ na púšti. Mnohí
nábožní Židia obetovali Bohu svoje deti
zvláštnym spôsobom, ako to urobili aj rodičia Panny Márie Joachim a Anna.
Po obetovaní ju nechali na výchovu
vo výchovno-vzdelávacom ústave pre dievčatá. Tam ich viedli k čnostnému životu
a službe Bohu, vzdelávali sa v Písmach,
slúžili v chráme, sprevádzali bohoslužby
spevom, vyšívali rúcha. Okrem toho ich
však učili aj domácim prácam – varenie,
upratovanie a podobne. V ústave mohlo
každé dievča pobudnúť niekoľko rokov
a potom sa vrátilo domov.
Začiatky slávenia tohto sviatku siahajú do 6. storočia. Slávili ho v Jeruzaleme

21. novembra r. 543 v Kostole Panny Márie.
Od roku 730 ho slávili v celej východnej Cirkvi.
Na západe ho prvýkrát slávil Gregor XI. v roku
1372 v Avignone v pápežskej kaplnke. V druhej polovici 15. storočia pápeži Pius II. a Pavol
II. obohatili tento sviatok odpustkami. Slávenie
sviatku sa šírilo ďalej, až koncom 16. storočia
ho pápež Sixtus V. nariadil sláviť v celej Cirkvi.
V obrade nášho krstu sa nachádza časť,
ktorá súvisí so starozákonným zvykom obetovania detí Pánu Bohu. Na záver obradu, pred
požehnaním, rodičia obetujú svoje dieťa Pánu
Bohu slovami: „Bože, žehnaj naše dieťa, aby
jeho život bol tebe na slávu, jemu na spásu,
nám na radosť a svetu na osoh.“
Najsvätejšia Panna Mária bola stvorením, ktoré malo najhlbšie spoločenstvo s Bohom, ktoré dostávalo najviac jeho lásky, ktoré
bolo plným milosti. Bohu nikdy nič neodmietla
a vždy plne odpovedala na milosti a podnety
Ducha Svätého. Od nej sa musíme učiť, ako
sa úplne, verne a veľkodušne odovzdať Bohu
v našej situácii a v povolaní, ktoré nám Boh
dal, v konkrétnych, nám zverených okolnostiach vo svete. Je pre nás príkladom hodným
nasledovania. „Mária tak žila,“ poúča sv. Ambróz, „že už sám jej život bol lekciou pre všetkých.“ Naša Matka, svätá Mária, bola dôsledne
verná a vzrastala vo svätosti i milosti. Hoci
bola od prvej chvíle plná Božích darov, predsa
v miere, ako bola verná prijatým podnetom
Ducha Svätého, nadobúdala stále novšiu plnosť. Ba čo viac, v jej živote sa prejavoval
stále intenzívnejší duchovný pokrok, súvisiaci
s priblížením sa veľkých udalosti, akými boli

vtelenie jej Syna, jej spoluvykupovanie
na Kalvárii, jej nanebovzatie.
To isté sa odohravávalo v dušiach
svätých: čím boli Bohu bližší, tým boli vernejší prijatým milostiam a tým rýchlejšie sa
k nemu približovali. Takto by mal vyzerať aj
náš život, lebo Pán nás pozýva k svätosti na
tom mieste, kde žijeme. Samotné radosti
a strasti nám majú slúžiť, aby sme rýchlejšie
napredovali k Bohu a boli verní prijatým milostiam. Obvyklé ťažkosti v prácí, spolunažívanie s ľuďmi, s ktorými sa denne stretávame, drobné služby spolubývajúcim, poznatky, ktoré nadobúdame, by mali byť pohnútkami milovať Boha každý deň viac a viac.
Presvätá Panna nás dnes vyzýva, aby sme
v hĺbke srdca neskrývali nijaké prilipnutia,
naviazanosti, kvôli ktorým by tam Boh nemohol vstúpiť: „Pane, osloboď ma od každej
pýchy života: zlom vo mne moje sebectvo, tú

túžbu presadiť sa a nanucovať sa druhým. Daj,
aby základom mojej osobnosti bolo stotožnenie
sa s tebou, aby som sa každý deň trošku priblížil k tebe.“
Keď dnes uvažujeme o tomto Máriinom
sviatku, poukazujúcom na jej plné odovzdanie
sa Pánovi, môže to byť dobrá príležitosť – ako
je ňou i každý deň – na obnovenie odovzdania
sa Pánovi uprostred našich každodenných
povinností na tom mieste, kam nás postavil.
Prosme aj Pannu Máriu, aby sa našlo veľa ľudí,
ktorí sa – učenliví Duchu Svätému – úplne odovzdajú Pánovi rovnako ako ona: od včasnej
mladosti.
O. Kazimír Kogut OSPPE

Odišiel k Pánovi
Určite mnohí z vás sledovali 31. októbra
rozlúčku s Jánom Chryzostomom kardinálom
Korcom.
Keď som sa v sobotu 24.10. 2015 dozvedel, že
zomrel otec kardinál, spomenul som si na jeho
knihy, články, kázne a v duchu som krátko zašepkal: „Pane, buď milostivý jeho duši.“ Neprináleží mi hodnotiť život otca kardinála. To nechávam povolaným. No pre nás všetkých, ktorí sme
v ňom videli duchovného otca, ostane vzorom
vernosti pápežovi, Cirkvi, príkladom nezlomnej
viery a neúnavného ohlasovateľa evanjeliových
právd do posledných chvíľ pozemského života.
Odpočinutie večné daj mu, Pane !
Ján. F

Slovo na zamyslenie
Veľká láska dokáže malé veci premieňať na veľké. Iba láska dáva našim skutkom
hodnotu.
Svätá sr. Faustína
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Medailónik svätých
„Musíme tu byť jeden pre druhého, lebo Boh
nám ukázal, že On je tu pre nás.“
Píše sa rok 1207, keď sa uhorskému
kráľovi Ondrejovi II. a jeho manželke Gertrúde
narodí dcéra Alžbeta. Tak sa stáva nielen súčasníčkou sv. Františka, sv. Kláry, sv. Agnes
Assiskej a sv. Anežky Pražskej; ale bude
i v živote zdieľať tú istú františkánsku charizmu
a ten istý ideál chudoby ako tieto svätice a svätec, aj keď sa s nikým z nich v živote nestretne.
Už ako štvorročná je Alžbeta zasnúbená s durínskym grófskym synom Ľudovítom IV.
a prenechaná na výchovu durínskemu dvoru.
Tak stráca už v rannom veku svojich vlastných
rodičov. Ako štrnásťročná sa stáva manželkou
svojho snúbenca a prežije s ním ďalších šesť
rokov vo veľmi šťastnom manželstve, z ktorého
sa narodia tri deti.
Alžbeta je už od skorého veku medzi
ľudom známa ako dobrodinka. Sama schádza z
hradu Wartburg, aby poslúžila chudobným
a postarala sa o nich. Dvor to nevidí rád, ale jej
manžel ju podporuje a ochraňuje: „Keď mi len
nerozdá hrad Wartburg, tak som spokojný.“
Rozhodujúci zlom v živote mladej Alžbety nenechá na seba dlho čakať. Po tom, čo
Ľudovít IV. v roku 1227 zahynul v južnom
Taliansku počas križiackej výpravy, príbuzní jej
manžela proti Alžbete tvrdo zakročili. Odňali jej
deti, odmietli uznať jej dedičské nároky po
manželovi a vyhnali ju z Wartburgu.
Alžbety sa ujal jej posledný spovedník,
kazateľ Konrád z Marburgu. Ten pre ňu vymohol časť majetku z jej dedičského podielu,
z ktorého dala postaviť v Marburgu nemocnicu,
kde až do svojej smrti (vo veku 24 rokov) v roku
1231 slúžila chorým.
Už štyri roky po smrti je Alžbeta pápežom Gregorom IX. vyhlásená za svätú.

Princezná chudobných
svätá Alžbeta

In : www. sestrysvkriza.sk
Ľubica S.
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Synoda o rodine
25. 10. 2015 na slávnostnej sv. omši
pápež František oficiálne ukončil synodu
biskupov o rodine. Život spoločenstva Cirkvi
nie je jednoduchý, sme len slabí ľudia.
V súčasnej dobe jedným z problémov je aj
život v rodinách. Rozoberať príčiny týchto
problémov si netrúfam. V tomto uponáhľanom svete sú hlavne mladé rodiny zraňované; trpia nielen manželia, ale aj – a najmä –
deti. Katolíckej cirkvi to nie je ľahostajné.
Pribúda slobodných matiek, mimomanželských zväzkov, rozvedených a znovuzosobášených. Život kresťanov v týchto situáciách
nie je ľahký. Preto v snahe pomôcť týmto
ľuďom, aby neboli v cirkevnom spoločenstve
odsúvaní na okraj, pápež zvolal synodu, aby
došlo k zmenám postoja pastorácie týchto
zranených duší.
Riešenie problému nie je jednoduché, to sa ukázalo aj na synode. Čítame
a budeme čítať rozporuplné názory. Snažme
sa pri čítaní či počúvaní týchto komentárov
nebrať pravdu do svojich rúk, lebo On povedal: „Ja som cesta, pravda a život.“ Hlavne
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v otázke prijímania sviatosti eucharistie.
Závery plne potvrdzujú učenie Cirkvi o nerozlučiteľnosti manželstva. V Kristovi sa však
spája pravda s milosrdenstvom. Preto zároveň závery vyzývajú prijímať všetkých –
aj tých zranených. Títo bratia a sestry sa
nesmú cítiť ako exkomunikovaní, ale mali by
cítiť, že sú naďalej údmi Cirkvi, že Cirkev ich
prijíma a ponúka im ďalšiu cestu životom
v duchu evanjelia. Odporúča sa, aby Cirkev
pristupovala v pastorácii k rozlišovaniu jednotlivých konkrétnych situácií.
Na rozdiel od koncilových dokumentov
záverečný synodálny dokument nie je záväzný,
má formu odporučenia a nemusí byť ani zverejnený, no Svätý Otec sa rozhodol zverejniť ho.
Učinil tak v sobotu 24. októbra, keď zasadnutie
synody bolo ukončené jeho vystúpením a zverejnením textu Záverečnej správy, ako bola
odhlasovaná.
Osobne si myslím, že Svätý Otec sa k
týmto problémom vyjadrí v samostatnej exhortácii.
Zdroj: Internet
Ján F.

Z LISTOV NAŠICH PÚTNIČIEK

O púti do Turzovky
Sme radi, že aj touto cestou sa môžeme poďakovať o. Rastislavovi Ivaneckému,
duchovnému vodcovi Katolíckej jednoty Slovenska, pobočky vo Vranove nad Topľou, za
nádhernú púť v rámci Mesiaca úcty k starším,
ktorú sme vykonali v dňoch 9.10. - 10.10.
2015
do Turzovky, Tepličky a Rajeckej Lesnej.
O. Rastislav sa vedenia tejto púte
od začiatku zhostil priam profesionálne. Poinformoval nás aj o dianí okolo p. Lašutu, ktorý
sa už iste teší stretnutiu s Matkou Božou,
ktorá sa mu podľa informácií zjavila na Živčákovej hore. Tam bol prednedávnom postavený a 4. 10. 2015 posvätený nádherný nový
chrám, zasvätený Panne Márii, Matke Cirkvi,
v ktorom sme hneď v prvý deň púte (po modlitbe krížovej cesty) mali možnosť byť prítomní na sv. omši, ktorú za všetkých zúčastne-

ných pútnikov slúžil o. Rastislav.
Na slávenie sv. omše sme mali možnosť dokonale sa pripraviť: vo sviatosti zmierenia sme sa zbavili ťažoby našich hriechov
a pomodlili sme sa korunku k Božiemu milosrdenstvu. Po sv. omši nám na cestu ku Kaplnke
zjavenia do rytmu našich krokov ako najkrajší
chór znela modlitba sv. ruženca z úst našich
pútnikov.
S piesňou na perách „...keď zaznie
v doline zvona hlas, verný ľud slovenský k Matke volá Zdravas´...” spoločne sme sa navečerali
v penzióne Kriváň, kde sme boli aj ubytovaní.
Nový deň sme začali poďakovaním Pánu Bohu
za dary, ktoré nezaslúžene dostávame, a opäť
svätou omšou na Živčákovej hore. Po omši sme
sa v duchu rozlúčili s Matkou Božou a každý
mal možnosť svoje prosby a poďakovania obrátiť k nebu na mieste, kde sa nebo dotýka zeme.
Následne sa náš autobus pustil prudkým kopcom dolu, ale vďaka p. vodičovi sme sa
pokojnou jazdou premiestnili do Tepličky, kde
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sa v Loretánskej kaplnke pri Kostole sv. Martina
nachádzajú telesné ostatky Žofie Bosniakovej (Bošňákovej).
Poslednou zastávkou bola Rajecká
Lesná-Frivald, kde sme si pozreli nádherné
umelecké dielo Slovenský Betlehem od majstra rezbára Pekaru. Púť sme ukončili sv.
omšou v Kostole Narodenia Panny Márie
v Rajeckej Lesnej, ktorú za všetkých pútni-

kov slúžil opäť náš o. Rastislav.
Bola to púť, ktorá povzniesla nášho
ducha. S vďačnosťou za organizáciu a priebeh
nášmu o. priorovi – za Katolícku jednotu Slovenska
Mária Ocilková

PRANOSTIKY
Keď je na Všechsvätých mokro, môžeme čakať
mnoho snehu.
Keď deň Všechsvätých prinesie zimu, tak Martin /11.11./ prinesie leto.
3. november:
Na svätého Huberta ide teplo do čerta.
11. november:
Dážď martinský znamená mráz a suchotu.
Keď na Martina list zo stromu neopadol, môžeme čakať tuhú zimu.
Keď padá na Martina, aj Veľká noc príde na
bielom koni.
Na Martina medveď líha.
Po Martine už zima nežartuje.
Svätý Martin chodí na bielom koni, ak príde na
sivom koni (hmly), bude zima striedavá, ak na
žltom (sucho), príde tuhá zima.
Martin, Klement, Katarína, raz je teplo a raz
zima.

16. november:
Na svatého Otomara neuvidíš komára.
19. november:
Sv. Alžbeta za plný košík sviatkov prináša.
21. november:
Obetovanie Panny Márie ohlasuje zimu.

IV. lateránsky koncil
V histórii kresťanstva boli (aj sú) zvolávané zhromaždenia – koncily. V staroveku všeobecné koncily definovali trojičnú a kristologickú dogmu. Neskôr v stredoveku a novoveku sa koncily zaoberali témou Cirkvi a jej sviatosťami. V novembri tohto roku si pripomíname 800 rokov od
jedného z významných koncilov. V roku 1215 pápež Inocent III. zvolal dvanásty ekumenický
koncil – Štvrtý lateránsky. Tento koncil sa zaoberal a odsúdil bludy albigéncov a katarov; jeho
uznesenia boli vydané v 70 kánonoch a zhrnuté v Corpus iuris canonici, kde zároveň bola vysvetlená náuka o transsubstanciácii (prepodstatnení), čo vyjadrovalo náuku o Eucharistii. Dodnes je v platnosti kapitola, ktorá zaväzuje každého kresťana, ktorý dospel k užívaniu rozumu,
aspoň raz ročne pristúpiť k spovedi a svätému prijímaniu vo veľkonočnom čase.
Je potrebné poznamenať, že závery ekumenických koncilov sú záväzné pre celú Cirkev.
Zdroj: Internet.
Ján F.
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Niektoré pamätné dni
9. novembra 1715
9. novembra 1925

10. novembra 1714
11. – 30. novembra
11. novembra 1964
12. novembra 1869
13. novembra 1920

15. novembra 1939
17. novembra 1231
17. novembra 1963

18. novembra 1626
18. novembra 1965
19. novembra 1841
19. novembra 1889
20. novembra 1940
21. novembra 1992

– biskup Ladislav Adam Erdödy založil v Nitre Kňazský seminár
sv. Ladislava Uhorského.
– narodil sa J. Em. Giovanni kardinál Coppa, dlhoročný diplomat
Svätej stolice, apoštolský nuncius pre ČSFR a po rozpade ČSFR apoštolský nuncius pre Českú aj Slovenskú republiku, historik a náboženský
spisovateľ. Spolusvätiteľ slovenských biskupov: Mons. Františka Rábeka,
Mons. Milana Chautura a Mons. Andreja Imricha.
– narodil sa ROMUALD HADBAVNÝ, kamaldulský mních, historik, prvý
prekladateľ Svätého písma do slovenčiny.
1215 – v Lateráne sa konal Dvanásty ekumenický (Štvrtý lateránsky) koncil
najväčší stredoveký koncil s významnými závermi.
– blahoslavený PAVOL VI. sa vzdal pápežskej tiary, znaku korunovania
pápežov.
– ostrihomský arcibiskup kardinál JÁN ŠIMOR po intervencii bl. Pia IX.
podpísal zakladajúci dekrét Spolku svätého Vojtecha.
– pred 95 rokmi pápež Benedikt XV. vymenoval prvých troch slovenských
biskupov: Mariána Blaha, Karola Kmeťka a Jána Vojtaššáka (pre bis
kupstvá Banská Bystrica, Nitra, Spiš). Menovanie zverejnila Svätá stoli
ca 16. decembra 1920.
– umrel ThDr. JOZEF BUDAY, kanonik, náboženský spisovateľ, prvý šéfredaktor Duchovného pastiera. Prvé číslo tohto časopisu vyšlo v novembri 1917 a vychádza dodnes.
– umrela sv. ALŽBETA (svätorečená r. 1235).
– pápež PAVOL VI. uložil relikvie sv. Cyrila do oltára v Kaplnke sv.
Klementa v Ríme. Novoobjavené relikvie sv. Cyrila v mestečku Recanati
vtedy Pavlovi VI. priniesli slovenskí biskupi Andrej Grutka, Štefan Nahálka
a Jozef Tomko.
– pápež URBAN VIII. posvätil Baziliku sv. Petra a sv. Pavla v Ríme.
– pápež bl. Pavol VI. podpísal dogmatickú konštitúciu Dei verbum o Božom
zjavení a dekrét o laickom apoštoláte Apostolicam actuositatem.
– narodil sa ANDREJ KMEŤ, kňaz, botanik, archeológ, národný buditeľ.
– v Spišskej Kapitule otvorili preparandiu – prvý učiteľský ústav v RakúskoUhorsku.
– narodil sa 15. biskup Banskobystrickej diecézy Mons. Rudolf Baláž (vo
veku 70 rokov náhle zomrel 27. 7. 2011).
– umrel prof. ThDr. ANTON BAGIN, cirkevný historik, znalec cyrilometodských dejín, šéfredaktor Duchovného pastiera.
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Z farskej matriky
KRSTY: Pavol Hamorník, Šimon Cabán,
Zoja Chrapeková, Matúš Pavlo, Janka
Barnová, Jakub Petrík, Jakub Sekera,
Sarah Čeri.

POZVANIE DO VEČNOSTI PRIJALI:
Ján Suchoža (55), Peter Ščepaník (44),
Oliver Tatranský (37), Mária Ajbenová
(85), Ján Buchanec (82), Margita Lacková (86), Štefan Ondo (73)

OHLÁŠKY
Jozef Kovalik, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou
a Zuzana Walterová, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou
(ohlasujú sa tretíkrát)
Marek Kovaľ, narodený vo Vranove nad Topľou, bývajúci v Nižnom Kručove
a Šarlota Lališová, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou
(ohlasujú sa druhý- a tretíkrát)

Kalendárium pripomína
8. 11. – Ne: 32. nedeľa cez rok
9. 11. – Po: Výročie posvätenia Lateránskej baziliky; sviatok
10. 11. – Ut: Sv. Lev Veľký, pápež, učiteľ Cirkvi; spomienka
11. 11. – St: Sv. Martin z Tours, biskup; spomienka
12. 11. – Št: Sv. Jozafát, biskup a mučeník; spomienka
13. 11. – Pi: Sv. Stanislav Kostka; ľubovoľná spomienka
15. 11. – Ne: 33. nedeľa cez rok
16. 11. – Po: Sv. Margita Škótska; sv. Gertrúda panna; ľubovoľná spomienka
17. 11. – Ut: Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka; spomienka
18. 11. – St: Výročie vysviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla; ľubovoľná spomienka
21. 11. – So: Obetovanie Panny Márie; spomienka
HUMOR
Japonec sa motá okolo salaša. Keď ho vidí
bača, ide k nemu a opýta sa ho: - Počúvaj... čo
sa tu motáš, kto si?...
-Ja som Ki Tsu Tchan – hovorí Japonec.
- Netrep, ty nie si Kysučan! Ja Kysučanov veľmi
dobre poznám!

Hovorí lekár dôchodcovi:
-No, je to dobre! Tieto lieky môžete vysadiť!
-Dobre, a čím ich mám potom polievať?

Informačný bulletin
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