
„Máriina modlitba priťahuje do srdca 
človeka, čo sa modlí s ružencom v ruke, 
modlitbu Ducha Svätého. Stalo sa tak 
vo večeradle, keď Mária pripojila svo-
ju prosbu k prosbe učeníkov a stala sa 
vzorom modlitby pre Cirkev: Duch Svätý 
zapálil v  Cirkvi a  vo svete oheň a  roz-
žeravil ho do biela.“ Takto píše P. Jean 
Lafrance, zapálený apoštol modlitby 
z  Paríža. (Ruženec, Vyd. Ancora, Milá-
no) Skúsenosť hovorí, že keď sa niekto 
modlí ruženec s dôverou a vytrvalosťou, 
prv či neskôr pocíti, že sa mu v srdci rodí 
ustavičná modlitba Ducha. Porozumie 
tak Ježišovým slovám z Evanjelia: „Tre-
ba sa neustále modliť a neochabovať“. 
(Lk 18, 1) Modlitebňa srdca. V  tomto 
zmysle sa ruženec, jeho „obsah“ a čas 
potrebný na jeho správne pomodlenie, 

podobá beztvarej mase z  hliny, ktorú 
ponúkame Otcovi, aby ju svojimi ruka-
mi vymodeloval Slovom a Duchom Svä-
tým. Od chvíle ako sa ruženec modlíme 
s Máriou a v Nej, sme na ceste neustálej 
modlitby. Sv. Ľudovít z Montfortu to vy-
jadruje slovami: „Mária je pre dušu mod-
litebňou srdca, kde možno vyjadriť všetky 
prosby Bohu s  istotou, že budú vysly-
šané.“ Všemohúcnosť úpenlivej prosby. 
Mária okrem toho, že je Matkou modlitby 
srdca, je aj „prosebnou všemohúcnosťou“. 
K Nej sa musíme obrátiť, aby sme dosiahli 
dar trvalej úpenlivej prosby. Ak budeme 
opakovane hovoriť: „Svätá Mária, Matka 
Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v ho-
dinu smrti našej,“raz sa nebesia otvoria 
a vtedy pochopíme, že Mária za nás ne-
ustále oroduje.
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RUŽENEC JE NAJKRATŠOU 
CESTOU K MODLITBE SRDCOM



26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
DOPLŇ SLOVÁ:
Ježiš povedal _____________ a ___________ ľudu: „Čo poviete na toto? Istý 
___________ mal dvoch _____________. Prišiel k prvému a ___________ mu: 
‚Syn môj, choď dnes do __________!‘ Ale on odpovedal: ‚___________ sa mi.‘ No 
potom to ____________ a šiel.

1. júna 2017 vošiel do platnosti dekrét Apoštol-
skej penitenciárie, podľa ktorého je nábožné 
odriekanie modlitby korunky Božieho milosr-
denstva za stanovených podmienok spojené so 
získaním úplných odpustkov pre duše v očistci.

Text dekrétu:
Apoštolská penitenciária na základe právo-
mocí, ktoré jej zveril Svätý Otec František, 
ochotne súhlasí, aby veriaci v duchu pra-
vého pokánia mohli získať úplné odpustky 
po riadnom splnení zvyčajných podmienok 
(sviatostná spoveď, sväté prijímanie a mod-
litba na úmysel najvyššieho veľkňaza), kto-
ré môžu privlastniť dušiam veriacich v očistci 
na spôsob príhovoru, ak:
- budú nábožne odriekať Korunku Božieho 
milosrdenstva v kostole alebo kaplnke na 
území Slovenska pred najsvätejšou Oltárnou 
Sviatosťou, či už verejne vystavenou, alebo 
uschovanou vo svätostánku;
- diecézny biskup, alebo ním ustanovený 
konkrétny kňaz vykonáva odriekanie tejto 

modlitby tým istým spôsobom a je šírené 
prostredníctvom televízneho alebo rozhla-
sového vysielania, ku ktorému sa nábožne 
zídu v rodine alebo rehoľnej komunite, ale-
bo nejakom zhromaždení veriacich, slovom: 
keď sa viacerí ľudia stretnú s nejakým po-
čestným zámerom.

Ak však takíto veriaci kvôli chorobe alebo 
z inej rozumnej príčiny nemôžu opustiť svoj 
dom a budú oddane odriekať Korunku Bo-
žieho milosrdenstva s úmyslom vyprosiť si 
milosrdenstvo pre seba a pripravenosťou 
darovať ho ostatným, rovnako získajú úplné 
odpustky za zvyčajných podmienok, a za-
chovaní nariadení č. 24 a 25 pre nevládnych.

V ostatných prípadoch budú odpustky čias-
točné. Toto ustanovenie má trvalú platnosť, 
aj bez zverejnenia Apoštolského listu vo for-
me „breve“. Akékoľvek opačné ustanovenie 
nie je prekážkou.

ÚPLNÉ ODPUSTKY 
SPOJENÉ S KORUNKOU
Mauro kard. Piacenza, hlavný penitenciár 
Kryštof Nykiel, riaditeľ kancelárie
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2. október – 8. október 2017
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby
2. 10.

Po
Svätých anjelov strážcov

spomienka 1800 Bracovce
Spoveď 17.00

Za ctiteľov Božského Srdca 
Ježišovho

3. 10.
Ut

1800 Ložín
Spoveď 16.30

Za ctiteľov Božského Srdca 
Ježišovho

1800 Moravany
Spoveď 16.30 + Helena Kinčovská

4. 10.
St

Sv. Františka Assiského
Spomienka

Spoveď chorých 8.30 hod.

700 Moravany
Spoveď po omši

Za ctiteľov Božského Srdca 
Ježišovho

800 Trhovište + Anna a Ján

5. 10.
Št 800 Lučkovce

Spoveď 7.30 + Milan, Štefan, Mária

6. 10.
Pi

1800 Bánovce n/Ond.
Spoveď 16.30

Za ctiteľov Božského Srdca 
Ježišovho

1800 Trhovište
Spoveď 16.30 + Jozef 

7. 10.
So

Ružencovej Panny Márie
Spomienka

Slávnostný ruženec
Pripravuje Ruž. bratstvo 

Bánovce n/Ond.

700
Bánovce n/Ond.

Večeradlo 
a sv. omša

+ Pavel Popovič, Marta 
Koribaničová

1700 Lučkovce Za farnosť

8. 10.
Ne

 DVADSIATA SIEDMA 
CEZROČNÁ NEDEĽA

800 Bracovce + Kamila Margová
900 Ložín + Anna Ďurčáková

1015 Bánovce n/Ond.
+ František Ivanov

+ Michal Polák
Odpustová slávnosť

745 Moravany + Imrich Kandráč
900 Trhovište Zdr., BP Juraj

Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale _________. 
Kto z týchto dvoch splnil otcovu _____________?“
Odpovedali: „Ten ___________.“
Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchád-
zajú do __________ kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou sprvodlivosti 
a ______________ ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy hoci ste to vi-
deli, ani potom ste sa ___________ a neuverili ste mu.
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9. október – 15. október 2017

Viete, že…?
Živý ruženec

Viete, že okrem klasického a tradičného mod-
lenia sa ruženca poznáme aj tzv. živý ruže-
nec? Takúto zaujímavosť ste si mohli všimnúť 
na konci sv. omše, keď spoločenstvo veriacich 
ostane v chráme, neodchádza domov a v  ru-
kách drží ako hlavný nástroj svojej modlitby 
ruženec. Ako a kde to však vzniklo ? 
 Bratstvo Živého ruženca vzniklo z iniciatí-
vy Márie Paulíny Jaricot vo Francúzsku. Naro-
dila sa v Lyone, kde žila od r. 1799 do r. 1862. 
Jej brat sa stáva kňazom a odchádza na misie. 
Paulína organizuje peňažné zbierky, vytvára 
malé skupiny, ktoré začínajú pomáhať misio-

Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby
9. 10.

Po
1715 Bracovce + Ján, Anna, Juraj Sinčákoví
1800 Ložín + Zuzana Miľková

10. 10.
Ut

900 Michalovce Kňazské rekolekcie
1800 Bánovce n/Ond. + Michal Groško

11. 10.
St

700 Moravany + Anna Veselinová
800 Trhovište + Ľudmila Kačanovská

12. 10.
Št 1800 Lučkovce + Štefan, Mária, Milan

13. 10.
Pi

1800 Bánovce n/Ond.
+ Milan Feďo

Stretnutie rodičov 
a prvoprijímajúcich detí

1700 Trhovište – 
gr. kat. kostol

Večeradlo 
1., 3., 5. desiatok sa modlí Rím. 

kat. Ruž. bratstvo Trhovište

1800 Trhovište –
 gr. kat. kostol

Liturgia
Záver fatimských zjavení

14. 10.
So

800 Ložín + Andrej Bodnár
800 Bánovce n/Ond. + Jolana, Ján, Zuzana

15. 10.
Ne

 DVADSIATA ÔSMA 
CEZROČNÁ NEDEĽA

800 Bracovce Za farnosť

900 Ložín Poďakovanie Bohu za 40. rokov 
spol. života manželia Popikoví

1015 Bánovce n/Ond. Zdr., BP rod. Vlčková
745 Lučkovce Gréckokatolícka liturgia

900 Moravany Poďakovanie za 80. rokov živo-
ta, prosba o zdr., BP Magdaléna

1015 Trhovište Zdr., BP Kamila

nárom. Na spôsob misijných skupín zakladá ru-
žencové pätnástky, ktoré sa stanú počiatkom 
skupiny Živého ruženca.
Záväzky člena Živého ruženca:
 Živý ruženec tvorí skupina dvadsiatich čle-
nov, tzv. ruža. Určený člen – horliteľ ruže – je 
zodpovedný za výmenu a rozdeľovanie tajom-
stiev. Tajomstvá sa vymieňajú každý mesiac. 
Člen Živého ruženca sa každý deň pomodlí je-
den desiatok posvätného ruženca, ktorý je mu 
pridelený, za obrátenie hriešnikov, za živých 
i  zosnulých členov Ružencového bratstva, re-
hoľu dominikánov a miestnu farnosť. K týmto 
úmyslom môže pridať aj ďalšie. Raz v mesia-
ci sa stretáva na spoločnej modlitbe ruženca 
s ostatnými členmi Živého ruženca, kde si vy-
menia ružencové tajomstvá.


