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Liturgický kalendár

1.11. - Všetkých svätých
2.11. - 31. nedeľa v cezročnom období (Pamiatka zosnulých)
9.11. - Výročie posviacky Lateránskej baziliky
16.11. - 33. nedeľa v cezročnom období
23.11. - Nedeľa Krista Kráľa
30.11. - 1. adventná nedeľa

Do nášho cirkevného 
spoločenstva sa sviatosťou 
krstu začlenili:

Emily Lima
Adam Valach
Sebastián Gerhát
Paulína Dorová
Dominika Klanicová
Sara Beňačková

S nádejou na večný život 
sme odprevadili:

Ján Školuda, 91 r.
Michal Miškolci, 70 r.

Karol Šreiner, 61 r.
Iveta Jančovičová, 46 r.

MUDr. Jozef Judíny, 84 r.
Ľubomír Marko, 41 r.

Alžbeta Šlochárová, 77 r.
Eva Ďuračková, 72 r.

Zo ♥ gratulujeme

Všetci veriaci z farnosti Partizánske zo srdca vyprosujú 
nášmu vdp. dekanovi Vladimírovi Farkašovi k 
narodeninám veľa radosti z kňazskej služby ohlasujúcej 
nádej Kristovho zmŕtvychvstania, darov Ducha Svätého pri 
vedení zvereného Božieho ľudu, ochrany Panny Márie, 
našej nebeskej Matky, proti nástrahám a úkladom Zlého, 
hojnosť Božieho požehnania a milostí. 

Sviatosť manželstva prijali:

Marián Kaco a Dominika Zacharová
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Novembrová myšlienka na smrť 
poukazuje na to, že náš život je 
obmedzený. Smrť ho robí obmedzeným. 
Napriek tomu my kresťania sme 
nositeľmi nádeje, ktorá nás vedie k 
tomu, aby pod vplyvom myšlienky na 
smrť sme život žili intenzívne, slobodne, 
s chuťou, lebo smrť nie je koniec... Tak 
nás to naučil chápať i žiť Ježiš Kristus 
svojím zmŕtvychvstaním.

Tú istú novembrovú myšlienku na 
smrť i nádej nájdeme vo veľmi 
intenzívnej  podobe u sv.  
Benedikta. Tento svätec veľmi 
často napomínal svojich bratov, 
aby denne mali pred očami 
jedinú fatálnu skutočnosť, 
k t o r o u  j e  s m r ť .  Ta k é t o  
napomenutie môže vyznievať 
ako navodenie atmosféry 
strachu pre tých, ktorí mi majú 
byť oddaní. Sv. Benedikt však 
vôbec nesledoval tento tlak na 
jemu zverených bratov. - Tlak 
strachu. Jeho požiadavka denne myslieť 
na vlastnú smrť vyznela skôr ako 
pozvánka k novému uvažovaniu o 
živote. Nanovo premyslieť, prečo som 
sa narodil? Prečo žijem a kam je môj 
život zacielený? Aký zmysel má vôbec 
môj život i život vôbec? Do života je 
predsa potrebné vtlačiť originálnu a 
nezmazateľnú stopu ešte v čase, keď 
dýcham, myslím, hovorím, konám... A to 
z pohľadu večnosti.

Myšlienka na smrť má náš život 
doviesť k tomu, aby sme žili všetkými 
zmyslami, ktorými nás Stvoriteľ obdaril 

a aby náš život vôbec mal zmysel. Vtedy 
vtláčame do sveta okolo seba i do toho 
svojho vlastného sveta nádej. V tejto 
nádeji otvoríme svet pre Boha.

Myšlienka na smrť nás vedie k 
nadhľadu i dôležitosti všetkého, čo 
prežívame. Pred časom som v tejto 
súvislosti počul v televíznej relácii vtip 
p r e  n e v i n n ý  ú s m e v :  „ P r e d  
Svätopeterskú bránu po smrti prišli 
ateisti. Sv. Peter vyšiel pred bránu neba, 
zahľadel sa na nich a osloví ich: Ateisti...! 

To ste ale prekvapení, že?!“
V čase mesiaca novembra chcem sa 

teda s vami modliť za našich príbuzných, 
rodičov, starých rodičov, bratov, sestry, 
priateľov, susedov i známych... Chcem 
sa modliť s vami aj za duše v očistci, na 
ktoré si nik nespomína... A želám vám, 
aby táto modlitba vtlačila do sveta 
nádej, ktorú buďme pripravení vydať 
zmysluplne pred každým, kto nás o to 
požiada.

V modlitbe za zomrelých spolu s vami
Vladimír, váš farár
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November - mesiac Všetkých svätých a Dušičiek
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V dňoch 27. až 29. septembra 2014 sa veriaci 
d e ka n á t u  S n i n a  p o d u j a l i  u s ku t o č n i ť  
ce los lovenské večeradlo Mariánskeho 
kňazského hnutia s výdatnou podporou a 
pomocou dekana vdp. Alana Tomáša. Snina je 
malebné mestečko na ďalekom severovýchode 
Slovenska, ako sa vraví, takmer na konci 
republiky. V uvítacom prejave nám však vdp. 
Alan Tomáš povedal, že sa to môže brať aj z iného 
pohľadu. A to, že sú na začiatku našej republiky. 
Jednoducho pre veriacich zo 
západného a stredného 
Slovenska to znamenalo 
p r e c e s t o v a ť  s t o v k y  
kilometrov a cestovanie aj 
celý deň alebo celú noc 
podľa času odchodu z 
domova. Cestovali veriaci v 
každom veku, od našej 
mládeže až po veriacich v 
70-tom roku ž ivota a  
podaktorí už aj s barlami. 
Panna Mária si nás pozvala 
bez ohľadu na vek, ona si 
p o z ý v a  s v o j e  v o j s k o  
z a s v ä t e n é  j e j  
Nepoškvrnenému srdcu. 
Veľa z nás, ktorí zvyčajne 
chodíme na celoslovenské 
večeradlá, nemohlo prísť 
kvôli chorobe a veľkej vzdialenosti. Ako obyčajne 
sa však chrám Boží - kostol Povýšenia sv. Kríža v 
Snine naplnil skoro úplne do posledného miesta.

Naplnili sa slová Panny Márie (MK 
13.5.1992): „Vy ste znamením mojej prítomnosti 
v časoch bolestnej skúšky, ktorá pripravuje 
triumf môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete. 
Vskutku, ja volám prostredníctvom svojho 
Mariánskeho kňazského hnutia všetkých svojich 
synov, aby sa zasvätili môjmu Srdcu, rozširovali 
všade večeradlá modlitby medzi kňazmi, 
veriacimi, deťmi, mládežou a v rodinách. Tak 
môžem získať veľkú silu príhovoru a zmiernu moc 
a môžem zasiahnuť pre zmenu srdca mojich 

úbohých hriešnych detí. Z roka na rok tak 
pripravujem triumf môjho Nepoškvrneného 
Srdca.“

Celoslovenské večeradlo MKH bolo otvorené 
v sobotu 27.9.2014 o 9.30 hod. podľa programu v 
kostole Povýšenia sv. Kríža. Dekan vdp. Alan 
Tomáš nás všetkých privítal. Povedal, že mesto 
Snina bolo veľmi poctené poverením prebratia 
štafety uskutočnenia Celoslovenského večeradla 
MKH. Pochválil sa pokladmi, ktoré vlastní tento 

chrám - relikviu sv. Kríža a 
relikviu s kvapkou krvi sv. Jána 
Pavla II., ktorú obdržali pri púti 
do Krakowa. Dominantou 
tohto chrámu je aj obrovská 
socha zmŕtvychvstalého Ježiša 
Krista. Kostol sa vlastne skladá 
z dvoch častí. Z pôvodného 
starého kostola Panny Márie 
Snežnej, na stenách ktorého 
sú ešte pôvodné vzácne fresky 
a pristavenej novej časti 
kostola Povýšenia sv. Kríža, v 
ktorej je už spomenutá socha 
Ježiša Krista. Po úvodnom 
slove sme sa modlili radostný 
p o sv.  r u že n e c .  Ve ľ k ý m  
prekvapením bola pre nás 
všetkých prednáška, ktorú mal 
člen z radov našej mládeže. Po 

prvé preto, že sme ako zvyčajne čakali prednášku 
p. Alžbety Vojtkovej. Po druhé preto, že táto 
prednáška bola na vysokej úrovni, akú sme od tak 
mladého človeka nečakali. Prejavilo sa tak ovocie 
práce s mládežou, ktorú niekoľko rokov vedie p. 
Alžbeta Vojtková. Mládež sa každoročne stretáva 
na letných týždenných pobytoch, kde sa spolu 
modlia, diskutujú a počúvajú prednášky kňazov, 
zúčastňujú sa sv. omší a adorujú. Popoludní bol 
program v novej stavbe Centra mládeže pri fare. 
Spolu sme sa pomodlili a vypočuli si prednášku p. 
Alžbety Vojtkovej. Vyzvala nás, aby sme sa 
zasväcovali Panne Márii podľa zasvätenia 
uvedeného v modrej knižôčke. Toto zasvätenie

Celoslovenské večeradlo
Mariánskeho kňazského hnutia v Snine
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Kostol Povýšenia sv. Kríža v Snine
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kontroloval a schválil sám páter don Stefano 
Gobi. V rámci prednášky nám povedala aj 
svedectvo obrátenia sa jedného mladého 
človeka, ktorý si našiel na internete knihu 
„Kňazom, najmilším synom Panny Márie“. Bol 
evanjelikom, pretože chodil do evanjelickej školy. 
Pracuje v Rakúsku a po určitých stretnutiach a 
skúsenostiach sám hľadal cestu k Panne Márii. 
Teraz už požiadal o krst v katolíckej cirkvi a je 
horlivým členom MKH.

O 17:15 hod. sme v kostole Povýšenia sv. 
Kríža privítali arcibiskupa vdp. Bernarda Bobera. 
Spolu sme sa modlili slávnostný posv. ruženec. Po 
ňom nasledovala sv. omša, ktorej sa zúčastnilo 
pätnásť kňazov. Z Mariánskeho kňazského hnutia 
spomeniem vdp. Mgr. Mariána Vojtka, ThDr. 
Amantiusa Akimjaka, RNDr. P. Humberta 
Virdzeka, vdp. Dušana Mončeka. Kostol 
Povýšenia sv. Kríža bol preplnený, pretože sem 
prišli ďalší veriaci zo Sniny a okolia. Slávnostná sv. 
omša bola nádherná a vytvorila vznešenú a 
prekrásnu duchovnú atmosféru, v ktorej sme sa 
všetci cítili ako v nebi. Celkovú atmosféru 
dotváral aj ľúbozvučný hudobný prejav speváckej 
skupiny zo Sniny vedenej miestnou kantorkou. V 
kázni nám arcibiskup Bernard Bober okrem 
iného pripomenul dve závažné skutočnosti. Tou 
prvou je uplynutie 25 rokov od nežnej revolúcie a 
tou druhou 70 rokov od skončenia druhej 
svetovej vojny. „70 rokov mieru a pokoja.“ Sme 
za to Bohu dosť vďační? Uvedomujeme si tento 
vzácny dar? Je to pre nás dôležité? Koľko sa 
modlíme za mier a pokoj vo svete? Mal by to byť 
predovšetkým pokoj v našom vlastnom srdci. 
Každého jedného z nás. Najprv musíme začať od 
seba. Potom bude pokoj aj v spoločenstvách, na 
každej úrovni riadenia štátov a bude pokoj aj 
medzi národmi. Na záver sv. omše nám 
arcibiskup povedal, že sa s nami cítil ako Peter na 
hore Tábor a žiada sa mu s nami zostať. Bolo to 
pre nás veľkým povzbudením, nakoľko sme sa 
všetci snažili o skutočné precítenie modlitby 
svätého ruženca a slávenia sv. omše. Po sv. omši 
sa všetci zhromaždili a vytvorili sviečkový 
sprievod podľa priania Panny Márie. Vytvoril sa 
obrovský dlhý sprievod blikajúcich sviečok, ktorý 
sprevádzal fatimskú sochu Panny Márie spevom 
a modlitbami do druhého Božieho chrámu na 
sídlisku v Snine - kostola Božieho Milosrdenstva. 

V tomto kostole je uložená relikvia sv. Faustíny. 
Sviečkový sprievod bol ukončený slávnostným 
požehnaním okolo 22. hodiny.

V nedeľu 28.9.2014 sme sa stretli v Centre 
mládeže a program sa začal modlitbou ranných 
chvál. Po nich sa nám predstavila naša mládež. 
Pochválili sa nám, kde a ako trávili toto leto na 
spoločných duchovných cvičeniach. Rozprávali 
nám o svojich zážitkoch, pocitoch a problémoch. 
Niektorí sa odvážili rozprávať aj o svojom 
obrátení alebo ceste k Bohu a Panne Márii. 
Pretože sa takto stretávame s našou mládežou už 
niekoľko rokov, všetci sme sa cítili ako pri 
rozhovore s našimi vlastnými deťmi. Vytvorila sa 
príjemná domáca atmosféra, plná dôvery a 
porozumenia. Na záver sme sa spolu pomodlili 
spievaný posv. ruženec. Zlatým klincom bola 
hymna mládeže - „My sme vojaci...“ Táto pieseň 
nás vždy všetkých povzbudí a poteší. O 10.00 
hod. sme sa už v kostole Povýšenia sv. Kríža 
modlili posv. ruženec svetla, ktorý viedol páter 
Virdzek. Jednotlivé desiatky sprevádzal svojimi 
hlbokými a neopakovateľnými rozjímaniami. Pri 
m o d l i t b e  n á s  s p r e v á d z a l  s m ú t o k  z  
nadchádzajúceho ukončenia celoslovenského 
večeradla, pri ktorom sme všetci pociťovali 
blízkosť samotnej Panny Márie a jej syna Ježiša. 
Svätú omšu koncelebroval vdp. Mgr. Marián 
Vojtko, ktorý je zodpovedný responzabile za 
kňazov MKH na Slovensku. Záver omše patril 
adorácii, pri ktorej sme sa poďakovali Bohu a 
Panne Márii za krásne chvíle strávené v Snine na 
celoslovenskom večeradle. Ďakujeme týmto 
všetkým organizátorom, dobrovoľníkom, 
domácim kuchárkam, ktoré napiekli a starali sa o 
nás. Celoslovenské večeradlo v Snine v nás 
zanechalo hlbokú stopu. V našom srdci zostanú 
prekrásne duchovné zážitky a noví priatelia.

Už teraz sa tešíme na nasledujúce 
celoslovenské večeradlo v Šaštíne na jar 2015.

Aurélia
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Sviatok Všetkých zosnulých alebo 
ľudovo Dušičky je naším malým alebo 
veľkým návratom na staré rodné miesta a do 
blízkosti ľudí, ktorých sme spoznali a ktorí 
nás predišli na ceste o kúsok dopredu. Je 
umiestnený do týchto novembrových dní, 
ktoré prežívame v znamení do tmy 
rozsvietených cintorínov, modlitieb a 
chryzantém, týchto „dušičkových kvetov“, 
čo na hroboch vedia vzdorovať prvým 
mrazom.

Je zhmotnením chvíle, keď my živí nad 
hrobmi spomíname na stratené detstvo pri 

dobrých rodičoch, na prostredie, v ktorom 
sme žili s kamarátmi, na otcove prísne slová, 
ktoré nás vychovávali alebo teplé mamine 
dlane.

A teraz, v tejto smutnej chvíli, by sme 
našim mŕtvym chceli zapriať pokoj a 
stretnutie s tým, ktorému v srdci 
dôverujeme, chceli by sme, aby tam - na 
druhej strane života našli oni - ešte nedávno 
takí živí a krásni - niečo!

Ale ako ťažko sa nám tu na zemi hovorí o 
tom, čo by to malo byť. My máme svoj svet, 
ktorý bol donedávna aj ich svetom, ale s čím 
to zostali naši mŕtvi teraz?

Tri texty zo sv. Písma - Abrahám 
pochováva Sáru, Mojžišova smrť a Jánov 

text o Ježišovom prázdnom hrobe - spája 
hľadanie odpovede na túto otázku a 
zároveň akési zvláštne napätie. Hoci ich 
oddeľujú stáročia, zosobňujú v sebe to, čo 
cítime aj my dnes. Pretože, podobne ako 
Abrahám (Gn 23, 1-9), aj my so všetkou 
starostlivosťou zabezpečujeme miesta 
posledného odpočinku našich blízkych. Ako 
Mojžiš (Dt 34, 1-6) zomierame na hraniciach 
tejto zeme. A ako Kristus (Jn 20, 1-9) 
dúfame, že aj naše hroby budú raz prázdne a 
my všetci sa stretneme v nebeskom 
domove, podľa slova, ktoré raz povedal 

svojim apoštolom: „Idem vám 
pripraviť miesto. A keď vám pripravím 
miesto, vezmem vás k sebe, aby ste aj 
vy boli tam, kde som ja...“

Všetky tieto texty sú tak vlastne o 
úpornom hľadaní domova, ktoré 
spočíva v jeho neustálom opúšťaní. 
Pretože človek potrebuje domov. To 
nie je prázdna fráza. Najhlbšie naše 
vnútro volá po domove - po blízkosti 
rodiny, dediny, mesta, kde sme 
vyrástli a prežili svoj život, po rovine 
na dolniakoch alebo po siluete 

nebotyčných hôr.
A tak sme na ceste a život je 

predovšetkým o neúprosnom hľadaní 
otázok o našom konečnom osude a cieli. 
Niekedy na to zabúdame. Ale naši mŕtvi 
nám to vždy pripomenú. Ešte raz sa 
nechajme osloviť ich životom, ich hlasom a 
potom - potom im zaprajme pokoj vo večnej 
vlasti. Tak sa praje vždy, keď zomrie človek - 
Božie dieťa na tejto zemi...

zdroj: Perlový náhrdelník, Jozef Lečšinský
Verbum 2004, s. 318-322

Dušičky - každý človek potrebuje domov



A
K

T
U

Á
LN

E

7

Mnohí z nás vo svojom vnútri nosíme 
obraz svätých, ktorý však nemusí vždy 
vystihovať podstatu svätosti. Pri vyslovení 
slova svätý si možno predstavíme nehybné 
kamenné či drevené sochy, alebo obrazy s 
maľbami, ktoré znázorňujú ľudí s pohľadom 
plným úžasu, upretým k nebu.

Sviatok všetkých svätých je spomienkou 
na ľudí, ktorí žili pred nami svoj život, v plnej 
odovzdanosti Bohu. V rôznej miere mali 
určité charizmy, ktoré vedeli dať do služby 
blížnym. Boli to v podstate talenty, ktoré 
dostali od Boha a snažili sa ich znásobiť.

Treba nám však vedieť, že rovnako ako 
my, nežili bezstarostným životom. Aj oni 
prechádzali rôznymi skúškami, čelili 
pokušeniam, mnohí z nich žili v existenčne 
náročnejšej dobe ako my. No napriek tomu 

sa snažili - počas ich pozemskej púte 
uprostred všetkých ťažkostí, ktoré im 
prinášal život - s veľkou oddanosťou, 
odvahou, vernosťou a vytrvalosťou kráčať v 
Ježišových šľapajach a žiť evanjeliové 
pravdy.

Sviatok všetkých svätých nech nie je pre 
teba len vďačnou spomienkou, ale aj 
konkrétnou výzvou, nakoľko je sviatkom 
potenciálnych svätých. Tento sviatok ťa chce 
povzbudiť a dodať ti odvahu hľadať svoju 
vlastnú životnú cestu, cestu viery a spásy.

Mama so synčekom sa na prechádzke 
zastavi la v kostole.  Slnečné lúče,  
presvitajúce cez mozaiky umiestnené vo 
svätyni, dávali postavám svätých, ktoré 
znázorňovali svetlo, žiaru a život. Synček sa 
spýtal: „Mama, kto sú títo?“ „To sú svätí,“

Sviatok všetkých svätých
Svätí sú ľudia, cez ktorých žiari svetlo!

Počas roka máme niekoľko príležitostí, 
kedy môžeme získať tzv. plnomocné 
odpustky. Čo sú odpustky, nám hovorí 
Katechizmus Katolíckej Cirkvi v bodoch 
1471-1479. V skratke: tým, že človek spácha 
hriech, pripíše sa mu vina, ale aj následok za 
ňu, teda trest. Ak sme spáchali ťažký hriech 
(vedome, dobrovoľne a vo vážnej veci), 
zaslúžime si zaň večný trest (peklo). Ak sme 
spáchali ľahký hriech, zaslúžime si časný 
trest (očistec). Boh vo svojom nekonečnom 
milosrdenstve nám dáva možnosť  
odpustenia hriechov vo sviatosti zmierenia. 
No aj vtedy, keď sa nám odpustí hriech, 
následok (teda trest) zostáva. Síce nie večný 
(v pekle), ten sa odpúšťa spolu s hriechmi, 
ale časný (v očistci) zostáva. Ak chceme, aby 
sa nám odpustili aj časné tresty, na to slúžia 

odpustky.
K získaniu odpustkov je potrebné 

vykonať nasledovné:
1. vzbudiť si úmysel získať odpustky
2. pristúpiť k sviatosti zmierenia
3. vzbudiť si rozhodnutie viac nehrešiť 

(vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu)
4. prijať Telo Kristovo (sv. prijímanie)
5. pomodliť sa modlitbu na úmysel Sv. 

Otca (napríklad Otče náš, Zdravas Mária, 
Sláva Otcu)

Pre  koho môžeme p lnomocné 
odpustky získať?

Každý sám pre seba. Výnimku tvorí 
obdobie od 1. do 8. novembra. Vtedy 
môžeme získať plnomocné odpustky len 
pre duše v očistci, každý deň pre jednu 
dušu.

Odpustky



vysvetľuje mama synovi. „Teraz už viem, kto 
sú svätí. Svätí sú ľudia, cez ktorých žiari 
svetlo!“ - povedal chlapec. V tejto jeho 
odpovedi odznela výstižná, presná 
charakteristika svätých a svätosti.

Snaž sa žiť tak, aby raz toto o tebe mohli 
povedať iní. Snaž sa prinášať svetlo druhým 
a žiariť pre Božiu lásku.

Na záver sa zamysli nad slovami, ktoré 
povedal Erasmus von Rotterdam: „Nič ti 
neosoží uctievanie svätých a dotýkanie sa 
relikvií, pokiaľ necháš bez povšimnutia 
odkaz, ktorý ti zanechali - príklad ich 
života.“

Zdroj: Internet
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Zo života Klubu kresťanských
seniorov Partizánske - mesto

Klub kresťanských seniorov Partizánske - 
mesto zorganizoval v poslednom období 
niekoľko vydarených podujatí. V prvom rade 
to bolo slávnostné trojdnie k roku 
Sedembolestnej Panny Márie, ktorej rok 
práve prežívame a k prvému výročiu 
požehnania krížovej cesty Povýšenia sv. 
kríža v dňoch 12.-14.9.2014 za výdatnej 
pomoci rímsko-katolíckych farských úradov 
Partizánske-mesto, Šimonovany a Šípok, 
hlavne vdp. dekana Vladimíra Farkaša. Aj 
keď nám počasie nedovolilo ísť hore na 
Kalváriu, predsa len priebeh a úroveň 
celého podujatia bola veľmi vysoká. 
Príhovory vdp. Mareka Veverku, vdp. 
Bohumila Piešťanského, vdp. Petra Miššíka 
a vdp. Jána Sáblika obohatili každého 
účastníka krížovej cesty v kostole, sv. omše či 
modlitby Mariánskeho kňazského hnutia. 
Nech všetka námaha spojená s prípravou a 
realizáciou tohto trojdnia je na oslavu nášho 
nebeského Otca a verím, že sme založili 
úspešnú tradíciu v súvislosti s výročím 
krížovej cesty Povýšenia sv. kríža.

V stredu 17.9.2014 sme sa zúčastnili 
pútnického zájazdu do Národnej baziliky v 
Šaštíne v rámci púte Združenia kresťanských 
seniorov Slovenska, ktorým sme tiež prispeli 
k oslave našej patrónky Sedembolestnej 
Panny Márie. Všetci účastníci púte mali s 

priebehom a úrovňou hlboký zážitok a 
vôbec neľutujú cestu do Národnej svätyne. 
Nech je vo všetkom oslávený Boh.

Od 29.9.-3.10.2014 sa pätnásť našich 
členov zúčastnilo rekreačného pobytu v 
Dolnom Smokovci u sestričiek v prostredí 
Charitného domu. Účastníci pobytu s láskou 
spomínajú na dni strávené v tomto 
požehnanom prostredí. Všetci sa kochali 
scenériou tatranskej prírody. Obdivovali 
sme niektoré ženičky, ako za pomoci svojich 
palíc prekonávali bez reptania nemalé 
prekážky v tatranskej prírode. Niektorým to 
dokonca pomohlo zažehnať bolesti, ktoré 
predtým pociťovali. Boli sme tam v 
požehnanom týždni, keď sme si postupne 
pripomenuli sv. archanjelov Gabriela a 
Rafaela, sv. Hieronýma, sv. Teréziu z Lisieux, 
patrónky tamojšej kaplnky, sv. anjelov 
strážcov. Zúčastnili sme sa na vešperách vo 
štvrtok večer, kde sme na dobrú noc dostali 
požehnanie so Sviatosťou Oltárnou a na 
prvý piatok pred cestou domov sme dostali 
po sv. omši tiež požehnanie so Sviatosťou 
Oltárnou. To bola ohromná milosť od Pána. 
Vďaka Pánu Bohu sme sa všetci zdraví a 
šťastní vrátili domov. A ešte dlho budeme 
spomínať na milé sestričky, vdp. Pavla 
Uličného, ktorý nám (ale nielen nám) slúžil 
sv. omše a na jeho kázne. Vďaka, Pane, za
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tieto dni a odplať starostlivosť a lásku 
všetkým, ktorí sa o nás starali.

V priebehu mesiaca september sme 
podali kompetentným orgánom návrh do 
územného plánu mesta, aby krížová cesta 
Povýšenia sv. kríža bola začlenená do 
kategórie verejnoprospešné stavby o 
spevnenie cesty od Salaša vedľa rieky Nitry 
a záhradkárskej osady a vybudovanie 
mostíka nad rieku Nitru od sídliska Luhy. 
Naši traja členovia Jozef Kollár, Vladimír 
Ištván a Anton Kajaba sa zúčastnil i 
športových hier Združenia kresťanských 
seniorov v Pruskom, kde obstáli so cťou 
pretože doniesli 4 medaile - 2 strieborné a 2 
bronzové. Vďaka za dobrú reprezentáciu! 
Ako je všeobecne známe, bol i  sme 
účastníkmi mestskej ligy v petangu, kde sme 
bojovali so striedavými úspechmi. Pre 
našich členov sme pripravili prednášky z 
poskytovania prvej pomoci aj s praktickými 
ukážkami. Prednášku previedol Štefan 
Grach z Červeného kríža. Tiež prednášku z 
právnej oblasti, ktorú predniesol JUDr. 
Marián Petrík a Mgr. Mária Měchurová 
urobila prednášku pre slabozrakých. Z 

prednášky sa poučili aj tí, ktorým zatiaľ zrak 
dobre slúži. Na sobotu 18.10. sme pripravili 
vystúpenie detského súboru „Štvorlístok“ z 
Trenčianskej Turnej v rámci mesiaca úcty k 
starším. Bolo to veľmi pekné vystúpenie, 
deti boli veľmi milé, pod vedením pani 
Sabovej, riaditeľky ZČ v Trenčianskej Turnej. 
P r í to m n í  i c h  v yst ú p e n i e  o d m e n i l i 
spontánnym potleskom a po vystúpení ich 
naše ženičky pohostili výbornými koláčikmi 
a pizzou.

Chcem veľmi srdečne poďakovať 
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
pričinili o bezproblémový priebeh všetkých 
podujatí ,  na ktorých sa náš klub v 
poslednom období podieľal. Nech ich túto 
námahu Pán Boh vrchovato odplatí. 
Vyzývam záujemcov o členstvo v našom 
klube, aby prišli medzi nás, sme každý 
štvrtok od 10,00 - 12,00 hod. v klubovni 
spoločenských organizácií na Februárovej 
ulici.

Stanislav Husár
predseda Klubu kresťanských seniorov

Partizánske - mesto

Slávnostné trojdnie
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Pútnický zájazd do Národnej baziliky v Šaštíne

Pobyt vo Vysokých Tatrách

Športové hry v Pruskom

Vystúpenie detského súboru „Štvorlístok“
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Náš Klub kresťanských seniorov (KKS) 
Partizánske - mesto v rámci schváleného 
programu má do konca roka 2014 v pláne 
ešte nasledujúce podujatia:

1. Od 1.12.-5.12.2014 pripravujeme v 
spolupráci s mestskou organizáciou MUA 
výstavu betlehemov. Minulý rok mala 
výstava v CVČ pekný úspech. Teraz výstava 
bude vo výstavnej sieni Kultúrneho domu 
Partizánske a už teraz vyzývame všetkých, 
ktorí majú doma tento symbol Vianoc, aby si 
ho pripravili a mohli po 25.11.2014 priniesť 
p. Paulíkovej do domu kultúry. Privítame 
tiež na dekoráciu aj pekné výšivky.

2. Vo štvrtok 4.12.2014 si na našom 
pravidelnom stretnut í  v  k lubovni  
spoločenských organizácií pripomenieme 
veľkého svätca sv. Mikuláša.

3. Posedenie na konci roka 2014 v 
utorok 30.12.2014 pripravujeme pre svojich 
členov a ich rodinných príslušníkov. Verím, 
že sa minimálne tak dobre zabavíme ako 
minulý rok.

Z akcií, ktoré sú už za nami, aj ktoré 
máme ešte pred sebou je zrejmé, že Klub 
kresťanských seniorov Partizánske - mesto 
je životaschopný. Verím, že ak budem v 
komunálnych voľbách 15.11.2014 zvolený 
do mestského parlamentu ako poslanec, 
budem môcť pomáhať nielen Klubu 
kresťanských seniorov k ešte väčšiemu 
rozkvetu. Tak nám Pán Boh pomáhaj!

Stanislav Husár
predseda Klubu kresťanských seniorov

Partizánske - mesto
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KKS Partizánske - mesto pripravuje

Modlitbové stretnutie pri príležitosti výročia
„Slnečného zázraku vo Fatime“

Dňa 13. októbra 2014 sme sa stretli v 
obci Čereňany o 9,00 hod. v miestnom 
kostolíku na slávnostnej omši venovanej 
výročiu „Slnečného zázraku vo Fatime“. 
JUDr. Magdaléna Gogorová pozvala 
všetkých, ktorí už mnoho rokov každoročne 
cestujeme za našou matkou Božou do 
Međugorja. Spolu sme sa započúvali do 
kázne vdp. Jozefa Poláčka o Panne Márii. 
Spomínal v nej aj nutnosť modlitby v našich 
rodinách, ktorej tradícia sa v slovenských 
rodinách vytratila. Niet sa potom čo 
čudovať rôznym odchýlkam v správaní 
našich detí, ktoré nemajú žiadny vzor. Po 
omši sme sa všetci presunuli k soche Panny 
Márie do „Oázy pokoja“. Tam program 
pokračoval v modlitbe posvätného ruženca. 
Jednotlivé desiatky sa modlili zástupcovia z 

farností Čereňany, Oslany, Nitrianske 
Rudno, Bystričany, Partizánske, z ktorých 
sme prišli na toto stretnutie. Vládla tu 
atmosféra pokoja, aký rozdáva Panna Mária 
v Međugorí. Slnečné lúče dopadali na 
krásnu sochu Panny Márie a povieval vetrík, 
ktorý pripomínal prítomnosť Panny Márie 
medzi nami. V Međugorí Panna Mária cez 
vizionárov odkázala, že keď budeme cítiť 
vánok, tak je pri nás, hoci ju nevidíme. Po 
takto strávenej krásnej chvíli pri modlitbe 
sme boli miestnymi farníkmi aj s vdp. 
Jozefom Poláčkom pozvaní do kultúrneho 
domu. Tam nás privítali  predseda 
miestneho výboru p. Jaroslav Sľuka s 
manželkou a ostatnými farníkmi pri 
slávnostne prestretom stole so zákuskami, 
kávou, čajom a inými dobrotami. Vdp. Jozef
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Poláček nám podrobne prečítal  o 
udalostiach vo Fatime. Od zjavenia anjela 
trom vizionárom až po slnečný zázrak vo 
Fatime pri poslednom zjavení. Hovoril aj o 
tom, že traja malí vizionári boli veľmi 
prenasledovaní. Dokonca Luciina matka 
vzala malú Luciu na spoveď pred posledným 
zjavením. Vravela, že keď sa nestane nič, čo 
by povrdilo posolstvá dané Pannou Máriou, 
tak ju ľudia zabijú. Deti sa však vôbec nebáli, 
lebo verili Panne Márii. Takisto rozprával aj o 
troch fatimských tajomstvách. Sestra Lucia, 
vtedy ešte dieťa, upozorňovala najmä na 
dôležitú prosbu Panny Márie, aby sa celý 
svet zasvätil jej Nepoškvrnenému Srdcu, 
hlavne Rusko z dôvodu jeho obrátenia. Inak 

sa bludy z Ruska rozšíria do celého sveta a 
bude nová ešte väčšia svetová vojna, ako 
bola tá prvá. Bolo to v roku 1917. Keďže 
prosby Panny Márie neboli vypočuté, 
okrem Portugalska, ktoré všetci biskupi 
Portugalska zasvätili Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie, začala sa II. svetová 
vojna. Podľa predpovede Panny Márie pred 
jej začiatkom bol na nebi v celej Európe 
svetelný úkaz podobný polárnej žiari. Tento 
však veda nevedela vysvetliť. Portugalsko 
bolo uchránené od hrôz II. svetovej vojny. 
Potom nám vdp. Jozef Poláček pripomenul 
Pannu Máriu v Međugorí, ktorá povedala, 
že jej posolstvá nadväzujú na fatimské. 
Žiada nás o dodržanie piatich základných 

pravidiel - kameňov: modlitbu ruženca - 
modlitbu srdcom, poklonu Eucharistii, 
čítanie Biblie, pôst, mesačnú spoveď. Je to 
odprosenie za všetky urážky, ktorých sa 
dostáva Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie, neprijatie jej posolstiev, neuznanie 
j e j  p o s t a v e n i a  m a t k y  B o ž e j ,  
spoluvykupiteľky. Nakoniec sa dôstojný pán 
poďakoval za nás všetkých JUDr. Magdaléne 
Gogorovej, ktorá každý rok zabezpečuje púť 
do Međugorja a je akoby našou mamou. 
Pani Gogorová nám porozprávala históriu 
vzniku „Oázy pokoja“. Miestni farníci sa 
niekoľko rokov modlili k putujúcim sochám 
Panny Márie a v kostolíku mali fotku Panny 
Márie Medjugorskej. Stále ich to ťahalo do 
Medjugorja.  Z ist i l i  s i ,  že  Inšt i tút  
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorý 
vedie p. Marta Uchalová, organizuje púte do 
Međugorja. Zavolali a objednali si celý 
autobus. Ten sa rýchlo naplnil aj farníkmi z 
okolitých farností. Odvtedy rok čo rok sa 
koná púť do Međugorja z obce Čereňany. 
Väčšinou cestujeme tí istí farníci s menšími 
obmenami.

Pri jednej púti, vtedy bol ešte miestnym 
farárom vdp. Marcin, si vyhliadli sochu 
Panny Márie. Vedeli, že Panna Mária chce 
prísť do Čerenian, len ju treba priviesť a 
pripraviť jej príslušné miesto hodné jej 
prítomnosti. Pri plnení tejto idey sa stalo 
veľa drobných zázrakov, a to v otázke 
nákupu sochy, financií, tak aj organizácie, 
zabezpečenia majstrov a materiálu. Pani 
doktorka nám o tom podrobne rozprávala v 
rámci dostupného časového plánu. 
Rozprávanie doplnil aj predseda MÚ 
Čereňany p. Jaroslav Sľuka, ktorý 
zabezpečoval túto stavbu. Pri soche Panny 
Márie sa dnes fotia prvoprijímajúce deti, 
novomanželia, dokonca bola pri nej 
natočená kazeta s piesňami o Panne Márii. 
Túto videlo veľa ľudí, niekoľkí dokonca volali 
na miestny úrad, či je to skutočné miesto
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úcty Panne Márii. Ako odozvu si na východe 
v obci Vinné dali postaviť také isté miesto 
„Oázy pokoja“ a prizvali si na pomoc 
miestnych majstrov aj s predsedom MÚ, 
ktorí stavali „Oázu pokoja“ v Čereňanoch.

Potom sme si zaspomínali na čas 
strávený v Međugorí. Mnohí z nás rozprávali 
o svedectvách uzdravenia na tomto mieste. 
Staršia pani z Oslian, ktorá musí používať aj 
vozík, s nami tento rok cestovala už 
druhýkrát. Minulý rok ju dokonca na kopec 
Podbrdo - kopec zjavenia Panny Márie - 
vyniesol na chrbte jej syn. Vravel, že keď bol 
malý a nevládal chodiť, tak ona ho nosila na 
rukách. Teraz je čas, aby ju nosil on. Tento 
rok pri večerných modlitbách uzdravenia 
cítila, ako sa jej nohy uzdravujú. Keď prišla 
domov, šesť týždňov nemusela používať 
vozík. Bolo to pre nás všetkých veľmi silné 
svedectvo. V ďalších svedectvách sa naše 
sestry dotkli témy urážok Panny Márie a 

neblahých následkov pre ľudí, ktorí urážali 
Pannu Máriu. Anežka z Nitrianskeho Rudna 
raz stretla kresťana, ktorý veľmi urážal 
Pannu Máriu. Vypil si a potom už nevedel 
prestať v hanobení matky Božej. Ona ho 
slovne upozornila, aby to nerobil a keď 
neprestal, aj mu dala zopár faciek. Po rokoch 
si ju aj s manželom dal zavolať k smrteľnej 
posteli. Mal obe nohy odrezané a veľmi ju 
prosil o odpustenie za svoje správanie voči 
našej nebeskej matke. Po spovedi a 
poslednom pomazaní v pokoji umrel. V 
atmosfére rodinného pokoja a pohody sa 
priblížilo poludnie, kedy sme sa pomodlili 
Anjel Pána a ukončili toto modlitbové 
stretnutie. Za krásny čas strávený v 
Čereňanoch sme sa poďakovali miestnym 
farníkom a rozišli sa v pokoji.

Všetci dúfame, že týmto sa začala 
tradícia takýchto modlitbových stretnutí.

Aurélia

V roku 1263 putoval istý nemecký kňaz z 
Prahy do Ríma. V Bolsene prerušil cestu a v 
kostole svätej Kristíny slúžil svätú omšu. Bol 
to zbožný kňaz, ale pri premenení aj jeho 
trápili pochybnosti a úzkosť, či je Kristus v 
Prevelebnej Sviatosti skutočne prítomný 
ako Boh a človek s telom a krvou. Do Ríma 
putoval vlastne preto, aby si pri hrobe 
apoštolov vyprosil milosť, ktorá by ho týchto 
pochybností zbavila.

Pri svätej omši v Bolsene sa jeho 
pochybnosti ešte stupňovali. A tu sa stalo: 
Keď po slovách premenenia hostiu prelomil, 
tiekla z nej skutočná krv.

S hrôzou konštantoval, že vrchná časť 
hostie sa pomaly premieňa na krvácajúce 

telo, spodná polovica, ktorú držal v ruke, 
ostáva nezmenená. Svätá krv sa rozliala na 
korporál a vytvorila 25 škvŕn, ktoré v jeho 
očiach predstavovali tŕním korunovanú 
Kristovu hlavu.

Celý bez seba, rozrušený, nebol schopný 
dokončiť svätú omšu. Krvácajúcu hostiu 
ovinul do korporálu a aby nevzbudil 
pozornosť prítomných, snažil sa pomaly, 
nenápadne prejsť do sakristie. Napriek 
úzkostlivej pozornosti padlo však niekoľko 
kvapiek krvi na kamennú dlažbu, kde taktiež 
utvorili obraz tŕním korunovanej Kristovej 
hlavy. Krvavý korporál spolu s kalichom kňaz 
uložil do jednej z bočných skríň v sakristii. 
Keď sa upokojil, rozhodol sa, že navštívi

Eucharistické zázraky
Krvavý korporál v Bolsene

Taliansko 1263
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Svätého Otca, ktorý sa práve zdržiaval v 
blízkosti Orviete a celý prípad mu rozpovie.

Svätý Otec Urban IV. hlboko dojatý 
vypočul správu nemeckého kňaza a poslal 
hneď biskupa z Orvieta celý prípad vyšetriť. 
Súčasne ho požiadal, aby na telo 
premenenú časť hostie a 
z a k r v a v e n ý  k o r p o r á l  
priniesol so sebou do 
Orvieta. Keď sa biskup 
vracal, pápež Urban IV. mu 
prišiel s veľkým zástupom 
ľudu v ústrety a kľačiac 
prevzal premenenú hostiu 
aj korporál. Slávnostne ich 
ukázal ľudu a tou istou 
sviatosťou ho požehnal.

Túto skutočnosť dnes 
p r i p o m í n a  n á d h e r n á  
R a f a e l o v a  m a ľ b a  v o  
Vatikáne. Drahocenné relikvie mali natrvalo 
ostať v Orviete. Mesto toto vyznamenanie 
honorovalo tým, že z úcty k Sviatosti 
Oltárnej vystavalo nádhernú katedrálu, 
ktorej fasáda dnes patrí ku klenotom 

svetového umenia.
(Prameň: Francesco Pieri, Vescovo die 

Orvieto „Orvieto e Bolsena in relauioni al 
Corpus Domini“, Cenni storici e critici 
Orvieto 1956)

Keď Pán Ježiš pri poslednej 
večeri vzal chlieb do rúk, vzdával 

vďaky, lámal, dával im ho a 
povedal „Toto je moje Telo, 
ktoré sa za vás dáva. Toto 
robte na moju pamiatku,“ 
n i k t o  z  a p o š t o l o v  a n i  
n e p o c h y b o v a l ,  a n i  
neprotestoval. Ozvena slov z 
kafarnaumskej synagógy ich 
u i s ť o v a l a  o  t a j o m s t v e  
Eucharistie: „Moje Telo je 
ozajstný pokrm a moja Krv je 
ozajstný nápoj. Kto je moje 

Telo a pije moju Krv, ostáva vo mne a ja v 
ňom...“ (Jn 6, 56-57)

Spracoval Peter A.

Kristus Kráľ
Si ako krásna hudba,

si ako rajský kvet,
si ako moja duša,

keď hriechu v nej niet.

Si vánok, čo sčerí mi vlasy,
a úľavu dáva nám,

si dážď, ktorý smäd hasí
a dáva vzrast rastlinám.

Si veľký a mocný
a pritom nežný, vznešený,

dobrotivý, milosrdný, spravodlivý,
ako nevie byť nik iný na nebi, Zemi.

Si v čistom srdci bedára
a duša moja sa umára,

keď vidím trpieť človeka,
pre necitlivosť druhých,

sebeckosť, pýchu a nelásku,
PANE, veď Ty si stvoril človeka

a vdýchol si mu i LÁSKU.

Tak kde sa láska podela,
čo ešte včera sídlila v srdci človeka?

Zabil ju človek sám?
A či mamon Ťa povedie k výšinám,

nič iba čisté a jednoduché srdce vedie tam.
No nesmie chýbať LÁSKA v ňom

inak je všetko iba klam.
Eva Č.
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Miesto konania: ŠH Štiavničky, Cesta 
na štadión 28, 974 04 Banská Bystrica 4

Nezastaviteľní je evanjelizačné turné 
projektu Godzone, ktoré sa koná v rámci 
Týždňa Cirkvi pre mládež už šiestykrát. 
Sme mladí ľudia, ktorí túžia vidieť 
Slovensko premenené láskou Boha, 
ktorý zmenil naše životy. Túžime, aby sa 

generácia, ktorej ide o Božie kráľovstvo, 
zjednotila. Túžime, aby armáda Kráľa 
vykročila ako jeden muž a prinášala 
Svetlo, ktoré prežiari každú temnotu. 
Túžime nezastaviteľne milovať a aj 
týmto turné prinášať nebo na zem. Viac 
nájdeš na: .http://tour.godzone.sk

Godzone KIOBK Tour 2014
NEZASTAVITEĽNÍ (Banská Bystrica)

21.11.2014 18:00-21:00



XII. ročník                                                                                               číslo 9/2014

Vydáva: Rímskokatolícky farský úrad v Partizánskom. Adresa: Rímskokatolícky farský úrad, Nám. SNP 949/20, 
958 01 Partizánske, tel.: 038/749 2033, Internet: , e-mail: pe.mesto@fara.skhttp://partizanske.fara.sk
Šéfredaktor:  Klaudia Zábojníková. Redaktori: P. Andacký, M. Turek, B. Laurinec, R. Račáková.
Grafické spracovanie: R. Dobrotka. Jazyková úprava: J. Znášiková. Cirkevný cenzor: Mons. Vladimír Farkaš.
Redakčná rada ďakuje všetkým, ktorí sa na vydaní časopisu podieľali. Príspevky do časopisu môžete dať do 
schránky, priniesť osobne na farský úrad vždy do 14. dňa v mesiaci alebo poslať na e-mail: pe.mesto@fara.sk. 
Redakcia si vyhradzuje právo výberu článkov. Nevyžiadané príspevky nevraciame.
Tlač: ExpresPrint s.r.o., Partizánske. Tlač registrovaná Okresným úradom v Partizánskom č. 2002/00153. 
Cirkevné schválenie: Biskupský úrad v Banskej Bystrici č. 50/99.

Poradové číslo 11 patrí aktuálnemu ročníku 
kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorý 

prebieha počas októbra s vyvrcholením 2. 
novembra, a ktorým si každoročne uctievame 

pamiatku nenarodených detí, ktoré zomreli 
pri potrate. Vonkajším symbolom spomienky 
sú horiaca svieca a modlitba za úctu k životu.

Modlitba o úctu k životu
Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to,

že si povolal do života každého človeka.
S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo

pre všetkých našich drahých zosnulých.
Chceme si spomenúť aj na tých najbezbrannejších,

ktorí zomreli násilnou smrťou umelého potratu ešte skôr,
ako sa mohli narodiť.

Teba, najláskavejší Bože,
prosíme o svetlo pravdy pre rodičov takto zabitých detí a pre tých,

ktorí sa chystajú svoje počaté dieťa usmrtiť,
aby pochopili, že dieťa je tvoj dar, a nie ich vlastníctvo.

Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych pracovníkov,
ktorí asistujú pri usmrcovaní počatých detí,

aby spoznali hrôzu svojho počínania,
nespreneverovali sa svojmu poslaniu a boli vždy na strane života.

Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti.
Zošli im svetlo pravdy, aby spoznali hodnotu každého ľudského života a mali ho v úcte.

Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých,
aby sme s tvojou pomocou, každý na svojom mieste a vo svojom povolaní

vydávali svedectvo o kráse a vznešenosti ľudského života,
a tak prispievali k šíreniu „evanjelia života“.

Panna Mária, Matka Božia a naša Matka,
prihováraj sa za nás u svojho Syna,

aby svojím milosrdným pohľadom zhliadol na všetkých,
za ktorých prosíme v tejto modlitbe.

Amen.


