
Milí veriaci,
sme na začiatku slávenia Veľkonočného ob-
dobia, ale zároveň sa už týmto číslom časo-
pisu dátumovo presunieme do mesiaca máj. 
V našich ušiach známy pod skratkou marián-
sky mesiac, alebo inak známy „májovými po-
božnosťami“ – modlitbou k Panne Márii. 

 Celý rok 2017 je pamätným rokom sto-
ročnice fatimských zjavení Panny Márie. Spá-
jajú sa nám krásne udalosti a  ja vás chcem 
pozvať, aby sme si ich pripomenuli, načreli do 
nich, ale predovšetkým ich slávili slávnostne 
a  spoločne v  celej našej farnosti. V  samot-
nom názve som uviedol, že chcem spoločne 
s vami zasvätiť našu farnosť Trhovište Nepo-
škvrnenému srdcu Panny Márie. Samotné za-
svätenie Farnosti Trhovište by bolo v sobotu 
6. mája pri sv. omši v Trhovišti o 18. hodine.
Začneme o 18. hodine modlitbou večeradla, 

zasvätíme farnosť Nepoškvrnenému srdcu 
Panny Márie, následne bude sv. omša a po 
sv. omši bude procesia so sochou Fatimskej 
Panny Márie počas spevu Loretánskych litá-
nii a nesúc v rukách zapálené sviece. Týmto 
spôsobom každú sobotu v mesiaci máj (čiže 
13.5. na výročie fatimských zjavení, 20.5, 
27.5.) rovnakým spôsobom budeme sláviť 
storočnicu fatimských zjavení. Počas tých-
to stretnutí sa tematicky budeme zamýšľať 
nad posolstvami fatimských zjavení. Týmto 
chcem poprosiť o výzdobu a nesenie Fatim-
skej sochy Panny Márie členov daného ru-
žencového bratstva.

 Chcem vás týmto spôsobom pozvať 
na slávenie celého mesiaca máj a zároveň aj 
týchto sobôt, kde budeme môcť čerpať a po-
užívať osvedčené duchovné prostriedky po-
núkané Pannou Máriou. 
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3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
DOPLŇ SLOVÁ:
V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej ____________, ktorá bola od 
Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa ____________. 
Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k ním sám ____________ a išiel s 
nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho _____________. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou 
______________?“
Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom ____________, mu povedal: „Ty si vari jediný 
cudzinec v _____________, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ On im povedal: 
„A čo?“
Oni mu vraveli: „No s Ježišom ______________, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči 
pred ____________ aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali od-
súdiť na smrť a ____________. A my sme dúfali, že on vykúpi ______________. Ale dnes 
je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním 
boli pri _____________, a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavil ___________ 
a hovorili, že on ___________. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vra-
veli ženy, ale jeho ______________.“

zhovárate
Kleopas
anjel

hrobe
Jeruzaleme
prihodilo

Ježiš
Bohom
žije

nepoznali
Izrael
Emauzy

ukrižovali
Nazaretským
nevideli

OSEMSMEROVKA
ALELUJA
APOŠTOLI
ÁRON
BÁZEŇ
BLAHOSLAVENÍ
BOHABOJNÍ
BOK
DIDYMUS
DIVY
DUCH SVÄTÝ
DVANÁSŤ
HLAS
HOJNOSŤ
CHRÁM
IZRAEL
JEŽIŠ
KAMEŇ
KLINCE
KRISTUS
LÁMANIE CHLEBA
LÁSKA
LIEK
MENO
OTEC
PÁN

PLAČ
PLESANIE
POKOJ
POKRM
POMOC
POSPOLU
PRST
RADOSTNE
RANY
RUKY
SPÁSA
SRDCE
STAVITELIA
STRACH
SVORNOSŤ
TOMÁŠ
TÚŽBA
VEČERADLO
VIERA
VLOŽIŤ
VYSTREL
ZÁCHRANA
ZNAMENIA
ŽIDIA

TAJNIČKA:



MÁJ – mesiac Panny Márie

Mesiac máj sa oddávna v  Cirkvi slávi ako 
mesiac Panny Márie. Celým mesiacom za-
znieva vzývanie a oslava jej mocného prího-
voru za nás u Boha v Loretánskych litániach.

Loretánske litánie
Najstaršie, doteraz známe mariánske li-
tánie, pochádzajú z XII. storočia. Mali jed-
noduchý princíp. Pričleňovali sa k  nim 
metafory na Pannu Máriu. Vo včasnom 
stredoveku sa mariánske litánie neujali. 
Ujali sa však litánie, ktoré sa modlievali 
a spievali v Lorete. Podľa tohto pútnické-

ho miesta dostali aj pomenovanie a  ča-
som nadobudli všeobecnú platnosť.

Veľký ctiteľ Panny Márie svätý Ľudovít 
Grignion z Montfortu (17. stor.) nás uisťu-
je, že s Pannou Máriou sa za jeden mesi-
ac dá urobiť väčší pokrok ako za mnoho 
rokov bez nej. Keď k nám príde Máriino 
kráľovstvo, príde aj kráľovstvo Kristovo.
Mariánsky mesiac môže byť pre nás príle-
žitosťou, aby sme podľa vzoru a  s pomo-
cou Panny Márie rástli a upevňovali sa vo 
viere. Budeme sa cítiť skutočne šťastní, ak 
sa budeme usilovať stále väčšmi milovať 
Pannu Máriu a ak to budeme učiť aj iných.

24. apríl – 30. apríl 2017
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby
24. 4.

Po 1130 Bracovce + Jaroslav, Ján, Mária

25. 4.
Ut

Sv. Marka, evanjelistu
sviatok 1800 Bánovce n/Ond. + Anna Soľanková

26. 4.
St 700 Moravany + Anna Šmidová

27. 4.
Št 800 Lučkovce + Ján a Anna Dilikoví

28. 4.
Pi

700 Moravany + Anton, Michal, Vladislav 
a rodičia Kužmoví

1430 Trhovište sobáš
1800 Trhovište + Juraj Vaňo

29. 4.
So

Sv. Kataríny Sienskej, 
panny a učiteľky cirkvi, 

patrónky Európy
sviatok

800 Ložín + rod. Pivarníková
1500 Moravany sobáš

1600 Bánovce n/Ond. Za novomanželov 
Sobáš so sv. omšou

30. 4.
Ne

TRETIA 
VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA

800 Bracovce + Jaroslav, Michal, Anna
900 Ložín + Pavol, Anna, Michal
1030 Bánovce n/Ond. Zdr., BP rod. Libosvarová

800 Lučkovce Zdr., BP rod. Bačovčinová
900 Moravany + Mikuláš
1030 Trhovište + Milan a Beáta
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1. máj – 7. máj 2017

Svätenie jedál Bánovce nad Ondavou 2017

Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby
 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 


