
UT 13.3. Vlastimil Utorok po 4. pôstnej nedeli 

ST 14.3. Matilda Streda po 4. pôstnej nedeli 

ŠT 15.3. Svetlana         - Štvrtok po 4. pôstnej nedeli 

PIA 16.3. Boleslav Piatok po 4. pôstnej nedeli 

SO 17.3. Ľubica            - Sobota po 4. pôstnej nedeli          

NE 18.3. Eduard 5. pôstna nedeľa 

PO 19.3. Jozef Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - slávnosť 

UT 
20.3. Víťazoslav,   
           Klaudius 

Utorok po 5. pôstnej nedeli 

ST 21.3. Blahoslav Streda po 5. pôstnej nedeli 

ŠT 22.3. Beňadik          - Štvrtok po 5. pôstnej nedeli 

PIA 23.3. Adrián Piatok po 5. pôstnej nedeli 

SO 24.3. Gabriel           - Sobota po 5. pôstnej nedeli          

NE 25.3. Marián Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána 

PO 26.3. Emanuel Pondelok Veľkého týždňa 

UT 27.3. Alena Utorok Veľkého týždňa 

ST 28.3. Soňa Streda Veľkého týždňa 

ŠT 29.3. Miroslav Zelený štvrtok Pánovej večere 

PIA 30.3. Vieroslava Veľký Piatok  

SO 31.3. Benjamín Biela sobota – Veľkonočná vigília 

NE   1.4. Hugo Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 

PO   2.4. Zita Pondelok vo Veľkonočnej oktáve 

UT   3.4. Richard Utorok vo Veľkonočnej oktáve 

ST   4.4. Izidor Streda vo Veľkonočnej oktáve 

ŠT   5.4. Miroslava       - Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve 

PIA   6.4. Irena Piatok vo Veľkonočnej oktáve 

SO 7.4. Zoltán             - Sobota vo Veľkonočnej oktáve  
 

NE   8.4. Albert 2. Veľkonočná - Nedeľa Božieho milosrdenstva 

 

Markušovský      
                            

                               M a r e c   2 0 1 8                                             

    

    Myšlienky na každý deň  
Evanjelium nám predstavuje stretnutie Jeţiša so Samaritánkou, ktoré sa 

odohralo v Sychare, v blízkosti starodávnej studne, kam ţena chodila 

kaţdý deň po vodu. V ten deň tam bol Jeţiš, sedel tam „unavený z cesty“ 

(Jn 4,6). Ihneď jej hovorí: „Daj sa mi napiť!“(Jn 4,7) 

Jednoduchá Kristova poţiadavka je začiatkom úprimného dialógu, 

prostredníctvom ktorého on s veľkou jemnosťou vstupuje do vnútorného 

sveta tej osoby, ku ktorej by podľa spoločenských vzorcov nemal ani len 

prehovoriť. Jeţiš to však urobí. Jeţiš nemá strach. 

Keď Jeţiš vidí človeka, robí krok vpred, pretoţe miluje. Miluje nás 

všetkých. Nikdy sa nedá zastaviťpred nejakou osobou kvôli predsudkom. 

Jeţiš potreboval stretnúť Samaritánku, aby jej otvoril srdce. Ţena ostáva 

zasiahnutá týmto stretnutím. 

Aj my máme mnohé otázky, ktoré by sme sa chceli opýtať, ale 

nenachádzame odvahu poloţiť ich Jeţišovi! Pôstne obdobie, drahí bratia 

a sestry, je vhodným časom na to, aby sme nazreli do vnútra, aby sme 

umoţnili našim najprenikavejším duchovným potrebám vynoriť sa 

a v modlitbe ţiadali o Pánovu pomoc. Príklad Samaritánky nás pozýva, 

aby sme sa vyjadrili takto: „Jeţiš, daj mi z tej vody, ktorá uhasí môj 

vnútorný smäd.“ 

                                                                Svätý Otec František 



Ruţencové meditácie:  Bolestné tajomstvá  

 

1. KTORÝ  SA  PRE  NÁS  KRVOU  POTIL 

Getsemani:  Jeţiš sám tvárou v tvár smrti! 

Modlime sa, aby sme my, kresťania, sprevádzali našou modlitbou 

a našou prítomnosťou tých, ktorí umierajú. Nech Svätá Panna prosí za 

nás, za kaţdého teraz, i v hodinu našej smrti. 

2. KTORÝ BOL  PRE  NÁS  BIČOVANÝ 

Bičovanie: Jeţiš, Spravodlivý, bičovaný za naše hriechy! 

Modlime sa, aby sme my, kresťania, neboli nikdy ľahostajný k utrpeniu 

nevinných. 

3. KTORÝ BOL  PRE  NÁS  TŔNÍM  KORUNOVANÝ 

 Korunovanie tŕním: Jeţiš, Spravodlivý, korunovaný za naše hriechy! 

 Modlime sa, aby sme my, kresťania, vedeli podoprieť tých, ktorí sú 

prenasledovaní kvôli viere v Jeţiša, Pána sveta, ktorú vyznávame aj my 

všetci. Modlime sa zvlášť za našich bratov a sestry v Iraku, vo Svätej 

zemi, v Sudáne... 

4. KTORÝ PRE  NÁS  KRÍŢ  NIESOL 

Nesenie kríža: Jeţiš, Spravodlivý, obťaţený kríţom pre naše hriechy! 

Modlime sa, aby sme my, kresťania, boli Šimonmi z Cyrény pre tých, 

ktorí nesú bremeno ţivotného kríţa. Modlime sa, aby sme im našou 

bratskou pozornosťou vedeli pomôcť. 

5. KTORÝ BOL  PRE  NÁS  UKRIŢOVANÝ 

 Pánova smrť: Jeţiš, Spravodlivý, umiera na kríţi za naše hriechy! 

Modlime sa, aby sme my, kresťania, boli nápomocní našou ustavičnou 

modlitbou dušiam v očistci, najmä tým, za ktoré sa nikto nemodlí. 

 

Zdroj: FR. LOUIS-MARIE ARIŇO-DURAND OP,  

           Centrom  ruţenca je Kristus / Nechajme vstúpiť svetlo! 

OZNAMY: 

 v marcovom mesiaci prosím po modlitbe sv. ruţenca pripojiť prosbu:  

„Svätý Jozef, oroduj za nás.“ 

 14. 3., to je streda,  sa uskutoční po sv. omši, Spoločné modlitbové  

 stretnutie členov RB = ČAS BDENIA, s úmyslom: za kňazov, kňazské 

a rehoľné povolania a za poţehnanie členov rodín prítomných 

na modlitbe. Poprosím  o modlenie  p. M. Grečkovú  

 9.4., to je pondelok - Zvestovanie Pána, sa uskutoční výmena 

ruţencových tajomstiev, o modlitbu poprosím ruţu č.1 - E. Mrovčáková 

 o veľké upratovanie prosím ruţu č.7-  A. Sopková 

 

DOMINIKÁNSKE  MARIÁNSKE  CENTRUM     nás pozýva na: 
 

 Sv. omše za členov RB na Slovensku, ktoré odslúţi brat Alan Dely OP 

  za ţivých členov RB bola 3.3. a za zosnulých členov RB bude 10.3. 2018 

 na Mariánsku sobotu, ktorá bude 17.3. 2018 v dominikánskom kostole  

      v KE na tému:  Jeţiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala   

      (bude viesť: fr. Bruno Donoval OP so začiatkom o 10.00h) 

   Liturgický kalendár : 

NE   4.3. Kazimír 3. pôstna nedeľa 

PO   5.3. Fridrich Pondelok po 3. pôstnej nedeli 

UT 
  6.3. Radoslav,  
          Radoslava 

Utorok po 3. pôstnej nedeli 

ST   7.3. Tomáš Streda po 3. pôstnej nedeli. 

ŠT 8.3. Alan, Alana    -  Štvrtok po 3. pôstnej nedeli  
 

PIA   9.3. Františka Piatok po 3. pôstnej nedeli 

SO 10.3. Branislav, Bruno  - Sobota po 3. pôstnej nedeli          

NE 
11.3. Angela,  
          Angelika 

4. pôstna nedeľa 

PO 12.3. Gregor Pondelok po 4. pôstnej nedeli 

 


