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Modlime sa ruženec!
Pred pár rokmi (2007)  sa objavila publikácia, ktorá vrhla nové svetlo na vzťah Pavla VI. 
k ružencu. Sú to doteraz nezverejnené rukopisné poznámky mladého Montiniho (budúceho 
Pavla VI.), ktoré sa v r. 2004 objavili pod titulkom Notiziario, 47. Je to niekoľko strán 
s poznámkami, čo si budúci pápež napísal ako osnovu k niektorým kázňam o ruženci 
(Světlo č. 41/2005). Z myšlienok v článku vyberáme:
Pavol VI. ako mladý kňaz v typicky útržkovitých poznámkach zachytil s geniálnou pres-
nosťou podstatné črty, ktoré robia modlitbu ruženca neoceniteľnou v živote kresťana. 
Začal s opakovaním formulácií, ktoré nám približujú zbožnú prax k opakujúcemu sa 
priebehu všedných dni v rodinách. Kde je ľudský život, tam je opakovanie, napísal Montimi 
r. 1934 vo svojich poznámkach. A don Colzani v komentári k jeho poznámkam dodáva: 
„Opakovanie, ktoré sa niekedy zdá monotónne, vysvetľuje Montini naozaj v dynamike 
života. Opakovanie v živote človeka je zásadné a nenahraditeľné: Je to opakujúci sa dych, 
je to krok za krokom pri chôdzi vpred.“ – A aj kolísanie dieťaťa. Modlitba podobne ako 
tieto bežné úkony nemusí vyhľadávať nič originálne. Nie je to nijaké zamestnanie pre 
„profesionálov“ duchovného hľadania…Sám Ježiš hovorí: Pri modlitbe nehovorte veľa a 
práve modlitba ruženca nás chráni pred tým, aby sme nehovorili veľa ako pohania, ktorí 
si myslia, že pre množstvo slov budú vypočutí… (porov. Mt 6, 7). Opakovanie modlitieb 
Otče náš a Zdravas´ nás chráni pred pokušením zmeniť modlitbu na príval slov. Objektivi-
zované rozjímanie o Kristovom živote, pohľad na skutky, ktoré vykonal Pán, udalosti 
okolo jeho života také ľudské a obyčajné, iné také veľké a božské, to sú modely, ktoré sú 
pre nás stále živé, nám blízke a konkrétne. Práve z tohto opakujúceho sa rytmu v ruženci 
vychádza želanie zostúpiť prakticky k týmto udalostiam, ako to robila Mária…
Kresťanstvo je príbeh jednoduchý a pri čerpaní z tohto príbehu má podľa Montiniho 
prednosť ten, kto si stráži to, čo on nazýva jednoduchý detský duch… Najjednoduchšia, 
najnevinnejšia, najnežnejšia zbožnosť, to je prostriedok spásy proti veľkému sociálnemu zlu.

A ešte skúsenosť sv. Ľudovíta Mária Grigniona z Monfordu: „Keď som sa po misiách vracal 
do farností, kde som kázal misie, pozoroval som, že tam, kde sa ľudia prestali modliť 
ruženec, vrátili sa k svojim starým hriechom. Ale tam, kde sa ruženec vytrvalo modlili, 
našiel som ľudí žijúcich v Božej láske, ktorí deň čo deň postupovali v konaní dobra.“ 
V mesiaci október vás preto povzbudzujeme k spoločnej modlitbe posvätného ruženca
vo vlastných rodinách i v našich kostoloch. S touto modlitbou je spojená aj možnosť získať 
v mesiaci október úplné odpustky. Môžu ich získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, 
v kaplnke, alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve, alebo nábožnom združení. 

Na získanie odpustkov sa stanovuje: 
a) stačí štvrtina celého ruženca – čiže 5 desiatkov, 
b) k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 
c) pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.



Obnovenie života farnosti
Nič nemôže rásť bez koreňov, avšak i korene odumierajú, ak nerastie strom. Korene znamenajú pre 
človeka: byť pevne spätý s druhými, s rodinou, príbuzenstvom, vlastným národom, spoločenstvom 
cirkvi. I túžba zapustiť korene je dobrá – každý musí byť niekde doma. Kto žije bez domova, stane 
sa neusadeným nomádom, duševne osamoteným, psychicky nestabilným. Každý totiž potrebuje 
nielen strechu nad hlavou, ale i prístrešie pre svoju dušu.

Je v našich kostoloch atmosféra domova? Sú pastoračné stretnutia malými domovmi vzťahov, 
v ktorých by sa ľudia mohli zakoreniť a rásť? Sú naše farnosti miestami, kde sa každý môže objaviť, 
ak má urobiť nejaké životné rozhodnutie alebo ak je zaťažený akoukoľvek vinou? Ale predovšet-
kým: Pravým zmyslom akéhokoľvek náboženstva nie je to, že máme o Bohu vedomosti, ale to, že 
u neho máme domov. V našich spoločenstvách sa vykonávajú sviatosti, náboženské služby, man-
želstvá, pohreby, ale často nie je zjavná túžba a schopnosť umožniť autentické duchovné momenty 
tým, ktorí prejavujú potrebu osobnejšieho a hlbšieho styku s Bohom.

Vedľa toho je iný nedostatok: spoločenstvo dialógu, skutočnej spolupatričnosti. Existujú komunity 
obzvlášť bezmenné, obzvlášť vo veľkých mestách, kde ľudia, ktorí sa stretávajú vo farnosti, sa ani 
nepoznajú, keď sa stretnú vo výťahu v paneláku, kde bývajú. Každý vchádza do kostola ako jednot-
livec a vychádza ako jednotlivec.

Moderná psychológia postavila do svetla skutočnosť, že sa dnešný človek, práve pre svoje vykore-
nenie a pre svoju globalizáciu, cíti často izolovaný a túži patriť k nejakej skupine, ktorá by posilnila 
jeho individualitu a umožnila mu nadviazať vzťah s ostatnými. Ale v kresťanskom spoločenstve 
táto pozornosť pre osobu a pre jej existenciu často chýba, čiastočne z vnútorných dôvodov farskej 
štruktúry, čiastočne z ľudských nedostatkov.

Munachi E. Ezeogu, C.S.Sp. spomína tento príbeh, ktorý môže charakterizovať situáciu v našich 
farnostiach: Muž, ktorý sa presťahoval do mesta, dva roky chodil v novom bydlisku na bohosluž-
by do najbližšieho chrámu, bez toho, aby pocítil, že niekto z tejto farnosti sa o neho zaujíma. Po 
skončení bohoslužieb niektorí odišli náhlivo domov, iní sa rozprávali so starými priateľmi vo viac 
menej uzavretých skupinkách. Jedného dňa sa však rozhodol, že to zmení. Prišiel na bohoslužbu a 
na hlave si nechal športovú šiltovku. Sadol si na svoje zvyčajné miesto úplne vzadu. Už o pár minút 
ho poklepala po pleci staršia pani, ktorá akurát prišla. Nahla sa k nemu a zašepkala: „Brat môj, v 
chráme si máme zložiť prikrývku z hlavy.“ „Ďakujem,“ odvetil, ale šiltovku si nedal dole z hlavy. O 
krátky čas si ho všimol kostolník a hneď prišiel k nemu. Povedal: „Brat môj, nosenie šiltoviek na 
hlave je v chráme zakázané.“ Muž znova poďakoval, ale šiltovku si nechal na hlave. Po skončení 
bohoslužby ho vyhľadal kňaz. Spýtal sa ho, ako sa má, odkiaľ pochádza atď. Nakoniec dodal: „Môj 
drahý brat, mať šiltovku na hlave v chráme nie je dovolené...“ „Ja viem,“ povedal muž so šiltovkou, 
„ale chodím do tohto chrámu už dva roky a nikto si ma nevšimol. A dnes – vďaka šiltovke – si ma 
všimli všetci, ba dokonca sa ku mne aj prihovorili.“

Prosím, modlíme sa za našu farnosť, za premenu našich sŕdc, urovnanie starých i nových sporov, 
predsudkov a individualizmu...aby sme aj u nás v kostoloch a vo farnosti mohli zažívať atmosféru 
domova a prijatia.

„Ak nepochopíš dnes všetko, 
možno tomu porozumieš zajtra. 

Svoj sluch však cvič  
v počúvaní Božieho Písma“ 

Sv. J. Zlatoústy



Odporúčaná kniha

Imrich Degro  
Pýtame sa exorcistu
Nerozumiem celkom kliatbam, ktoré prechádzajú z predkov na ďalšie tri 
generácie. Prečo niekoho zasiahnu a niekoho nie? Čo robiť, aby sme ich 
zrušili?
Odpoveď na túto a ďalších 127 otázok nájdete v knižke, ktorú spoločne 
vytvorili návštevníci internetovej stránky Zachej.sk a košický exorcista 
Imrich Degro.

O rozmanitosti podnetov svedčí nasledujúci zoznam tém: prekliatie, rodové zaťaženia, posadnutosť, 
okultizmus, zvláštne predmety a praktiky, liečebné techniky, kozmetika, vzťahy, neprajnosť, 
závislosti, choroby, neplodnosť, sexualita, zosnulí, modlitba, kresťanský život. Knižné publikovanie 
otázok a odpovedí, usporiadaných tematicky do kapitol, má poslúžiť čo najširšiemu okruhu čitateľov, 
aby našli pomoc a radu vo svojich ťažkých či nejasných životných situáciách. Odpovede o. Degra 
čitateľom sú zároveň odpoveďou na výzvu apoštola Pavla: „Všetko skúmajte, a čo je dobré, toho sa 
držte!“ (1 Sol 5,21) Prostredníctvom tejto knižky prehlbujme poznanie našej viery, aby sme sa vyhli 
nebezpečenstvám rôzneho druhu a vyberali si len to, čo je pre nás skutočne dobré a čo nás povedie 
k večnému životu. Kniha je cirkevne schválená.  Kúpiť sa dá aj cez internet na: www.zachej.sk

V prvopiatkovom týždni bude farská kancelária zatvorená.

Adorácia na prvý piatok: 
Humenné od 7:30 18:00 o 15:00 hod. KBM, 

Lackovce od 16:15- 18:00 hod., 
Kochanovce od 16:00-17:00 hod. 

Na základe komunikácie s Gréckokatolíckou cirkvou v Humennom 
a Odborom správy majetku - Mesto Humenné sa od 1.10.2020 obnovuje slávenie sv. omší a liturgii 
v kaplnke Denného centra na Laboreckej ulici. A to nasledovne: utorky – gréckokatolícka liturgia, 

štvrtky- 16 : 30 hod. rímskokatolícka sv. omša. 

OZNAMY
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