
 
„Ktože nájde ženu dobrú? Jej cena je 
nad perly.“ (Prís 31, 10)  
 

V roku 1843 publikoval Američan Natha-
niel Hawthorne krátky príbeh s názvom 
Materské znamienko. Príbeh je o nádher-
nej žene Georgiane, ktorá má jednu chy-
bičku krásy - materské znamienko na 
tvári. Alymer, jej manžel, je vedec a chce, 
aby Georgiana bola dokonalá. Namieša 
jej akýsi elixír na odstránenie znamienka. 
Georgiana si ním vôbec nie je istá, no 
chce manžela potešiť a elixír vypije. Ma-
terské znamienko pozvoľna bledne  
a stráca sa, rovnako však aj Georgiana. 
Na konci príbehu síce zomiera, ale s do-
konalým telom. Koľkokrát sa aj my sprá-
vame ako vedec Alymer!  
Koľkokrát aj my vyčítame svojmu 
manželovi/svojej manželke drobné ne-
dostatky namiesto toho, aby sme im ďa-
kovali a žehnali za všetky radostné chví-
le, za to, že stmeľujú rodinu a že sú nám 
oporou v živote viery? Dnešné prvé číta-
nie opisuje vlastnosti čnostnej manželky. 
Svojmu manželovi prináša dobro a svoj 

život obetuje rodine. Múdro spravuje svo-
ju domácnosť, obdarúva chudobných, 
obetuje sa za rodinu, no nadovšetko má 
bázeň pred Pánom a plní jeho prikázania. 
Odborníci sa domnievajú, že takéto  
a podobné čítania sa používali ako vzor 
pri výučbe mladých židovských žien, 
akou bola aj Panna Mária. A niet sa čo 
čudovať! Z týchto vlastností pracovitej  
a zbožnej ženy sa máme veru aj my — 
ženy, ale aj muži — veľa čo poučiť o tom, 
ako si zorganizovať deň. Opisuje sa tu 
domácnosť, v ktorej rodina vedie zdravý, 
plodný a povznášajúci život; domácnosť, 
v ktorej si manželia vážia a ctia jeden 
druhého a v ktorej sa deti učia hodnotám 
viery, zodpovednej práci a vzájomnému 
rešpektu. Ani jedna z našich domácností 
nie je, pochopiteľne, taká dokonalá, ako 
tá, o ktorej sme čítali. Sme, koniec kon-
cov, len omylní a hriešni ľudia! To však 
neznamená, že sa o tento ideál nemôže-
me všetci usilovať! Pamätajme však aj na 
Alymera — počas svojho snaženia sa 
navzájom nezničme! 
 

O. Rastislav Ivanecký, farár 
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Sv. Rafael Kalinovský OCD, kňaz 
  
 Jozef Kalinovský sa narodil 1. septembra 
1835 vo Vilniuse. Dostal dobrú výchovu 
a vzdelanie. V Petrohrade ukončil Mikulášsku 
akadémiu a stal sa vojenským inžinierom. 
Dosiahol hodnosť štábneho kapitána 
v cárskom vojsku, ale na vlastnú žiadosť bol 
z činnej služby uvoľnený. Po vypuknutí Janu-
árového povstania r. 1863 sa doň zapája ako 
jeden z jeho vodcov na území Litvy. Po potla-
čení povstania bol odsúdený na smrť, po zme-
ne výroku odsúdený na 10 rokov nútených 
prác na Sibíri.   
 Po získaní slobody v r. 1874 sa v Rakúsku 
stáva vychovávateľom kniežaťa Augusta Czar-
toryského, tam 26. novembra 1877 vstupuje 
k bosým karmelitánom a prijíma rehoľné meno 
Rafael od sv. Jozefa (tohto roku je to práve 
140 rokov). Za kňaza bol vysvätený v januári 
1882 (pred 135 r.) už v Poľsku, v Czernej. 
Jeho zásluhou bol na území Poľska obnovený 
karmelitánsky rád, ktorého bol dlho predstave-
ným v Czernej aj vo Wadowiciach. Zomrel 
pred 110 rokmi vo Wadowiciach – 15. novem-
bra 1907 – v povesti svätosti.  
 Jeho život sa vyznačoval hlbokou láskou 
k blížnym (už od čias vyhnanstva na Sibíri), 
veľkou úctou k Eucharistii, nevšednou ochotou 
v duchovnom sprevádzaní a najmä neúnavnou 
horlivosťou v duchovnej službe v spovednici – 
až do úrovne heroizmu. Sv. Rafael od Jozefa  
Kalinovský, človek, ktorého si podmanil Kris-
tus, ktorý si Božiu Matku ctil a miloval vo všet-
kých ťažkostiach života. Až do zodratia tela 
celý sa zasvätil vedeniu ľudí k Bohu, návratu 
oddelených bratov k jednote viery. Miloval, kde 
panovala nenávisť, prinášal vieru, kde boli 
pochybnosti, prinášal nádej, kde trápilo zúfal-
stvo.  
 Zaslúžil sa o založenie a vybudovanie 
karmelitánskeho kláštora a Kostola sv. Jozefa 
vo Wadowiciach. Áno, tam na Hôrke za mes-
tom, kde často od svojho detstva chodieval 

Svätý  Otec Ján Pavol II., kde v deň prvého sv. 
prijímania prijal karmelitánsky škapuliar, ktorý 
nosil po celý svoj život, kde – ako často 
s vďačnosťou spomínal – sa formoval jeho 
duchovný život a mariánska úcta.  
  Sv. Rafael Kalinovský, prvý kanonizovaný 
bosý karmelitán od čias sv. Jána  z Kríža.   Pá-
pež sv. Ján Pavol II. vyhlásil ho za blahoslavené-
ho v roku 1983 a v roku 1991 za svätého. 
 

Spracované z karmelitánskej literatúry.                                                                           
J. Melková 
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SLOVO NA ZAMYSLENIE 

 
„Modlitba nemá slúžiť na to, aby sme sa do nej uzatvárali pred  blížnymi, ale skôr aby sme 

sa posilňovali v láske k blížnemu.“ 
                                                                                   P. Rosso 

Raz ráno, ako zvyčajne, si Kalif Harun al Ra-
śid zavolal jasnovidca a porozprával mu svoj 
sen. 
      „Snívalo sa mi, že mi vypadali všetky 
zuby jeden za druhým, a teraz prázdne 
ústa. Čo si o tom myslíš?“ „Pane, to nie je 
dobré znamenie. Sen znamená, že všetci 
tvoji príbuzní umrú pred tebou a ty tu osta-
neš sám,“ povedalo jasnovidec. 
      Kalif sa zachmúril a tak sa nahneval, že 
jasnovidcovi povedal, aby sa mu viac na oči 
neukazoval.  
 Potom vyrozprával sen inému mágovi. Ten 
mu povedal: „Môj pane, to je dobré zname-
nie. Sen hovorí, že budeš dlho žiť a že pre-
žiješ svojich príbuzných a užiješ si viac 
ako ostatní.“ 
      „Aký krásny sen!“ Dal mágovi sto dená-
rov, že mu sen tak pekne vyložil. Potom zavo-

lal vezíra, aby vyhľadal prvého jasnovidca. 
Chcel sa mu ospravedlniť, že ho vyhnal 
z paláca. Jasnovidec mu vlastne povedal to 
isté, len nezvolil správny spôsob ako to pove-
dať.  
 Čo z toho vyplýva? Nie vždy je jedno, ako 
pravdu povieme. Aj najnepríjemnejšia pravda sa 
dá povedať jemne vzhľadom na poslucháča.   
 
Zdroj: http://efafa.webnode.sk/ poučné príbehy   Obr. http://
www.lifeyomi.com/2014/10/in-your-eyes-you-can-do-no-wrong.html 

 
 
 

AKO TO POVEDAŤ 
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 OD VRANOVSKEJ K SEDEMBOLESTNEJ  

      Autá sú naštartované, batožina naložená 
a pred nami 400 kilometrov. Väčšinou sa cez 
víkend ľudia presúvajú zo západu na východ, 
ale my sme iní. Pred nami sa črtal jasný cieľ 
našej cesty – bazilika s dvoma vežami – Ná-
rodná bazilika v Šaštíne. 

     Kým sme sa tam dostali, čakalo nás veľa 
hodín zavretých v autách, ktoré sme si sprí-

jemňovali hudbou, spevom (ako sa na správ-
nych zboristov patrí), vtipmi či menšími za-
stávkami. Najzaujímavejší bol výhľad z jesen-
ného Štrbského plesa, ten sa nedá ani len 
porovnať so všetkými benzínkami, na ktorých 
sme stáli. Do Šaštína sme dorazili až na veče-
ru. Unavení cestou sme sa zmohli len na pár 
hier. Sobotné dopoludnie sme strávili výletom 
do  okolia. Vybrali sme sa na Smolenický zá-
mok. Tu nám trochu pomohol aj náš východ-
niarsky pôvod, pretože miestni nám umožnili 
aj prehliadku zámku, hoci návštevné hodiny 
sme premeškali. Poobede sme využili telocvič-
ňu, ktorú majú v okolí kláštora a spomenuli si 
na školské časy, keď sme na telesnej hrali 
vybíjanú. Zúčastnili sme sa svätej omše a po 
večeri sa aj z našich otcov o. Ondreja a o. 
Martina stali mafiáni. Samozrejme, len v rámci 
hry! V nedeľu sme mohli vyskúšať akustiku 
v Národnej bazilike. A po omši sme sa vybrali 
späť od Sedembolestnej k matke Vranovskej.  
        Klára D.     
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 Skončil sa čas spomienky na našich zosnulých príbuzných, známych a milovaných blízkych 
ľudí, čas na uvedomenie si aj našej  smrteľnosti. Nemal by sa však končiť smútkom a nostalgiou, veď 
po týchto dňoch prichádza čas prípravy na príchod  nášho Spasiteľa na tento svet. Čas, kedy sa má-
me stíšiť, upokojiť a pripraviť svoje duše a mysle na sviatok Narodenia nášho Pána, ktorý nás vykúpil 
a otvoril nám cestu do večnosti, kde sa nakoniec určite stretneme aj s našimi milovanými, ktorí nás 
už na tomto svete opustili. 

My kresťania by sme nemali ukazovať iba vážnu a smutnú tvár, plnú starostí a trápenia. Mali by 
sme sa tešiť a radovať zo života, aj keď nie je bez problémov a utrpenia. Veď Ježiš Kristus nás uistil, 
že smrťou sa život nekončí, iba mení. 

A práve v tieto dni pred adventom sme sa rozhodli usporiadať farskú KATARÍNSKU VESELICU. 
Príďte sa spolu zabaviť, zatancovať či zaspievať si v spoločnosti priateľov a známych ľudí dobrej 
vôle, kde nebude chýbať úsmev a dobrá nálada. 
 Pozývame všetkých, ktorí sa chcú zabaviť pri dobrej hudbe a v spoločnosti priateľov, na KATA-
RÍNSKU VESELICU do KKD pri našej bazilike dňa 25.11. 2017 so začiatkom o 16.00 hod.  
Poplatok: 2 eurá za osobu (5 eur za rodinu). 

KATARÍNSKA VESELICA 

Zapísala    Klára Demčáková  
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 Slovensko sa dňa 18. októbra 
2017 pripojilo k takmer 70 krajinám, v ktorých 
sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu 
vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužova-
ných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. 

Táto globálna iniciatíva je už tradične organizo-
vaná pápežskou nadáciou ACN – Aid to the-
Church in Need (u nás známou aj ako Kir-
che in Not) a od svojho vzniku v roku 2005 vo 
Venezuele sa stretáva so stále väčším ohla-
som. 

 Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, 
aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami 
– predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj 
ľudského srdca a mier vo svojich mestách 
a krajinách. Dňa 18. októbra 2017 sa teda 
hlasy detí, nevinných obetí vojnových konflik-
tov, nepokojov a katastrof, aj hlasy detí žijúcich  
v krajinách, kde vládne mier, spojili do jedného 
– v školách a škôlkach, kaplnkách a kostoloch, 
detských nemocniciach, sirotincoch, utečenec-
kých táboroch, doma, kdekoľvek, kde sa deti 
o 09.00 hod. miestneho času budú práve na-
chádzať. 

„Nespočetné množstvo detí sa narodilo 
počas vojny a nikdy nepoznali mier. Ich slzy 
a ich utrpenie volajú do neba“, apelujú na 
medzinárodné spoločenstvo medzi inými aj 
sýrski kresťanskí patriarchovia. 

Dôležitosť iniciatívy zdôrazňujú vo svojom spo-
ločnom liste aj prezident ACN kardinál Mauro 
Piacenza a duchovný asistent ACN Martin M. 
Barta: 
„V roku 2017, pri príležitosti 100. výročia 
zjavení Kráľovnej posvätného ruženca 

vo Fatime, nemôžeme urobiť pre naše úsilie 
o mier vo svete nič lepšie, než zobrať vážne 
posolstvo z nebies. Nie je veľavravné, 
že Boh si vo Fatime vyvolil deti, aby svetu 
odhalil najdôležitejší mierový plán pre našu 
dobu?“ 

 
 Aj  v našej farnosti sme sa spolu s deťmi za-
pojili do tejto výzvy. Deti sa modlili svätý ruže 

Martin M. Barta 
duchovný asistent ACN 
 
nec pred večernou svätou omšou, zapojili sa do 
nej nielen deti, ale aj rodičia a ostatní veriaci vo 
farnosti. Modlitby sv. ruženca sa aktívne zúčastni-
lo spolu 60 detí. Všetkým, ktorí sa zapojili do tejto 
iniciatívy, zo srdca ĎAKUJEME. 

Spoločenstvo detí ERKO 

Čo znamená MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC ? 

STALO SA V NAŠEJ BAZILIKE: 
V čase oktávy modlitieb za spásu duší našich drahých zosnulých dňa 6. novembra našu baziliku 
navštívila početná skupina pútnikov – veriacich z Nižnej Šebastovej pod vedením svojho duchovné-
ho otca Lukáša Durkaja, ktorý pochádza z  Hencoviec. 
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 Pozrime sa teraz na cieľ nášho života, na 
vlasť našej duše, na večnú blaženosť pri Bohu 
– v nebi. Zmysel života sme dostali už 
v detstve. Cirkev nám určila cieľ nášho života 
slovami: „Boha poznať, milovať ho, jemu slúžiť 
a tak si získať nebo.“ 
 Aj keď je nebo darom Božím, musíme na-
pnúť všetky sily, aby sme ho dosiahli, lebo 
„...nebeské kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa 
ho zmocňujú“ (Mt 11, 12). 
 Keď Ježiš hovorí o smrti, sľubuje: „Ja som 
Vzkriesenie a Život. Kto verí vo mňa, aj keby 
zomrel, bude žiť a ktokoľvek žije a verí vo mňa, 
nikdy nezomrie“ (Jn 25, 26). A tiež: „...zasa vás 
uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu 
radosť vám nik nevezme“ (Jn 16, 22). Keď 
Ježiš hovorí o „dome môjho otca“, myslí tým 
nebo. 
 Nebo a v ňom Boh, jediný Boh 
v nekonečnom lesku svojej slávy! V nebi bude 
naša láska k Bohu dokonalá, večná. V nebi 
budeme účastní jeho šťastia naveky. Svätý 
Augustín to vystihuje takto: „Budeme ho vidieť, 
budeme ho chváliť, budeme ho milovať. Dívať 
sa do Božej tváre je uchvacujúce, nádherné! 
To je naše plné šťastie.“ 
 Svätý Pavol v Liste Korinťanom nebo vysti-
huje krásne: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepo-
čulo, ani na um človeku neprišlo, čo Boh pripra-

vil tým, ktorí ho milujú.“ Jednoducho povedané: 
nebo je vlasťou spravodlivých, priestorom ži-
vých, kráľovstvom svetla a pokoja, oceánom 
dobra, lásky a šťastia, túžbou, cieľom a prame-
ňom všetkých radostí. 
 Teda nebo je stav večnej blaženosti, ktorá 
spočíva v tom, že človek bude Boha dokonale 
poznávať ako nekonečnú pravdu a nekonečné 
dobro. Zjednotenie našej duše s večne milova-
ným Bohom nás bude blažiť naveky. V Bohu – 
ako v prvej príčine – budeme dokonale poznávať 
všetko ostatné vo svete. On bude pre človeka 
dokonalým naplnením túžob po dobre. Nebo 
môžeme definovať ako stav slastného spočinutia 
v Bohu, v nekonečnom Dobre. 
Svätý Cyprián, cirkevný otec z 3. storočia píše: 
„V našej nebeskej vlasti nás budú čakať naši 
milí..., naši rodičia, bratia a sestry, deti, všetci, 
ktorí sú už svojou spásou istí; nemajú však istotu 
našej spásy a majú starosť o našu záchranu...“ 
 Žime tak, aby sme sa uvideli znovu v nebi. 
 
Prevzaté, krátené, z hore uvedenej publikácie k výročiu fatim-
ských zjavení. 

Liturgický kalendár 
 13. 11. – Ne: 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
15. 11.  – St: Sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi; ľubovoľná spomienka 
16. 11.  – Št: Sv. Margita Škótska; ľubovoľná spomienka 
17. 11.  – Pi: Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka; spomienka 
18. 11.  – So: Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov; ľubovoľná spomienka 
19. 11.  – Ne: 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
21. 11.  – Ut: Obetovanie Panny Márie; spomienka 
22. 11.  – St: Sv. Cecília, panna a mučenica; spomienka 
23. 11.  – Št: Sv. Klement I., pápež a mučeník; ľubovoľná spomienka 
24. 11.  – Pi: Sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz a spoločníci; spomienka 
25. 11.  – So: Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica; ľubovoľná spomienka 
26. 11.  – Ne: KRISTA KRÁĽA 
30. 11.  – Št: Sv. Ondrej, apoštol; sviatok 

TVOJE DNI SÚ SPOĆÍTANÉ – 7. časť 
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    Z farskej matriky 

HUMOR 
Príde podriadený za šéfom a hovorí. 

- Chcem pridať. 
Šéf ho s úsmevom poklepe po chrbte a hovorí: 

- Tak pridaj!  

Niektoré významnejšie dni a výročia 

13. novembra 1987 – zomrel Mons. Július Gábriš,  arcibiskup in memoriam Trnavskej               
  diecézy. 
14. novembra 1877 – narodil sa Ján Vojtaššák, spišský biskup (umrel r. 1965).  
14. novembra 1907 – narodil sa Pedro Arrupe, generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej,               
  autor životopisu sv. Františka Xaverského 
21. novembra 1992 – zomrel prof. ThDr. Anton Bagin, významný cirkevný historik, znalec                
  cyrilo-metodských dejín. 
28. novembra 1967 – zomrel významný morálny teológ Alexander Spesz. 
2. decembra 1847 – zomrel Ján Ladislav Pyrker, spišský biskup, benátsky patriarcha,                        
  zakladateľ a riaditeľ učiteľskej preparandie v Spišskej Kapitule. 

KRSTY: Marek Front, Adam Berka, 
Sofia Vrábelová, Tobias Truchan, 
Barbora Barnátová. 
POHREBY: 
(85) Mária Pavlovská, (78) Michal Melník. 
 

OZNAMY 
 

1. V nedeľu 19. novembra vo všetkých kostoloch arcidiecézy bude Dobročinná zbierka 
sv. Alžbety. Za Vaše milodary, ktoré budete môcť vložiť do pokladníc pri vchodoch, 
Pán Boh zaplať.  
2. Pozývame všetkých, ktorí sa chcú zabaviť pri dobrej hudbe, na Katarínsku veselicu 
dňa 25. 11. 2017 o 16.00 hod. v KKD. Bližšie informácie na plagátoch a na našej inter-
netovej stránke.   
3. V novembri oslávime sviatok sv. Ondreja apoštola a patróna našej arcidiecézy. Pri 
tejto príležitosti vám ponúkame možnosť uctiť si nášho patróna formou Ondrejských 
dní. V našom dekanáte v piatok 24. novembra v Hanušovciach nad Topľou 18.00 hod. 
Celebruje arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.            


