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Sv. Gianna Beretta – Mollová 
v  n a š o m  ko s t o l e

Od 14.-23. mája 2016 budú v našom kostole relikvie 
sv. GiannyBerett-Mollovej – preto namiesto úvodníka 
vám dnes  ponúkame jej krátky životopis.

Jana Berettová sa narodila 4. októbra 1922 v meste Magenta v Talian-
sku ako desiate dieťa z trinástich. Päť z nich zomrelo v mladom veku, tri 
deti sa zasvätili Pánovi (dvaja kňazi a jedna rehoľná sestra). Kresťanské
 základy získala od svojich rodičov. Počas rokov štúdií na gymnáziu
a univerzite sa naplno zaoberala činnosťami v katolíckej organizácii 
a v Spoločnosti sv. Vincenta de Paul, kde sa venovala mládeži a chari-

tatívnej starostlivosti o starých a biednych. Lekársku fakultu absolvovala univerzite v Padove. V roku 
1949 si otvorila ambulanciu v meste Mésero, blízko rodnej Magenty. V roku 1952 si obohatila svoje 
znalosti v odbore pediatria na Milánskej univerzite. V medicínskej praxi sa zvlášť zameriavala na 
matky, deti, starých a chudobných. Venovala sa aj svojím obľúbeným športom, lyžovaniu a alpiniz-
mu. Nachádzala v nich príležitosť vyjadriť radosť zo života. Zaujímala ju aj vlastná budúcnosť, modli-
la sa a prosila Boha, aby spoznala Jeho vôľu. Pocítila, že Boh ju volá do manželstva. Plná nadšenia sa 
odovzdala tomuto volaniu, s pevnou vôľou a presvedčením vytvoriť skutočnú kresťanskú rodinu. 
V tých časoch sa spoznala s inžinierom Petrom Molla. Jana a Peter uzavreli manželstvo 24. septemb-
ra 1955 v Bazilike sv. Martina v meste Magenta.  V novembri 1956 Jana porodila prvé dieťa menom 
Pierluigi. V decembri o rok neskôr prišla na svet Mariolina a v júni 1959 Laura Mária. Gianna zvládala 
svoje povinnosti matky, manželky, lekárky a aj napriek vyčerpanosti dokázala prejavovať radosť zo 
života. V septembri 1961, po dovŕšení druhého mesiaca tehotenstva, nastali ťažkosti. Diagnosti-
kovali jej nádor na maternici. Bol potrebný chirurgický zákrok. Pred operáciou prosila lekára, aby 
zachránil život, ktorý nosí vo svojom lone  a odovzdala sa Božej prozreteľnosti. Podarilo sa zachrániť 
život malého stvorenia. Ďakovala Bohu a ďalších sedem mesiacov tehotenstva sa s neuveriteľnou 
silou venovala úlohe matky a lekárky. Ovládol ju strach pri pomyslení, že by sa jej dieťa malo narodiť 
choré a prosila Boha, aby sa tak nestalo. Niekoľko dní pred pôrodom bola pripravená obetovať svoj 
život, aby zachránila dieťa: „Ak sa treba rozhodnúť medzi mojím životom a životom môjho dieťaťa, 
neváhajte a zachráňte ten jeho.“ Dňa 21.apríla 1962 ráno porodila dcéru, ktorá dostala meno Gianna 
Emanuela. Matka zomrela o týždeň neskôr, 28. apríla vo veľkých bolestiach a opakujúc krátku mod-
litbu „Ježiš, milujem ťa; Ježiš, milujem ťa“. Mala 39 rokov. Pápež Pavol VI. pripomenul život Gianny 
veriacim pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána 23. septembra 1973 slovami: „mladá matka z milánskej 
diecézy obetovala svoj život, aby ho mohla dať život svojej dcére“. Pápež Ján Pavol II. ju vyhlásil za 
blahoslavenú 24. apríla 1994 za prítomnosti jej detí, manžela a príbuzných a vyzdvihol ju ako hrdin-
ský vzor matky nášho storočia. Za svätú bola vyhlásená 16. mája 2004 na námestí sv. Petra v Ríme 
pápežom Jánom Pavlom II.
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Pondelok

09. 05. 2016Od 15.00 – do cca 16.30 hod. nácvik detí zo : ZŠ Laborecká, 
ZŠ Hrnčiarska, a iné ZŠ /Pugačevova, Švermova, Kudlovská, Cirkevná/

Utorok 
10. 05. 2016Od 15.00 –do cca 16. 30 hod. nácvik detí zo ZŠ Darg. hrdinov: 

3.A, 3.B, 3. C, 3. D 
Účasť rodičov nie je potrebná. Prosím deti o dochvíľnosť.Prosím rodičov, aby deti v 

tieto dni vyhlásili zo záujmových útvarov/krúžkov/, šk. klubu.     
Pondelok, streda, štvrtok, piatok: 09.05. 2016– 13. 05. 2016  spoveď  pre rodičo

/ 30 min pred sv. omšou od 17.30 / 
v utorok sv.spoveď nebude.

Piatok 13. 05. 2016  bude o 17.00 hod. stretnutie pre všetky deti v Pastoračnom cen-
tre. O 18. 00 hod. sv. omša pre deti. Po sv. omši bude generálka pre deti zo ZŠ Darg. 

 stretnutie pre všetky deti v Pastoračnom cen-
Po sv. omši bude generálka pre deti zo ZŠ Darg. 

 stretnutie pre všetky deti v Pastoračnom cen-

hrdinov-3. A, 3.B, 3.C, 3.D / , ktoré majú v nedeľu 1.sv. prijímanie o 9.00 hod./.
Sobota 14. 05. 2016 spoveď detí o 9. 00, po nej bude generálka pre deti zo ZŠ Labo-

reckej, Hrnčiarskej a iné ZŠ, deti, ktoré majú v nedeľu 1. sv. prijímanie o 11.00/. 
Sobota 14. 05. 2016 spoveď detí o 9. 00, po nej bude generálka pre deti zo ZŠ Labo-

reckej, Hrnčiarskej a iné ZŠ, deti, ktoré majú v nedeľu 1. sv. prijímanie o 11.00/. 
Sobota 14. 05. 2016 spoveď detí o 9. 00, po nej bude generálka pre deti zo ZŠ Labo-

          Stretnutie detí pred kostolom o 8.45 hod.  Detí si majú priniesť knižku Od srdca 
k srdcu, hriechy napísané na papieri vlastnou rukou, krstnú sviecu. 

O 11.30 hod. upratovanie a príprava kostola na slávnostnú sv. omšu. Prosím 
o prítomnosť minimálne jedného z rodičov!

Nedeľa: 15.05. 2016  9. 00 sv. omša – ZŠ Darg. hrdinov –3.A, 3.B, 3.C 3.D .Nedeľa: 15.05. 2016  9. 00 sv. omša – ZŠ Darg. hrdinov –3.A, 3.B, 3.C 3.D .
              Stretnutie na fare o 8. 30 hod. Deti majú prísť oblečené v rúchach.  

So sebou si neberú nič.
Rodičia nech zaujmú svoje miesta v kostole minimálne 15 minút pred začiatkom sv. omše.

Nedeľa: 15. 05. 2016o11. 00. sv. omša – ZŠ  Hrnčiarska, ZŠ Laborecká, 
iné ZŠ/ Pugačevova, Švermova, Kudlovská, Cirkevná/

               Stretnutie na fare o 10. 40 hod. Deti majú prísť oblečené v rúchach. 
Rodičia nech zaujmú svoje miesta v kostole minimálne 15 minút pred začiatkom sv. omše.

V utorok 17.05. 2016 sa uskutoční ďakovná púť detí – Výrobňa hostií v Prešove, 
Mariánska hora v Levoči /Prosím nahlásiť záujem detí pri preberaní rúcha/.

Vrátenie rúcha: 23.05. 2016/pondelok/ od 15.30 – 16.30 hod. na faru. 

ORGANIZAČNÉ POKYNY K SVIATOSTI BIRMOVANIA

V stredu 18. mája 2016 po sv. omši nácvik a rozdelenie úloh.
V sobotu 21. mája 2016 od 9.30- do 10.30hodsv. spoveď pre birmovancov, birmovných 

rodičov a rodinu birmovancov a následne generálka na birmovku
Od 12.00 hod. upratovanie a zdobenie kostola.

V nedeľu 22. mája 2016 – do 8.10 hod. zaujať miesto spolu s birmovným rodičom.



Áno, mám radosť z prvoprijímajúcich detí a aj z birmovancov. Áno, som si vedomý, že niektorí z nich to prežili, 
pretrpeli- myslím prípravu-  a už sa tešia na „normálny život a program“, kde miesto pre omšu, stretnutia na fare a 
Áno, mám radosť z prvoprijímajúcich detí a aj z birmovancov. Áno, som si vedomý, že niektorí z nich to prežili, 
pretrpeli- myslím prípravu-  a už sa tešia na „normálny život a program“, kde miesto pre omšu, stretnutia na fare a 
Áno, mám radosť z prvoprijímajúcich detí a aj z birmovancov. Áno, som si vedomý, že niektorí z nich to prežili, 

modlitbu asi bude skôr výnimočný, možno u niekoho neželaný a skôr náhodný ako prirodzený. Ale aj tak sa teším 
a ďakujem Bohu, že sme mali opäť možnosť dotýkať sa sŕdc týchto Božích stvorení. Lebo v prvom rade, patríme 
modlitbu asi bude skôr výnimočný, možno u niekoho neželaný a skôr náhodný ako prirodzený. Ale aj tak sa teším 
a ďakujem Bohu, že sme mali opäť možnosť dotýkať sa sŕdc týchto Božích stvorení. Lebo v prvom rade, patríme 
modlitbu asi bude skôr výnimočný, možno u niekoho neželaný a skôr náhodný ako prirodzený. Ale aj tak sa teším 

Jemu. Ním sme hľadaní, to On nám klope na naše srdce a ako píše Písmo:“.. lanami lásky nás priťahuje k sebe.“
Tak ako každý rok aj tento som si urobil čas, na konci birmovaneckej prípravy,na rozhovor s birmovancami. Pýtam 
sa ich na rôzne veci a v tomto roku som sa ich pýtal, okrem iného i nato, či ich rodičia chodia na nedeľné sv. omše a či 
niekedy videli svojich rodičov modliť sa...Áno, predpokladáte správne. Nie, bola najčastejšia odpoveď. Aj vďaka tomu 
sa ich na rôzne veci a v tomto roku som sa ich pýtal, okrem iného i nato, či ich rodičia chodia na nedeľné sv. omše a či 
niekedy videli svojich rodičov modliť sa...Áno, predpokladáte správne. Nie, bola najčastejšia odpoveď. Aj vďaka tomu 
sa ich na rôzne veci a v tomto roku som sa ich pýtal, okrem iného i nato, či ich rodičia chodia na nedeľné sv. omše a či 

si silnejšie a jasnejšie uvedomujem, že máme tu strednú generáciu, ktorá robí nejaké „náboženské praktiky“, lebo 
babka s dedkom to pripomínajú, chcú a do toho vŕtajú, ale ak by bolo možno na nich, asi by sa k takýmto činom ani 
nepodujali. Lebo ako niektorí aj priznali, oni v Boha veria, ale žijú si svoju vieru „vo svojom srdci a pamäti“ a k tomu 
žiaden kostol a ani farára nepotrebujú. A keď to nepotrebujú ich rodičia, načo je to pre nich – mladých dobré?
Nie som však z toho javu a postoja sklamaný. Skôr to vnímam ako výzvu pre nás všetkých, ktorí chodíme pravidelne 
na sv. omšu, pristupujeme v slabostiach k sv. spovedi a neustále sa pokúšame vstať z prachu svojho osobného, 
Nie som však z toho javu a postoja sklamaný. Skôr to vnímam ako výzvu pre nás všetkých, ktorí chodíme pravidelne 
na sv. omšu, pristupujeme v slabostiach k sv. spovedi a neustále sa pokúšame vstať z prachu svojho osobného, 
Nie som však z toho javu a postoja sklamaný. Skôr to vnímam ako výzvu pre nás všetkých, ktorí chodíme pravidelne 

stále sa opakujúceho hriechu. Sme pozvaní ostať vernými, žehnajúcimi a trpezlivými. Lebo toto nie je náš zápas, 
na sv. omšu, pristupujeme v slabostiach k sv. spovedi a neustále sa pokúšame vstať z prachu svojho osobného, 
stále sa opakujúceho hriechu. Sme pozvaní ostať vernými, žehnajúcimi a trpezlivými. Lebo toto nie je náš zápas, 
na sv. omšu, pristupujeme v slabostiach k sv. spovedi a neustále sa pokúšame vstať z prachu svojho osobného, 

ale Boží. A Boh neprehráva. Aj preto vás všetkých prosím a pozývam, príďte na slávnosť sv. prijímania a zvlášť 
stále sa opakujúceho hriechu. Sme pozvaní ostať vernými, žehnajúcimi a trpezlivými. Lebo toto nie je náš zápas, 
ale Boží. A Boh neprehráva. Aj preto vás všetkých prosím a pozývam, príďte na slávnosť sv. prijímania a zvlášť 
stále sa opakujúceho hriechu. Sme pozvaní ostať vernými, žehnajúcimi a trpezlivými. Lebo toto nie je náš zápas, 

birmovania. Poďme vytvoriť atmosféru modliacej sa Cirkvi, farského spoločenstva, ktoré sprevádza všetkých. Lebo 
ale Boží. A Boh neprehráva. Aj preto vás všetkých prosím a pozývam, príďte na slávnosť sv. prijímania a zvlášť 
birmovania. Poďme vytvoriť atmosféru modliacej sa Cirkvi, farského spoločenstva, ktoré sprevádza všetkých. Lebo 
ale Boží. A Boh neprehráva. Aj preto vás všetkých prosím a pozývam, príďte na slávnosť sv. prijímania a zvlášť 

pravdupovediac, ani my by sme tu neboli, keby sme na svojej životnej púti nestretli tých, ktorí nám pripomínali 
svojim životom kto je Boh a ako sa kráča s Ním a k Nemu. Stále totiž platí, že učiť možno slovami, ale vychovávať 
pravdupovediac, ani my by sme tu neboli, keby sme na svojej životnej púti nestretli tých, ktorí nám pripomínali 
svojim životom kto je Boh a ako sa kráča s Ním a k Nemu. Stále totiž platí, že učiť možno slovami, ale vychovávať 
pravdupovediac, ani my by sme tu neboli, keby sme na svojej životnej púti nestretli tých, ktorí nám pripomínali 

iba príkladom.

Pútnici z našej farnosti 
s pánom kaplánom Braňom, 
ktorí sa 29. apríla – 1. mája 
v sprievode otca arcibiskupa 
Mons. Bernarda Bobera zúčastnili 
na Diecéznej Púti milosrdenstva 
a navštívili Wadowice, rodné mesto 
Karola Wojtyłu, nacistický koncentračný 
tábor Oswienčim, mariánske pútnické 
miesto JasnaGóra v Čenstochovej a svätyňu 
Božieho milosrdenstva Krakow-Lagiewniki.

Žakovce – aj v tomto roku by sme radi v sobotu 28.mája 2016 navštívili a podporili Inštitút Krista Veľkňaza
v Žakovciach. 

 – aj v tomto roku by sme radi v sobotu 28.mája 2016 navštívili a podporili Inštitút
v Žakovciach. 

 – aj v tomto roku by sme radi v sobotu 28.mája 2016 navštívili a podporili Inštitút
Ak by ste mali záujem urobiť si výlet, spojiť príjemné s užitočným, prosím, prihláste sa v sakristii. 

Cena dopravy autobusom 5 € Program: návšteva Žakoviec a Mariánskej Hory. Podporiť Maroša Kuffu a jeho dielo 
Ak by ste mali záujem urobiť si výlet, spojiť príjemné s užitočným, prosím, prihláste sa v sakristii. 

Cena dopravy autobusom 5 € Program: návšteva Žakoviec a Mariánskej Hory. Podporiť Maroša Kuffu a jeho dielo 
Ak by ste mali záujem urobiť si výlet, spojiť príjemné s užitočným, prosím, prihláste sa v sakristii. 

bude možné cez drogistický tovar a trvanlivé potraviny, ktoré budete môcť odovzdať sakristii resp. kancelárii
v týždni od 23.-27.5.2016

Vo štvrtok 12. mája srdečne pozývame mládež, animátorov, birmovancov, miništrantova ostatných veriacich na 
moderovanú eucharistickú adoráciu so spoločnými modlitbami a spevmi. Zapojiť sa do nej môžete aj vy tým, že 
počas týždňa napíšete na lístok vlastný úmysel, osobnú prosbu alebo poďakovanie a lístok so svojou modlitbou 
vhodíte do drevenej krabičky pri vchode do kostola.

V utorok 17. mája 2016 od 14.00 hod. vás pozývame na dekanátne večeradlo pod vedením farnosti Udavské.
Celý mesiac máj prebieha zápis detí do Cirkevnej materskej školy sv. Terézie z Lisieux v Humennom. Prosíme všet-
kých rodičov, ktorí majú záujem, aby vyplnený formulár s potvrdením od lekára priniesli na sekretariát Cirkevnej 
spojenej školy. Formulár sa dá vyzdvihnúť na sekretariáte alebo stiahnuť z webovej stránky. Ďakujeme všetkým, 
kých rodičov, ktorí majú záujem, aby vyplnený formulár s potvrdením od lekára priniesli na sekretariát Cirkevnej 
spojenej školy. Formulár sa dá vyzdvihnúť na sekretariáte alebo stiahnuť z webovej stránky. Ďakujeme všetkým, 
kých rodičov, ktorí majú záujem, aby vyplnený formulár s potvrdením od lekára priniesli na sekretariát Cirkevnej 

ktorí podporili a podporujú myšlienku cirkevnej materskej školy akýmkoľvek spôsobom. Naďalej zverujme toto 
dielko patrónke škôlky sv. Terezke Ježiškovej, aby prinieslo požehnanie i pre budúce generácie v našom meste. 
Formulár a ďalšie informácie nájdete na: www.skolka.he

Slovko farára
Áno, mám radosť z prvoprijímajúcich detí a aj z birmovancov. Áno, som si vedomý, že niektorí z nich to prežili, 
Slovko farára
Áno, mám radosť z prvoprijímajúcich detí a aj z birmovancov. Áno, som si vedomý, že niektorí z nich to prežili, 

OZNAMY
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Poriadok bohoslužieb
9. 5. 2016 - 22. 5. 2016


