
Dvaja z troch vizionárov, blahoslavený František 
a Hyacinta, zomreli v detskom veku. Najstaršia z nich 
Lucia, žila zasväteným životom a dožila sa 
požehnanej staroby. Hovorí sa, že v jednoduchosti je 
krása. Tieto deti boli jednoduché, nábožné 
a predovšetkým na duši krásne.  Zamilovali si 
Spasite¾a, pre ktorého žili a ktorému obetovali všetky 
príkoria a �ažkosti. Nesmieme zabúda�, že na ich útly 
detský vek to boli ve¾ké obety, ako napr. vzdávanie sa 
pokrmu a vody, èas strávený vo väzení. 

A zamilovali si aj Nepoškvrnenú Pannu Máriu, 
ku ktorej sa modlitbou ruženca denne utiekali. 
Pokánie, ktoré Panna Mária pripomínala a Cirkev 
neustále pripomína, nie je zastaranou vecou, ale 
nevyhnutnou. Avšak novodobému a modernému 
èloveku zaujatého materiálnymi vecami, ktorý život 
vo viere v Boha odložil na ved¾ajšiu ko¾aj, to už 
možno niè nehovorí. Pokánie je cestou zmeny života 
a vyjadrením lásky k Bohu, cestou, ktorou sa musíme 
všetci ubera�, od najvyšších duchovných pastierov až 
po jednoduchých veriacich.

Duch. otec Milan

Pani uèite¾ka dala de�om v škole napísa� 
slohovú prácu s názvom Matkine ruky. Štvrtáèka 
Kristínka napísala: „Moja mama, jednou rukou varí, 
v druhej ruke drží handru, ktorou utiera stôl. Jednou 
rukou nás h¾adí, druhou rukou dáva obed ockovi. 
V jednej ruke má almužnu pre chudobného  a v druhej 
ruke drží ruženec, ktorý sa modlí.“ Deti v škole sa 

smiali, keï poèuli túto prácu. Pani uèite¾ka sa pýta: 
„Kristínka, ko¾ko rúk má vlastne tvoja mama?“ A ona 
hovorí: „Dve ruky má pre nás – pre každé so siedmych
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Milí priatelia, bratia a sestry,
sme v najkrajšom mesiaci roka. Máj je pod¾a 

romanticky zmýš¾ajúcich ¾udí, èas lásky. Dvojice 
za¾úbených párov, ktorí sa radi prechádzajú ulicami, 
alebo tichými chodníèkami parkov, nie sú nám cudzie. 
A keï sa takíto dvaja mladí rozhodnú speèati� svoju 
lásku pred oltárom, tam sa zaväzujú k trvalej láske, nie 
ku chví¾kovej. Pamätám sa, ako nás špirituál po 
nástupe do seminára zobral do ve¾kej seminárnej 
podzemnej kaplnky. A tam nám pri oltári povedal: 
„Zamilujte si toto miesto.“ Usiloval som sa tieto slová 
vzia� vážne a dodnes ich nosím v srdci. Uvedomujem 
si, že aj láska ku Kristovi v kòazskom povolaní, nemá 
by� akási obèasná, alebo chví¾ková, ale trvalá. Ma� 
odhodlanie a da� trvalú náplò lásky ku Kristovi 
v kòazskom živote, alebo sa rozhodnú� ži� natrvalo 
v manželskom živote, vyžaduje si to pre dospelého 
èloveka odpoveï, ktorá je výsledkom zrelej úvahy 
a dôvery Bohu i vzájomnej dôvery medzi budúcimi 
manželmi.

Všetci sme si urèite zamilovali urèité miesta. 
Sú to miesta, kde sme prežívali svoje detstvo a mlados� 
a chodili do školy. Nesmie tam chýba� i chrám, kde 
sme boli pokrstení, chrám, kde sme prijali prvý krát 
Pána Ježiša v Eucharistií, kde sme boli pobirmovaní, èi 
chrám, v ktorom ste ako mladí uzavreli sviatos� 
manželstva. A s láskou a úctou spomíname na tých, 
ktorí nás k týmto sviatostiam priviedli a nám ich aj 
vyslúžili. Každý z nás je pozvaný oživova� si 
spomienky na tieto krásne a dôležité chvíle v našom 
živote. Môžu nám k tomu pomôc� fotografie a tým 
mladším aj videá, ktoré si doma uchovávame. 
Najdôležitejším je Boh a jeho láska k nám. A zamilova� 
si jeho, ktorý sa nám vo svojom Synovi dáva 
v Eucharistií, je podstatným prejavom našej viery.

Netreba nikomu z veriacich pripomína�, že 
tento rok slávime presne 100. rokov od zjavenia Panny 
Márie vo Fatime.

Malokarpatský posol
MesACNÍK FARNOSTI HORNÉ OREŠANY

Roèník: II. Máj 2017 Èíslo: V.

Malokarpatský posol

Deò matiek



Malokarpatský posol2

Malokarpatský posol

detí, dve ruky pre ocka, dve ruky pre prácu 
v domácnosti, dve ruky pre chudobného, dve ruky pre 
Pána Boha.“ Po tomto vysvetlení sa už žiadne z detí 
nesmialo. A pani uèite¾ka povedala: „Kristínka 
napísala najkrajšiu slohovú prácu.“ V tomto 
najkrajšom mesiaci si chceme ucti� aj naše matky, bez 
ktorých by sme tu neboli. Nech im dá náš dobrotivý 
Boh dobrého zdravia, nech ich naplní všetkými 
potrebnými milos�ami a nás všetkých nech napåòa 
vïaènos� a ochota odmieòa� sa im pozornos�ou 
a láskavos�ou. Naše slová dostatoène nevyjadria 
všetko, èo im chceme poveda�. Preto v tento deò im 
venujme s láskou aspoò malý kvet a toto gesto 
pozornosti napovie aj to, èo je ukryté v našom srdci. 
A tie matky, ktoré už nie sú medzi nami, nech Boh 
milosrdenstva obdarí veèným pokojom.

Zo všetkých Božích vlastností sa vo Vyznaní 
viery spomína iba Božia všemohúcnos�: vyznáva� ju 
má ve¾ký význam pre náš život. Boh je všemohúci 
Otec. Jeho otcovstvo a jeho moc sa navzájom 
objasòujú. Svoju otcovskú všemohúcnos� prejavuje 
totiž tým, ako sa stará o to, èo potrebujeme; ïalej tým, 
že nás prijíma za adoptívne deti; a napokon svojím 
nekoneèným milosrdenstvom, lebo najväèšmi 
prejavuje svoju moc, keï slobodne odpúš�a hriechy.
                  Vieru v Boha Otca všemohúceho môže 
skúsenos� so zlom a utrpením podrobi� skúške. 
Niekedy sa môže zda�, že Boh je neprítomný 
a neschopný zabráni� zlu. Boh Otec však zjavil svoju 
všemohúcnos�  na j ta jomnejš ím spôsobom 
v dobrovo¾nom ponížení a v zmàtvychvstaní svojho 
Syna, ktorý premohol zlo. Ukrižovaný Kristus je teda 
Božia moc a Božia múdros�. V Kristovom 
zmàtvychvstaní a povýšení Otec konal „pod¾a 
pôsobenia“ svojej „mocnej sily“ a ukázal, „aká 
nesmierne ve¾ká je jeho moc pre nás veriacich“ /Ef 
1,19-22/. Iba viera môže prija� tajomné cesty Božej 
všemohúcnosti. „Niè nemôže tak posilni� našu vieru a 
nádej, ako keï sme vo svojom srdci pevne 
presvedèení, že Boh môže všetko. Lebo keï ¾udský 
rozum spozná, že Boh je všemohúci, ¾ahko a bez 
váhania bude súhlasi� so všetkým èo treba veri�, aj 
keby to bolo ve¾ké a obdivuhodné a prevyšovalo by to 
poriadok a zákony prírody /KKC 268-274/.

„Ja som brána. Kto vojde cezo mòa, bude spasený; 
bude vchádza� i vychádza� a nájde pastvu“ / Jn 10,9/.

Mnohí z nás majú pekné spomienky na chvíle, 
keï mohli v jubilejnom roku 2000 prejs� Svätou 
bránou Baziliky sv. Petra v Ríme. Akonáhle sme vošli 
do tejto ve¾kolepej baziliky, pred oèami sme mali

 ve¾ký baldachýn, ku ktorému sme sa priblížili. Pod 
týmto baldachýnom je oltár a pod oltárom hrob sv. 
Petra. Pred svojím Nanebovstúpením práve Petrovi 
Pán Ježiš hovorí: „Pas moje ovce, pas moje baránky.“ 
Stáva sa tak vidite¾nou hlavou Cirkvi a Kristus mu 
zveruje staros� o všetkých veriacich, ktorí patria 
Kristovi. Peter sa stáva Pontifex maximus – najvyšší 
pastier, dosl. stavite¾ mostov. Tým stavite¾om mostov 
od Boha k èloveku je v podstate každý kòaz.

Na nede¾u Dobrého pastiera sa chceme zvláš� 
modli� za kòazov, aby prostredníctvom ich služby sa 
veriaci posväcovali a dostávali sa bližšie k Ježišovi 
Kristovi. Pán Ježiš hovorí o sebe ako o bráne. Kto 
vojde cez túto bránu bude spasený. Spása èloveka je 
teda ten primárny a najdôležitejší cie¾. Keï si mnohí 
prejdúc Svätou bránou povedali, že sa im splnilo to, po 
èom túžili, podobne, ba ešte viac máme v živote túži� 
prichádza� ku Kristovi, ktorý o sebe hovorí, že je 
brána. Èo to znamená? Život pod¾a viery, život pod¾a 
evanjelia. Musíme sa aj spytova� aké brány 
vyh¾adávame a na akých najèastejšie stláèame 
k¾uèku. Medzi nimi by nemala chýba� brána kostola. 
A o chráme platia tiež slová: „Toto je dom Boží a brána 
do neba.“ A kòaz, ktorý v Božom chráme slávi sv. 
omšu, je alter Christus /druhý Kristus/. Neraz sa musí 
aj kòaz pýta� seba samého: „Èo ponúknem ¾uïom? 
Èo dávam Božiemu ¾udu, ktorý je mi zverený? Tu ide 
o živého Ježiša Krista. Nech nechýba v srdciach 
kòazov horlivos� za spásu duší. Veriacim teda nech 
nechýba starostlivos� pastiera a pastierovi múdros�, 
pokora a láska k dušiam.

22. máj – Sv. Rita z Cascie, reho¾níèka

Pri jednej púti do Lúrd, ktorú sme si s veriacimi 
vykonali, zastavili sme sa v pobrežnom francúzskom 
meste Nice. V miestnej katedrále bol boèný oltár sv. 
Rity vyzdobený ve¾kým množstvom ruží. Bol práve 
deò jej sviatku.

Sv. Rita z Cascie sa 
narodila v Roccaporene 
pri Spolete v Taliansku 
v roku 1381. Jej meno je 
vlastne skrátené z mena 
Margherita, Margaréta. 
Už od útleho veku nosila 
v srdci túžbu sta� sa 
mníškou. Jej rodièia na òu 
však naliehali, aby sa 
vydala za muža, ktorý 

však – ako sa ukázalo neskôr – bol k nej ve¾mi krutý. 
Mala vtedy len dvanás� rokov. Následne prežila 
osemnás� ve¾mi smutných a namáhavých rokov. Mala 
dvoch synov. Nakoniec ovdovela, jej muž bol 
zavraždený v bitke. Obaja synovia taktiež zomreli. 

Z Katechézy

Nad Božím slovom

Rok so svätými



Boh ju posiela na tento svet, aby nás svojou láskou 
vyzývala k obráteniu, k modlitbe, najmä svätého ruženca 
s cie¾om zví�azi� láskou v boji proti zlu, ktoré sa 
vyskytuje vo svete.

Otca (Boha Otca) a matku (Pannu Máriu) si mnohí 
predstavujeme cez pozemské poznanie svojich ¾udských 
rodièov ( èi tých, ktorí nás priviedli na svet; alebo tí, ktorí 
nás vychovali). Poèas sviatku Dòa matiek v mesiaci máji 
spomíname na lásku našich mamièiek a starých mám, 
ktoré nás obdarúvajú bezhraniènou láskou. 

Mnohí máme v pamäti pápeža sv. Jána Pavla II., 
ktorý s láskou zmieroval rozhnevané strany. Teraz sa 
chceme viac zamyslie� nad prácou duchovných 
pastierov: biskupov, kòazov, diakonov, reho¾níkov, ktorí 
s láskou vykonávajú pastoraèné aktivity voèi skupinám 
veriacich vo farnosti, prièom o pastoraèných aktivitách 
èerpáme najmä z literatúry : KOŠÈ, Marián; KOŠÈ, 
Ladislav: Pastorálno-psychologické poradenstvo. 
Trnava : Dobrá kniha, 2006. SBN 80-7141- 524-3.

Farnos�, v ktorej kòaz pôsobí vytvára rôznorodé 
spoloèenstvo, preto sa oèakáva, že kòaz bude rozvíja� 
rôznorodé pastoraèné aktivity. V bežnej farnosti sa 
vyskytujú skupiny detí, mládeže, dospievajúci, 
snúbenci ,  manžel ia ,  mladé rodiny,  rodiny 
s dospievajúcimi (dospelými) de�mi a starí ¾udia. Mladí 
kòazi èasto majú bližší vz�ah s mládežou a de�mi, starší 
zase s rodinami. Vo všeobecnosti sa oèakáva, že kòaz sa 
vysporiada rovnako kvalifikovane so všetkými 
požiadavkami špecifických skupín, že dokáže primerane 
uspokoji� všetky duchovné potreby celého jemu 
zvereného farského spoloèenstva, ako je:
1. Pastorácia detí – príprava na prijatie sviatosti 
zmierenia a prvé sv. prijímanie.

Vyuèovanie náboženstva – ve¾mi nároèné 
a diferencovaná požiadavka vzh¾adom na rôznorodos� 
detí, ktoré sú pokrstené a vychovávané vo veriacom 
prostredí a pre ne je dôležité oboznámi� sa s rozšírenými 
základmi viery; no niekedy, najmä vo väèších mestách sú 
i také deti, ktoré vyrástli vo viere nepriate¾skom 
prostredí, prièom rodièia ich dali na náboženstvo 
z dôvodu nezvládania ich výchovy. Motivácia týchto detí 
môže by� problematická, pretože navštevova� 
náboženskú výchovu vnímajú ako formu trestu, ako èosi 
zbytoèné a nebudú motivované pre uèenie sa základným 
pravdám viery, ale ani pre disciplinovanú úèas� na 
hodinách, èo vyžaduje zo strany kòaza ve¾a lásky 
a trpezlivosti.

2. Detské a mládežnícke spoloèenstvá – 
významná súèas� pastoraèného pôsobenia kòazov, 
prièom sami boli ako deti a dospievajúci èlenmi takýchto 
formaèných skupín – miništranti, èlenovia hudobných 
skupín, speváckych skupín. Niektoré reho¾né 
spoloèenstvá, napr. saleziáni don Bosca sa sústreïujú na 
pastoráciu medzi mládežou, kde zvláš� pôsobí vzájomný 
príklad, sú�aživos�, snaha prejavi� sa, h¾ada� 
a nachádza� svoje miesto v spoloènosti – títo mladí sú 
zvláš� ovplyvnite¾ní a formovate¾ní. Ciele kres�anského 
mládežníckeho hnutia: 1.) snaha formova� mladého 
èloveka v kres�anskú osobnos� s uceleným poh¾adom na 
život; 2.) uèi� ho ži� v obèianskej spoloènosti 
praktickým duchovným životom založeným na Božom 
slove, sviatostiach a spoloèenstve Cirkvi; 3.) pripravi� 
ho pre život v rodine a pre spoluprácu pri kres�anskej 
výchove detí; 4.) vychova� ho k presadzovaniu 
kres�anských princípov do života v oblasti vedy, kultúry,
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Ona v srdci stále mala túžbu z detstva, a tak zašla do 
augustiniánskeho kláštora v Cascii. Neprijali ju však, 
kvôli tomu, že bola už vdova. Mali totiž požiadavku, 
že sestry musia by� panny. Nave¾a však spravili 
výnimku a v roku 1413 Rita mohla vstúpi� do kláštora. 
Èoskoro sa stala známou kvôli tomu, že žila prísnym 
životom, modlila sa a pomáhala v rámci svojich síl 
každému, kto to potreboval. Trpela však chronickou 
chorobou. Znášala to všetko ako obetu Bohu. Všetkým 
poskytla príklad trpezlivosti a kajúcnosti. Uprostred 
utrpenia mala viaceré zjavenia. Známe je, ako pri 
rozjímaní o Kristovom utrpení, sa jej jeden tàò 
z Ježišovej tàòovej koruny zapichol do èela. Zomrela 
22. mája 1457 v Cascii. Na jej príhovor sa stalo ve¾a 
zázrakov. Kanonizovaná bola v roku 1900. Uctieva sa 
ako patrónka v beznádejných situáciách. Cascia patrí 
k najväèším pútnickým miestam v Taliansku, dnes je 
centrom úcty sv. Rity a miestom zmierenia. Je tam 
stála spovedná služba, ktorú hojne využívajú pútnici 
z celého Talianska.

Mesiac máj má mnoho prívlastkov, príroda sa 
prebudila k životu, všetko kvitne, vtáci spievajú a ¾udia 
akoby mali bližšie k sebe. Tešíme sa na spoloènú 
modlitbu sv. ruženca a májových litánií, deti sa 
pripravujú na prvé sväté prijímanie a niektoré páry sa 
rozhodli uzavrie� sviatos� manželstva. Modlime sa aj za 
tie páry – muž a žena, ktorých vz�ah trvá 5, 7, 10 i viac 
rokov a „necítia sa“ na uzatvorenie sviatosti manželstva, 
aby „dozreli“ k poznaniu pravej lásky. Èastejšie sa 
skloòuje slovo LÁSKA. Kto je láska? Èo je láska? Aká je 
láska?

Na zaèiatku si preèítajme 1 Kor 13,1-13 Hymnus 
na lásku... „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá. 
Nezávidí, nevypína sa, pýchou sa nenadúva. Nie je 
nehanebná, neh¾adá vlastný záujem, nerozèu¾uje sa, 
nemyslí na zlo. Neteší sa z nespravodlivosti, ale v pravde 
nachádza rados�. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, 
všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.“ ( 1 Kor 13,4-8)

Na rozdiel od vášnivej a egoistickej lásky, láska k 
blížnemu (agapé) je nezištná láska, ktorá chce dobro pre 
blížneho. Jej prameò sa nachádza v Bohu, ktorý prvý 
miloval... a vydal svojho Syna, aby si uzmieril 
hriešnikov... a urobil ich vyvolenými... a synmi... Táto 
láska pripísaná najprv Bohu (Otcovi..., ktorá je 
samostatnou prirodzenos�ou Boha..., sa nachádza 
rovnakou mierou u Syna..., ktorý miluje Otca tak, ako 
Otec miluje jeho..., ako on miluje ¾udí... za ktorých bol 
vydaný... Ona je aj láskou Ducha Svätého..., ktorý ju 
vlieva do sàdc kres�anov... a umožòuje im koneène 
splni�... to základné prikázanie Zákona, ktorým je láska 
k Bohu a k blížnemu. (Sväté písmo, Jeruzalemská biblia, 
Trnava: Dobrá kniha, 2014, s.2333)

Spoznali sme, že na prvom mieste Boh je Láska, 
od ktorého prichádza láska do ¾udských sàdc. 
Najèistejšie ¾udské srdce plné nekoneènej lásky, je srdce 
Panny Márie, ktorú v mesiaci máji èastejšie prosíme, aby 
za nás orodovala u svojho Syna. Tento rok 13. mája 
oslávime 100. rokov od zjavenia Panny Márie vo Fatime. 

Máj – mesiac lásky
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politiky.. 5.) vies� ho k pochopeniu práva a povinnosti 
laikov apoštolova� a zaèleni� do poslania Cirkvi. 
Aktivity zamerané na mládež majú nielen formaèný, ale 
aj preventívny charakter, predchádza� vzniku 
nežiaducich foriem správania: závislosti na drogách, 
alkohole, automatoch, prežívanie nudy, úèas� v 
gangoch.

Detské a mládežnícke pastoraèné programy 
prispievajú k pozitívnemu zmysluplnému zapojeniu sa 
do života farnosti a do spoloènosti. 

3. Pastorácia dospievajúcich a pastorácia 
povolaní - povolanie pre rodinný / manželský život alebo 
zasvätený život. Pastoraèná práca zameraná na 
stredoškolských študentov, uèòovskú mládež, 
vysokoškolákov na jednej strane a na druhej strane 
špecifické pastoraèné pôsobenie na pedagógov, lekárov 
a zdravotníckych pracovníkov a mnohých ïalších. 

4. Príprava na manželstvo a rodièovstvo. 
Vzdialená príprava má miesto v mládežníckych 
centrách, v univerzitných pastoraèných centrách, kde je 
zameraná na sebapoznávanie mladých ¾udí, na 
poznávanie vzájomných rozdielov medzi pohlaviami, na 
formovanie predstáv o budúcom partnerovi. Mladí ¾udia 
sa uèia porozumie� sebe samým, svojím oèakávaniam, 
aký dôležitý je výber jednotlivca, s ktorým budú zdie¾a� 
svoj budúci život, utvorenie pevného vz�ahu pre základ 
rodiny, ich vybraný partner okrem životného partnera 
bude aj otcom (matkou) ich detí.
5. Príprava snúbencov – bezprostredná príprava na 
manželstvo a rodièovstvo. Jednotlivé stretnutia sa 
dotýkajú tém: 1. Na ceste k manželstvu; 2. Spája nás 
viera, nádej a láska; 3. Podoby lásky; 4. Bioetika v 
manželstve; 5. Rozhovor v manželstve; 6. Spiritualita v 
manželstve.

6. Pastorácia rodín – kòaz podporuje jestvovanie 
rodinných spoloèenstiev, zriadenie farského centra pre 
rodinu, zriadenie poradenskej služby pre partnerské a 
rodièovské problémy. Kòaz býva sprievodcom pri 
prekonávaní rôznych problémov a duchovným otcom, 
ktorý sa modlí. Súèas�ou pastoraènej starostlivosti sú aj 
zmiešané rodiny, nezosobášení a rozvedení.

7. Pastorácia seniorov – najstaršia skupina, 
prièom duchovní usmeròujú prácu „klubu seniorov“, 
organizujú stretnutia, prednášky, púte, charitatívne 
aktivity, návštevy chorých, zdravotne postihnutých, 
organizovanie farských zbierok, starostlivos� o chrám, 
jeho okolie.

Špecificky významné je prijatie vlastnej 
nevládnosti zo strany seniorov, zmierenie a odpustenie, 
pripravi� sa na smr� ako na prechod z èasnosti do 
veènosti, nájs� cestu k viere a ku spáse a to je ne¾ahká 
práca kòazov, ktorá sa dá zvládnu� iba s ve¾kou láskou k 
Bohu a k blížnemu.

Nedokázali by sme odpoveda� na všetky otázky 
súvisiace s témou lásky, preto iba skromne chceme 
poukáza� na lásku, ktorú nosíme v sebe a tiež na lásku, 
ktorú nám preukazujú denne ¾udia okolo nás. Robíme 
veci, ktoré sa nám zdajú by� samozrejmé, pretože ich 
robíme z lásky k našim blízkym a prijímame od druhých 
lásku v denných potrebách. Preto nielen  máj je mesiac 
lásky, ale LÁSKA je ènos�, ktorá nás sprevádza po 
všetky dni nášho života. „Teraz teda zostávajú tieto tri: 
viera, nádej a láska, ale najväèšia z nich je láska“ (1Kor 
13,13).

Anna Jurovèíková

Všade, kde sa na území Slovenska pestuje hrozno, je 25. 
máj významným dòom. Vinohradníci si v tento deò 
uctievajú svojho patróna, svätého Urbana. O pápežovi 
svätom Urbanovi I. sa nám zachovalo len málo 
záznamov. Narodil sa v Ríme a za pápeža bol zvolený 
v roku 222. V tom období vládol rímsky cisár Alexander 
Severus (vládol v rokoch 222 – 235). Skonèilo sa prvé 
obdobie prenasledovania kres�anov, ktorých obe�ou bol 
aj Urbanov predchodca pápež Kalixt I. 

Pontifikát Urbana I. znamenal pre kres�anstvo 
obdobie pokoja, teda bez perzekúcií zo strany rímskej 
vrchnosti. Dokonca samotný rímsky cisár prijal do 
svojho domu k obrazom pohanských božstiev aj 
vyobrazenia Abraháma a Ježiša Krista. Pravdepodobne 
tak urobil, aby uspokojil svoju matku, Iuliu Mameu, 
ktorá bola pod¾a niektorých prameòov kres�ankou. Cisár 
Alexander Severus poskytol cirkvi tzv. locus publicus 
(vo¾né miesto) na mieste zavraždenia pápeža Kalixta I. 
Neskôr tam bol postavený chrám Santa Maria in 
Trastevere (za Tiberom). Pápež Urban I. rozmnožil 
cirkevné zemské statky, o èom svedèia aj historické 
pramene. Pod¾a historika Eusebia Cézarejského jeho 
pontifikát trval osem alebo devä� rokov. Zároveò za 
Urbana pôsobil v cirkvi aj protipápež Hipolyt, možno 
aby vyvolal rozkol medzi rímskymi kres�anmi. Nevieme 
niè z ich vzájomného vz�ahu. Hipolyt sa neskôr zmieril s 
Cirkvou a zomrel vo vyhnanstve muèeníckou smr�ou. 

Údajne pápež Urban obrátil na pravú vieru dvoch 
vysokopostavených úradníkov Valeriána a Tiburcia. 
Nariadil, aby boli všetky bohoslužobné nádoby 
vyrobené zo zlata alebo zo striebra. Po vypuknutí 
ïalšieho prenasledovania kres�anov priviedli pápeža 
Urbana pred súd. Tak smelo vyznal svoju vieru v Krista, 
že aj sám sudca sa stal kres�anom. Keï ho však predsa 
len uväznili, v noci prišli k jeho žaláru kres�ania a prosili 
strážcov, aby im dovolili modli� sa s uväzneným 
pápežom. Pohnutí strážcovia sa dali ihneï pokrsti�. 
Napokon dal rozzúrený prefekt strážcom aj Urbanovi 
s�a� hlavy.

Iná verzia hovorí, že Urbana I. zabila zrada 
prefekta Alemenia 19. mája roku 230. Jeho telo
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Patrón vinohradníkov

- Sv. Urban I., pápež (222 – 230)

Na túto sochu k èesti
a chvále Božej

a úcte sv. Urbana
zbierku zaviedli veriaci

hornoorešanskí
v Amerike na pamiatku 

znièených
a znovu vysadených

vinohradov
r. 1911

 
Sv. Urbane, oroduj za nás!



Po nejakom èase chlapec otcovi oznámil, že vytiahol 
už všetky klince. Vtedy ho otec vzal za ruku, priviedol 
ho ku plotu a riekol mu: “Synèek môj, to všetko je 
ve¾mi dobré, lenže, pozri sa: v plote sú samé diery. 
Drevo už nikdy nebude také ako predtým. Keï 
niekomu nieèo povieš v hneve, spôsobíš mu rany 
podobné týmto dieram. A akoko¾vek sa budeš 
ospravedlòova�, rany zostanú.”

A fyzická rana je rovnako závažná ako, tá ktorú 
zasadíme svojimi slovami. Priatelia sú skutoèný 
poklad a je potrebné s nimi pod¾a toho zaobchádza�. 
Usmievajú sa na teba, sú ti oporou, poèúvajú �a 
a dodávajú ti odvahu. Ale hlavne majú pre teba vždy 
otvorené srdce.

¼udské bytosti sú ve¾mi krehké a zranite¾né. 
Každá z nich by mala ma� na sebe nálepku: “Pri 
neopatrnom zaobchádzaní hrozí nebezpeèenstvo 
poškodenia.”

?V nede¾u 2. apríla 2017 sa v KD Horné Orešany 
podávala  pôstna polievka. Súèas�ou bola aj 
ve¾konoèná výstavka „Orešanské všelièo.“ Tešíme sa, 
že viacerí  farníci otvorili svoje srdcia a podelili sa. Na 
úèet zbierky pre tehotné ženy, matky s de�mi a rodiny 
v soc. núdzi ste prispeli  sumou 323,- eur. Ïakujeme 
všetkým, ktorí sa do podujatia akýmko¾vek spôsobom 
zapojili a OcÚ za poskytnutie priestorov.

Mária Zacharová

Foto: Mária Mrenová

 zachránila cisárova matka. Bol pochovaný na cintoríne 
San Callisto, èo potvrdzuje aj Martyrológium (liturgický 
súpis kres�anských svätých) sv. Hieronyma. Potvrdil to 
aj nález náhrobnej dosky s jeho menom v gréètine. 
V Liber pontificalis (Súpis pápežov) sa však uvádza, že 
pápeža Urbana pochovali na Praetextatovom cintoríne. 
V tomto prípade ide o zámenu so spovedníkom, ktorý 
taktiež nosil meno Urban a o ktorom sa v nieko¾kých 
listoch zmieòuje sv. Cyprián a historik Eusebius. Èas� 
jeho pozostatkov daroval v roku 862 pápež Mikuláš I. 
franskému krá¾ovi Karolovi Holému. Boli uložené vo 
francúzskom meste Auxerre. V Auxerre sa sv. Urban stal 
patrónom vinárov. 

Pamiatka muèeníckej smrti svätého Urbana sa 
v liturgickom kalendári slávi 25. mája. Práve tieto 
májové dni sú známe svojim nestálym poèasím, dažïom 
i vetrom a vyskytujú sa aj oneskorené a obávané mrazy. 
Zbožní ¾udia prosili sv. Urbana, aby chránil ich vinice 
pred nepriaznivým poèasím. Tento zvyk sa zachoval až 
do dnešných dní. Úcta k sv. Urbanovi sa z Francúzska 
rozšírila aj do iných krajín Európy. Uchytila sa aj na 
Slovensku.

Keï prechádzame obcami a dedinami, 
môžeme vidie� sochu sv. Urbana týèiacu sa smerom 
k viniciam, poliam a záhradám ako bdie nad nimi 
a vyprosuje od Boha milos� dobrého poèasia, aby 
priniesli hojnú úrodu. Pestovanie vinièa a výroba vína 
má v našej dedine dlhú tradíciu, obraz viníc dotvára 
spolu s naším prekrásnym kostolom neoddelite¾nú 
siluetu Horných Orešian. V minulosti do tohto 
prostredia bola  vložená socha Sv. Urbana, ktorá 
neodmyslite¾ne patrí do priestoru zelenej atmosféry 
hornoorešianských viníc. Sochu svätého Urbana máme 
vo vinohradoch v Ohlajtách. Bola postavená v roku 
1911 zo zbierky hornoorešianskych Amerièanov na 
pamiatku znièených a znovu vysadených vinohradov. 
K úcte k sv. Urbanovi je venovaná i ve¾korozmerná 
ma¾ba na klenbe v našom kostole. 

Všemohúci Bože,  prosíme �a, na príhovor 
svätého Urbana, o priaznivé poèasie a ochranu úrody 
v našich viniciach.

Ing. Marko Novák, Csc.

Bol raz jeden chlapec, ktorý mal ve¾mi �ažkú 
povahu. Bol prchký, zlostný, výbušný. Jedného dòa 
mu otec dal vrecúško s klincami so slovami, že vždy, 
keï sa na niekoho nahnevá, má zatåc� do plota okolo 
ich dvora jeden klinec. Prvý deò zatåkol chlapec 38 
klincov. Postupom èasu pochopil, že je ove¾a ¾ahšie 
kontrolova� svoj hnev ako zatåka� klince. Po 
nieko¾kých týždòoch povedal svojmu otcovi, že tento 
deò sa už na nikoho nenahneval. Otec sa usmial 
a povedal: “Odteraz každý deò, v ktorom sa na nikoho 
nenahneváš, jeden klinec z plota vytiahni.”
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Príbeh na potešenie dudše

Udalosti



Èo nové v Lošonci
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?Na Kvetnú nede¾u sa uskutoènila procesia 
s požehnanými ratoles�ami od kaplnky sv. Vendelína. 
Práve toto miesto kaplnky nám symbolicky pripomína 
miesto Bet-fage / v preklade mesto fíg/, odkia¾ Ježiš 
Kristus vysadol na osliatko a následne vošiel 
slávnostne do Jeruzalema.

 

V ï a k a  n á š m u  
d ô s t o j n é m u  p á n o v i  
farárovi a diakonovi sme 
mohli slávi� i vo filiálke 
Lošonec veèernú sv. omšu 
na Zelený štvrtok a obrady 
Ve¾kého piatku. Poklonili 
sme sa sv. krížu a vrúcne 
sme sa modlili pri novom 
Božom hrobe,  ktorý 
daroval kostolu v Lošonci 
Štefan Solár s rodinou. Pri 
jeho zhotovovaní mu 
pomáhali Tomáš Sloboda, 
Miroslav Sloboda a Peter 
Nídel v spolupráci s firmou 
M E E R T  S C H O D Y  
p. Miroslav Škultéty.

Rozkvitnuté kvetinové záhony okolo kostola 
sú už dlhodobo v starostlivosti Justínky Novákovej 
v spolupráci s dcérou Máriou, ktorá aranžuje kvety 
najmä pri slávnostných príležitostiach v kostole. Pán 
Boh zapla� patrí všetkým: kòazom, ktorí vykonávali 
sviatos� zmierenia, organistke, spevákom, 
miništrantom, upratovacím skupinám i mládeži, ktorá 
sa aktívne zapája spevom, hudbou a èítaním pri 
liturgii.

Foto a text:  Anna Jurovèíková

Pán Boh zapla� všetkým veriacim, ktorí sa zúèastnili 
na slávení ve¾konoèných sviatkov. Veriaci z Lošonca 
ïakujú aj našim drahým spolufarníkom z Horných 
Orešian za prednes pašií.

Foto a text:  Anna Jurovèíková

?Evanjelizaèný: Prosme, aby kres�ania v Afrike 
pod¾a vzoru milosrdného Ježiša vydávali svedectvo o 
zmierení, spravodlivosti a pokoji.
?Úmysel KBS: Aby každá kres�anská rodina bola 
verná sviatosti manželstva a pestovala hodnoty lásky 
a spoloèenstva.

Filip Vavro

¼ubomír Tománek, 45-roèný, Lošonec
Rozália Pinkasová, 78-roèná, Hor. Orešany 
Jozef Dudáš, 62-roèný, Lošonec

Pamätaj, že tàne, ktoré 

znášaš z lásky k Bohu, sa raz 

na ruže premenia.

Sv. Mária Dominika Mazzarellová

Rok so svätými

Do božej rodiny pribudli

Opustili nás
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