
 Pútnici a strom  

Jedna z Ezopových bájok rozpráva nasledujúci príbeh: Bolo horúce, dusné 

popoludnie. Po ceste kráčali dvaja pútnici. Boli veľmi ustatí, lebo išli od skorého rána. 

Po celý čas pieklo slnko a široko ďaleko nebol tieň. Zrazu uvideli v diaľke veľký 

samostatný strom. Srdcia im poskočili od radosti a obaja rezko vykročili k stromu. Keď 

k nemu došli, postavili sa pod jeho konáre, klesli k zemi a oddychovali, tešiac sa z pocitu, 

že aspoň na chvíľu unikli páľave slnka. Ako tak ležali, po chvíli jeden z nich prehovoril: 

„Tento strom je vlastne zbytočný, nerodí žiadne ovocie“ Strom si to vypočul a pomyslel 

si trpko: „Akí nevďačníci, radi sa ukryli pod mojimi konármi pred horúcim slnkom a 

miesto poďakovania  a úcty ma urážajú slovami aký som zbytočný!“  Ľudský život má 

svoje prirodzené etapy, tak ako paralelná postupnosť s prírodou. Práve mesiac október, 

ktorý prežívame, je mesiacom úcty k starším - starým rodičom, seniorom, dôchodcom, 

jednoducho k ľuďom, ktorým oprávnene patrí naša vďaka. Keď povieme slovo úcta, na 

čo si vtedy spomenieme? Snáď niekto na nevšímavosť. Nepozdraví a dokonca 

neodpovie na pozdrav. Nevšímavosť k starším a chorým. Drzosť, vulgárne, neslušné, 

triviálne slová. Nehanebnosť, nevychovanosť pri správaní medzi sebou. Nestráca sa aj 

úcta k Bohu? Zabudli sme sa modliť. Už si Boha ráno neuctíme modlitbou. Už 

neprosíme o požehnanie, pomoc do nového dňa. Keď sme ráno začali bez Boha, cez 

deň si ťažko nájdeme čas aspoň v myšlienke na Boha. Zabudlo sa na kresťanský pozdrav, 

strelnú modlitbu, prežehnanie pred jedlom. A nečudujeme sa, že večer  zaspávame bez 

modlitby, že neďakujeme za dary, ktoré nám požehnal Boh a zaspávame pred 

televízorom. Nedostatok úcty sa nás dotkne len vtedy, keď pocítime jej nedostatok od 

iných. Či to nevolá a neoslovuje, aby sme začali nanovo prejavovať  úctu k Bohu a 

navzájom aj k sebe? 

Duchovný otec František 
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Ruženec - neobyčajne obyčajný 

Mesiac október je spojený s modlitbou posvätného ruženca. Je to obyčajná modlitba 

spojená s neobyčajnou silou. Zájdime  k prameňom, z ktorých táto modlitba vznikla. 

Počiatky tejto modlitby siahajú do 11. storočia, keď sa mnísi v kláštoroch modlili breviár, 

ktorého súčasťou bolo 150 žalmov. Nie všetci mnísi však vedeli čítať, preto sa ako náhradu 

modlili 150 otčenášov. Táto modlitba sa rozšírila z kláštorov aj medzi veriacich laikov a 

stala sa veľmi obľúbenou. Dokazuje to aj skutočnosť, že jedna ulica v Londýne sa v tom 

období volala Pater Noster Row. Už v 12. storočí v nej bývali ľudia, ktorí vyrábali pomôcku 

na túto modlitbu – zrnká spojené niťou do jedného celku.  V 12. storočí sa medzi 

rehoľníkmi a mníchmi obja vujú veľkí mariánski ctitelia, medzi nimi najmä Bernard z 

Clairvaux. V tom čase boli otčenáše nahradené modlitbou Zdravas, Mária. Táto modlitba 

sa začala nazývať žaltárom Panny Márie, keďže sa skladala zo 150 zdravasov. Ozajstný 

rozkvet modlitby ruženca sa začal v 15. storočí a podieľali sa na ňom najmä traja muži. 

Kartuzián Henrich Kalkarský začal za prvou časťou Zdravasu dopĺňať rôzne invokácie, 

krátke zamyslenia zo života Pána Ježiša alebo Panny Márie. Vytvoril až 150 týchto 

zamyslení, čo bolo ťažké na zapamätanie.  Ďalší kartuzián Dominik Pruský ich zredukoval 

na 50 a ako prvý ich aj zapísal.  Zásadnú vec vo vývoji ruženca urobil 

dominikán blahoslavený Alan de la Roche, ktorý 150 zdravasov rozdelil na 15 desiatkov. 

Každý sa začínal otčenášom, potom nasledovalo 10 x Zdravas, pričom každý Zdravas bol 

zakončený invokáciou. Ako prvý rozdelil spomínaných 15 desiatkov na tri skupiny – prvých 

päť desiatkov tvorili tajomstvá vtelenia, ďalších päť tajomstvá umučenia a posledných päť 

tajomstvá zmŕtvychvstania, čo bol akýsi zárodok ruženca radostného, bolestného a 

slávnostného. Definícia modlitby ruženca prišla v 16. storočí za pontifikátu Pia V., ktorý 

roku 1569 vydal bulu Consueverunt Romani Pontifices, kde ako prvý pápež definoval 

ruženec. Od buly Pia V. sa modlitba ruženca viac-menej nemenila. Poslednú zmenu urobil 

sv. Ján Pavol II., keď v roku 2002 v Roku posvätného ruženca uverejnil apoštolský list 

Rosarium Virginis Mariae v ktorom zaviedol ďalších  päť tajomstiev - ruženec svetla, ktorý 

obsahuje tajomstvá z verejného pôsobenia Pána Ježiša. Ruženec je rozjímavá modlitba, 

zameraná na uvažovanie nad Božím slovom. Jednotlivé tajomstvá ruženca sa totiž opierajú 

o Sväté písmo. Zároveň je to modlitba, ktorou si uctievame Pannu Máriu. Svätý otec Ján 

Pavol II. svojho času povedal: „Ruženec Panny Márie, ktorý sa z vnuknutia Ducha Svätého 

postupne rozvíjal v druhom tisícročí, je obľúbenou modlitbou mnohých svätcov a učiteľský 

úrad Cirkvi k nej často vyzýva. Pre svoju prostotu a hĺbku zostáva aj v treťom tisícročí, 

ktoré začalo, veľmi významnou modlitbou, určenou k tomu, aby prinášala ovocie svätosti“. 



 

OZNAMY: 

• V dnešnú nedeľu 9.10.2022 je zbierka na farskú budovu. Zbierka na rádio Lumen bola 311 €.   

• Slávnosť Ružencovej Panny Márie v Ružencovej Záhrade vo Vyšnej Šebastovej bude v utorok 

11.10.2022. PROGRAM: 15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva, 15.20 hod. modlitba 

posvätného ruženca, 16.00 hod. sv. omša. 

• Vážení jubilanti! Pozývame všetkých, ktorí sa tento rok dožívajú svojich životných jubileí 70, 75, 80, 

85 a 90 rokov na sv. omšu v sobotu 15. októbra 2022 o 11.00 hod., ktorá bude obetovaná za ich 

zdravie a božie požehnanie Po sv. omši sa vám prihovorí starosta obce. Jubilantom, ktorí budú 

prítomní odovzdáme darčeky po sv. omši. Taktiež spravíme spoločnú fotografiu, preto vás prosíme, 

počkajte v kostole. Jubilantom, ktorí sa nemôžu zúčastniť, zanesieme  darčeky domov. 

• Nedeľa  23.10.2022 je misijná nedeľa. Pri sv. omšiach bude  zbierka na misie.  

• Členovia SSV  si môžu vyzdvihnúť Pútnik Svätovojtešský a podielovú knihu od pondelka 12.9. 2022 

u p. Antonyovej, Makarenkova 16. Poplatok je 8 €.  

• V mesiaci október sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec so začiatkom o 18:00 hod. Potom 

nasleduje sv. omša. V pondelok bude modlitba  ruženca o 18:00 hod. a v nedeľu popoludní o 14:00 

hod. 

OHLÁŠKY: 
JOZEF ONDERČO, bývajúci  v Ľuboticiach  a VIKTÓRIA BARANOVÁ, bývajúca  v Záborskom 

OHLASUJÚ SA : 9.10.2022 – 1.krát a  2.krát, 15.10.2022 - 3.krát 

 

Modlitba ruženca do rádia Lumen vo farnosti Božieho milosrdenstva  na sídlisku KVP 

v sobotu 2.10 2022. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liturgický program  10.10. – 16.10. 2022 

11.10.2022 Utorok - 18:00 
Féria 

† Mária Dzurčaninová,  1.výr. 

12.10.2022 Streda - 07:00  
Féria 

† Ján, Helena 

13.10.2022 Štvrtok  
Detská 

sv. 
omša 

18:00  
Féria 

† Ján Sas, 1.výr. 

14.10.2022 Piatok - 18:00  
Féria 

† Terézia Siváková 

15.10.2022 Sobota - 11:00  

Sv. Terézia z Avily, panny a učiteľky Cirkvi, 
spomienka 

ZBP jubilantov 

16.10.2022 Nedeľa - 

 29. NEDEĽA CEZ ROK 

07:30 ZBP Mária Šitarová, 70 r. 

10:30 Za veriacich farnosti 

 
Liturgický program  17.10. – 23.10. 2022 

18.10.2022 Utorok - 18:00 
Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok 

ZBP Zuzany  a jej rodiny 

19.10.2022 Streda - 07:00 
Féria 

† Eva, František, Jozef 

20.10.2022 Štvrtok 
Detská 

sv. 
omša 

18:00 
Féria 

ZBP Mária Gruľová 

21.10.2022 Piatok - 18:00  
Féria 

† Mária Sajdáková, 1.výr. 

22.10.2022 Sobota - 07:00  

Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná 
spomienka 

ZBP  František, František 

23.10.2022 Nedeľa 
Zbierka 

na 
misie 

 30.NEDEĽA CEZ ROK 

07:30 ZBP Jozef, 85 r. 

10:30 Za veriacich farnosti 
 
 


