
Október - mesiac modlitby sv. ruženca 
 Ruženec je evanjeliová 
modlitba, ktorá usporiadane pos-
tupne rozvíja a dáva najavo, akým 
spôsobom sa Božie Slovo z mi-
losrdného Božieho rozhodnutia 
zapojilo do ľudských osudov a us-
kutočnilo dielo vykúpenia. Veď
v ruženci sa príhodne po pori-
adku uvažuje o základných sp-
asiteľných udalostiach, ktoré sa 
uskutočnili v Kristovi, od pan-
enského počatia Božieho Slova a 
tajomstiev Ježišovho detstva až po 
vrcholné veľkonočné udalosti, to 
jest požehnané umučenie a slávne 
vzkriesenie, a ich účinky v rodiacej 
sa Cirkvi na Turice i v samej Panne 
Márii, keď po tomto pozemskom 
vyhnanstve bola s telom i dušou 
vzatá do nebeskej vlasti. 
 Ruženec sa teda opiera
o evanjelium a jeho stredobodom 
je tajomstvo vtelenia Božieho slo-
va a ľudské vykúpenie. Preto je 
vonkoncom kristologická mod-
litba. Veď najvlastnejšia zložka 
ruženca – Litániové opakovanie 
anjelského pozdravenia „Zdravas, 
Mária“ – premieňa sa na neprestajnú 
Kristovu chválu. Na Krista ako 
na najvyššiu métu sa vzťahuje an-
jelovo posolstvo a pozdrav Krstiteľovej matky: „Požehnaný plod 
tvojho života“. Ba opakovanie „Zdravas Mária“ je akoby osnova, 
na ktorej sa rozvíja kontemplácia tajomstiev. Lebo Ježiš, ktorý 
sa spomína v každom Zdravase, je ten istý, ktorého po poriad-
ku predkladajú pripomínané tajomstvá ako syna Božieho a Syna 
Panny Márie, ktorý sa narodil v betlehemskej jaskyni; ktorého 
matka v chráme obetovala; predkladajú ho ako chlapca, ktorému 
záleží na tom, čo patrí jeho Otcovi; predkladajú ho ako Vykupi-
teľa ľudí v smrteľných úzkostiach v Getsemanskej záhrade, bičo-
vaného a korunovaného tŕním; krížom obťaženého a zomiera-
júceho na Kalvárii; ako vzkrieseného z mŕtvych, vystupujúceho 
do Otcovej slávy, aby zoslal dary Ducha Svätého. Ak prejdeme 
od Ježišovho detstva skrytého života v Nazarete k jeho verejnému 
životu, naše rozjímanie nás privedie k tajomstvám, ktoré môžeme 
nazvať tajomstvami svetla.         (pokračovanie na 6. strane)
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  POZOR!!!
NOVÁ RUBRIKA

(dokončenie zo strany 1)
 Vskutku najväčším tajomstvom Krista je to, že je svetlom. On 
je „svetlo sveta“ (Jn 8, 12). No táto pravda sa objavuje najmä počas 
rokov jeho verejného účinkovania, keď ohlasuje evanjelium Božieho 
kráľovstva.  Úplné odpustky môžu získavať tí, čo sa modlia ruženec 
v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločen-
stve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov 
sa stanovuje: 1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri 
verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného 
zvyku.  
 Neraz sme zavalený rôznymi povinnosťami a preto 
nemáme čas na sv. omšu v týždni a čo je horšie možno aj 
v nedeľu. Stáva sa, že niektorí len dobehujú na sv. omšu, chodia na pos-
lednú chvíľu alebo dávno po jej začatí. Na sv. omšu máme prísť na čas 
ba priam oveľa skôr, aby sme sa na stretnutie s Kristom v liturgii pri-
pravili, stíšili a sústredili. Vidím, že na modlitbu sv. ruženca, ktorá je 
pred sv. omšou prichádzajú skôr starší ľudia, aj keď nájdu sa aj mladí a 
to ma veľmi teší. Nájdime si čas v tomto mesiaci, ktorý voláme „ružen-
covým“ na spoločnú modlitbu v kostole ale aj na modlitbu doma 
vo svojich rodinách.  
 Rodičia povzbuďte svoje deti k modlitbe sv. ruženca, 
k účasti na spoločnej modlitbe v kostole, ale predovšetkým
im vy sami buďte dobrým príkladom. Nech Panna Mária kráľovná 
presvätého ruženca oroduje za nás u Boha a nech nám vyprosí mi-
losť, aby sme si uvedomovali potrebu modlitby v našom živote.

Rastislav Polák, dekan - farár
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Slávenie sv. omše na Majši.
 Tak ako po iné roky, sa aj tento rok 11. augusta 
2016  konala svätá omša v kaplnke na Majši. Svätú omšu 
celebroval náš pán dekan vsdp. Rastislav Polák.
 Tu na Majši, na jednej z filiálok Rimavskej 
Soboty, sa slávi v roku len táto jediná sv. omša 
a to z príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie. 
V roku 1920 bol na tejto pustatine založený Mar-
tinom Vrábeľom, jeho manželkou a synmi cintorín. 
V roku 1929 taktiež z pričinenia tej istej rodiny, 
tu bola dokončená a posvätená malá kaplnka Panny 
Márie.
 Popri iných mariánskych ctiteľoch, ktorí prišli na 
toto krásne miesto osláviť narodenie Panny Márie, boli 
prítomní aj žijúci členovia rodiny Vrábeľových, ktorí 
sa o túto kaplnku, ako rodinný klenot a prejav veľkej 
vďačnosti Bohu a Nebeskej Matke, vzorne starajú.

Jozef Koronczi

Levoča 2016
   V dňoch 2. a 3. júla 2016 sa konala 
na najstaršom pútnickom mieste východného 
Slovenska – Levoči púť, ktorej sa zúčastnili aj nie-
koľký veriaci z našej farnosti. Počas púte bol pri-
pravený bohatý duchovný program: sväté omše, 
modlitby sv. ruženca, korunka Božieho mi-
losrdenstva, Mariánsky koncert, krížová cesta 
a samozrejme počas celej púte vysluhovanie sv. 
zmierenia. Púť vyvrcholila v nedeľu slávnostnou svätou 
omšou, ktorú celebroval arcibiskup Mons. Mario 
Giordana – apoštolský nuncius na Slovenku.
         Napriek nepriaznivému počasiu si pútnici odnies-
li veľa duchovných zážitkov a povzbudenia.           
  Jozef Koronczi

V tejto jednoduchej myšlienke sa nachádza veľa múdrosti. Hovorí, že Boh, ako Otecko nielenže 
stvoril svet, ale aj ho chráni. To, že sme sa narodili svedčí o tom, že potrebuje nás. Dáva nám 
všetko k tomu, aby sme mali vyrovnaný život. A možno si to ani neuvedomujeme, len vtedy, 
keď stratíme niečo alebo niekoho, na koho nám moc záleží. 
 Prežívali sme farský deň 28. augusta pod orechom pri ZUŠ-ke a ako som pozeral fotky, 
uvedomil som si, že tieto chvíle všetci potrebujemeJ! Je dobré vedieť, že patríme do jednej farskej 
rodiny, že nie sme sami ani osamotení. 
 Učiteľ sa opýtal najmenších: „Čo potrebuje človek, aby bol šťastný?“ Odpovede boli rôzne: 
pekný byt, dobré jedlo, peniaze, život bez bolesti... Učiteľ im pomohol: prácu, uznanie druhých, 
Božie požehnanie...Všetko bolo pekne pod sebou zapísané na tabuli. „Zabudli sme ešte na niečo?“ 
opýtal sa učiteľ. Jedno dievčatko sa prihlásilo a povedalo: „Áno, zabudli sme na človeka.“ 
 A naozaj je to tak. Poďakujme Ježišovi, že sa stará o nás skrze našich bratov a sestry. 
A buďme aj my takými ľuďmi, ktorý nielen nosia v sebe ten Boží dotyk ale aj posúvajú ďalej. 
Snažme sa žiť každý deň jeden po druhom vo vedomí, že každé ráno dostaneme novú šancu 
od nebeského Otecka, aby sme budovali NEBO.

Ján Zsóka, kaplán



J PERLY NAŠICH DETÍ 
POČAS PIATKOVÝCH 

SV. OMŠÍ J 

„Koho si vyvolil Pán Ježiš 
 za svojich spolupracovníkov?“
 - Adama a Evu.

„Čo sa učili apoštoli pri Pánu 
Ježišovi?“
 - Modlitbu Verím v Boha.

„Aké predmety mali apoštoli?“
 - Náboženstvo.

 " Š i k o v n é  r u k y  ! 
Zo spomienok na prázdniny

 

 

 

   Tábor je za nami, povedali sme si posledný júlový 
týždeň. A naozaj, bol za nami ani sme sa nenazdali. 
Prípravy naň trvali oveľa dlhšie, ako celý týždňový po-
byt 34 detí v Dolnej Strehovej. Zažili sme pekný týždeň. 

 
V skratke: v pondelok sme sa ubytovali, zoznámi-

li navzájom aj s okolím a samozrejme hrali sme sa 
až do neskorého večera. V podstate celé dni a každý 
deň bol hra J. Tieto hry nám narúšali len pauzy 
na jedenie, upratovanie, modlitbu a sv. omšu ...J 
Nad počasím sme sa v pondelok vôbec nezamýšľali, 
pretože sme nemali v pláne odísť z miesta, kde sme 
boli ubytovaní. V utorok sme mali nádherné počasie 
aké sme potrebovali, pretože sme tento deň strávi-
li na kúpalisku. Naše deti sa na kúpalisku zabávali, 
zapájali do súťaží a veru aj vyhrávali.  Slnko sa v stre-
du skrylo za oblaky a my sme mali deň pripravený 
na turistiku. Predstavte si, nikto sa nesťažoval, nikto 
sa nemračil, deti kráčali, spievali, smiali sa. Naše kro-
ky viedli na Osušie, kde sme slávili sv. omšu po ktorej 
sme mali opekačku spojenú s hrou J. Cestou späť 
mi deti šepkali, že tento deň bol lepší ako ten včera. 
A hovorili tak každý deň. Výborne sa to počúvalo
a iste aj preto na nás dospelých únava neprichádza-
la. Ak muselo pršať, tak Pán rozhodol, že tak bude
 vo štvrtok, pretože v tento deň sme mali na pláne ak-
tivity v blízkosti ubytovne. A v piatok znova vykuklo 
slniečko a my sme sa znova mohli osviežiť na miest-
nom kúpalisku. V sobotu sme sa cestou domov zastavili 
na horolezeckej stene v Lučenci a tešili sme sa na Vás 
milí rodičia. 
 Tak ako rýchlo ste prečítali týchto pár riadkov, 
tak ubehol aj týždeň s Vašimi deťmi.
 Ďakujeme, že ste nám na týždeň s dôverou 
zverili Vaše deti. Sú to dobré deti. Spoznali sa navzájom
 a aj my dospelí sme spoznali ich. Bol to úžasný týždeň 
– Bohu vďaka zaň! 

Vladimíra Haninčíková
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Z O  Ž I V O T A
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N A Š E J  F A R N O S T I

Ak máte aj vy nejaké fotky z diania v našej farnosti, budeme radi, ak sa s nimi podelíte a v nasledujúcich číslach časopisu HLAS 
SRDCA ich použijeme buď k článkom, alebo do galérie. 
Fotografie môžete zaslať na mailovú adresu: casopishlassrdca@gmail.com
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"

Alena Peržeľová


