
UT   9.1.  Alexej  Utorok 1. týždeň v Cezročnom období 

ST 10.1. Dáša  Streda 1. týždeň v Cezročnom  období 

ŠT  11.1. Malvína        Štvrtok 1. týždeň  v Cezročnom období 

PIA 12.1. Ernest Piatok 1. týždeň  v Cezročnom období 

SO 13.1. Rastislav        Sobota 1. týždeň v Cezročnom období 

NE 14.1. Radovan 2. nedeľa v Cezročnom období 

PO 15.1. Dobroslav Pondelok 2. týždeň v Cezročnom  období 

UT 16.1. Kristína Utorok 2. týždeň v Cezročnom období 

ST 17.1. Nataša Sv. Antón, opát – spomienka 

ŠT 18.1. Bohdana        Štvrtok 2. týždeň  v Cezročnom období 

PIA 
19.1. Drahomíra   
          Mário 

Piatok 2. týždeň v Cezročnom období 

SO 20.1. Dalibor, Sebastián     Sobota 2. týždeň v Cezročnom období              

NE 21.1. Vincent 3.nedeľa v Cezročnom období 

PO 22.1.  Zora Sv. Vincent, diakon a mučeník – ľub.sp. 

UT 23.1. Miloš Utorok 3. týždeň v Cezročnom období 

ST 24.1. Timotej Sv.František Saleský, biskup a uč. Cirkvi -spom. 

ŠT 25.1. Gejza                 Obrátenie Sv. Pavla, apoštola - sviatok 

PIA   26.1. Tamara   Sv. Timotej a Títus, biskupi -spomienka 

SO  27.1. Bohuš              Sobota  3. týždeň v Cezročnom období 

NE  28.1. Alfonz 4.nedeľa v Cezročnom období 

PO  29.1. Gašpar Pondelok 4. týždeň v Cezročnom  období 

UT  30.1. Ema Utorok 4. týždeň v Cezročnom období 

ST  31.1. Emil Sv. Ján Bosko, kňaz - spomienka 

ŠT    1.2. Tatiana            Štvrtok 4. týždeň  v Cezročnom období 

PIA    2.2. Erik, Erika Obetovanie Pána, HROMNICE - sviatok 

SO    3.2. Blažej               Sv. Blažej, biskup a mučeník - ľub.sp. 

 

 

Markušovský      
                            

                               J a n u á r   2 0 1 8                                             

    

Myšlienky na každý deň  
                                                                                   „Adam, kde si?“ Toto je prvá otázka, ktorou sa Boh obracia na 

človeka po hriechu. „Kde si, Adam?“ Adam je človekom, ktorý stratil 

svoje miesto v stvorení, pretože verí, že sa stane mocným, že bude 

môcť vládnuť nad všetkým, že bude Bohom. A Boh kladie druhú 

otázku: „Kain, kde je tvoj brat?“ „Kde je tvoj brat? ...“ Toto je otázka 

adresovaná mne, tebe, každému z nás. Koľko ráz tí, čo hľadajú, nenájdu 

pochopenie, nenájdu prijatie, nenájdu solidaritu! 

Pravá radosť nepochádza z vecí, z ich vlastníctva, nie! Rodí sa zo 

stretnutia, zo vzťahu s druhými, z pocitu, že sme prijatí, pochopení, 

milovaní a aj sami prijímame, chápeme a milujeme. Radosť sa rodí zo 

stretnutia, ktoré je zadarmo: „Si pre mňa dôležitý.“ V tom je opravdivé 

uzdravenie, nadväzovanie vzťahov s druhými, nás skutočne uzdravuje 

namiesto toho, aby nám škodilo ... vnímať svätú veľkosť svojho 

blížneho, dokáže spoznať Boha v každom človeku, znášať ťažkosti 

spoločného života, spoliehajúc sa na lásku Boha, a otvárať tejto Božej 

láske svoje srdce, hľadajúc šťastie druhých podľa vzoru dobrého Otca. 

Moje myšlienky sa dnes obracajú na Matku milosrdenstva. Jej nežný 

pohľad nech nás v tomto roku sprevádza, aby sme všetci mohli znovu 

objaviť radosť z Božej nehy.   

                                                                                            Svätý Otec František 



Deviatnik k Panne Márii, Pomocnici kresťanov 

Don Bosco tým, čo ho žiadali, aby im vyprosil milosti, odpovedal: „Uisťujem 

vás, že sa za vás ochotne pomodlím i so svojimi spolubratmi a chovancami. 

Odbavíme deviatnik na váš úmysel. Len sa i vy pripojte k našim modlitbám.“ 

1. Každodenne po 9 dní pomodlite sa tri razy: 

Otčenáš... , Zdravas ...., Sláva ...  s povzdychom: 

„Nech je chválená a velebená najsvätejšia Sviatosť Oltárna!“ 

tri razy: Zdravas Kráľovná 

s povzdychom: „Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!“ 

2. Pristúpte k sv. prijímaniu, žriedlu všetkých milostí. 

3. Vykonajte nejaký skutok kresťanskej lásky. 

„Odporúčam vašej štedrosti svojich chudobných mladíkov a prosím drahého 

Spasiteľa, ktorý hovoril: “Dajte a dá sa Vám!“ aby vám to stonásobne 

vynahradil. Pevne dôverujeme, že Pán Boh vypočuje naše modlitby pre dobro 

našich duší. Cez deviatnik pristúpte aspoň raz k svätým sviatostiam a 

vykonajte nejaký dobrý skutok v prospech saleziánskeho diela. 

K deviatniku možno pridať i tieto modlitby: 

K najsvätejšej sviatosti oltárnej. 

Najsladší Ježišu, ktorý z lásky k ľuďom prebývaš medzi nami a stávaš sa 

naším duševným pokrmom, pre zásluhy sv. Jána Bosca, ktorý vštepoval do 

sŕdc mládeže a kresťanského ľudu lásku k Tebe a horlil za časté spojenie sa 

s Tebou v najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, daj mi milosť, o ktorú Ťa vrúcne 

prosím… 

K Panne Márii, Pomocnici kresťanov. 

Preblahoslavená Panna Mária, Pomocnica kresťanov, ktorá si prostredníctvom 

sv. Jána Bosca vykonala a ešte i teraz konáš toľké zázraky, zhliadni na mňa 

biedneho hriešnika, svojou materinskou láskou a vypros mi pre Jeho zásluhy 

milosť, o ktorú Ťa prosím… 

Modlitba k sv. Jánovi Boscovi 

Ó, sv. Ján Bosco, predostri moje prosby pred trón Pána Ježiša a jeho 

najsvätejšej Matky a podporuj ich svojím príhovorom. Okrem milosti, o ktorú 

Ťa prosím, vyprosuj mi lásku k najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a k Panne Márii, 

Pomocnici kresťanov. Amen 

OZNAMY: 

 16. 1., to je utorok,  sa uskutoční po sv. omši, Spoločné modlitbové  

 stretnutie členov RB = ČAS BDENIA, s úmyslom:  za požehnanie členov 

rodín prítomných na modlitbe. Poprosím  o modlenie  p. K. Rimbalovú  

 2.2. sa môžu získať plnomocné odpustky, za splnených podmienok 

 2.2.,  na OBETOVANIE  PÁNA, poprosím o modlitbu ruženca pred sv.  

omšou p. M. Bušovskú - r.č.9, s úmyslom: za Sv. Otca, biskupov a kňazov 

 4.2., sa uskutoční výmena ružencových tajomstiev, o modlitbu poprosím 

ružu č.7 - A. Sopková 

 Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami RB  

ZOSTATOK k 31. 12. 2016 : 2 264,89 €  

(Príjmy = 2 026,29 € ; Výdavky = 1 491,85 € za celý rok 2017)  

Zostatok k 31. 12. 2017 : 2 799,33 € 

V príjmoch sú zahrnuté: mesačné zbierky z 1.piatku a 1.nedele, pokladníčka 

RB a úroky. Výdavky tvoria: výzdoba chrámu na Vianoce, Veľkú Noc, na 

sviatok Sv. Michala, čistiace prostriedky, drobné potreby pre kostol, príspevok 

na rádio Lumen, televíziu LUX, Dominikánske mariánske centrum, 

Spoločnosť Božieho Slova, celoročná kvetinová výzdoba chrámu, hrobu grófa 

Mariássyho a kríža na cintoríne. 

„Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary 

a obetavosť pri výzdobe a upratovaní Božieho chrámu.“ 

VEĽKÉ UPRATOVANIE v roku 2018 

Veľká Noc: ruža č.7- p. A.Sopková; Odpustová slávnosť: ruža č.9 - p. M. Bušovská; 

Vianoce: ruža č.8 - p. M. Reinerová; Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi: 

ruža č.4 - p. M. Grečková a ruža č.5 p. E. Klučárová 

 

DOMINIKÁNSKE  MARIÁNSKE  CENTRUM     nás pozýva na: 
 

Sväté omše za členov RB na Slovensku, ktoré odslúži brat Alan Dely  OP  .  

za živých členov RB bude 6.1. a za zosnulých členov RB bude 13.1. 2018 

 

   Liturgický kalendár : 

NE   7.1. Bohuslava Krst Krista Pána - sviatok 

PO   8.1. Severín  Pondelok 1. týždeň v Cezročnom  období 



 


