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Pozvanie na odpustovú slávnosť

G

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám 
ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.  
Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.  
A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou 
zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, 
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Pri príležitosti odpustovej 
slávnosti ku cti

svätého Michala archanjela,
nášho patróna,

Vás srdečne pozývame na 
spoločné

slávenie eucharistie

1. oktÓbra 2017 o 10.30 hod.
vo Farskom kostole v Ľubiši.
Slávnosti bude predsedať
ThDr. Radoslav Lojan, PhD.
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Október - Mesiac modlitby posvätného ruženca
,,Panna Mária nás znovu pozýva, aby sme objavili 
krásu tejto tak jednoduchej a hlbokej modlitby. 
Ruženec je kontemplatívna a kristocentrická 
modlitba, ktorá je neoddeliteľná od rozjímania 
nad Svätým písmom. Je to prosebná modlitba 
kresťana na ceste viery, ktorý nasleduje Ježiša, 
ktorého predchádza Mária. Modlime sa tento 
mesiac svätý ruženec v rodine, v spoločenstvách 
a vo farnostiach na úmysel Svätého otca a za mier 
vo svete.“

Benedikt XVI.
Prečo práve ruženec? 
Dnes sme svedkami veľkej módy meditačných techník rôznych fi lozofi ckých, 

náboženských a žiaľ i okultných smerov. Snažia sa u nás udomácniť a zaujať miesto v 
myslení, spôsobe životného štýlu, nazerania na Boha, prak� zovaní náboženského života. 

Ujímajú sa veľmi ľahko, lebo i dnešný človek prirodzene túži po nadprirodzenom. 
No často sú to smery, ktoré priamo alebo nepriamo útočia na katolícku cirkev. Modlitba 
Svätého ruženca je vzácna perla medita� vnej modlitby katolíckej cirkvi. Tak je len na nás, 
či si naberieme z jej hlbokej studnice darov.

1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne 
modliť môj ruženec, sľubujem 
svoju zvláštnu ochranu a hojnosť 
milos� .
2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca 
vytrvajú, dostanú zvláštnu 
milosť.
3. Ruženec bude mocnou 
ochranou pro�  peklu, zničí zlo, 
zbaví svet hriechu a zaženie 
blud.
4. Ruženec rozhojní čnosť a 
obsiahne pre duše hojné Božie 
milosrdenstvo. Odvrá�  srdcia 
ľudí od lásky k svetu a jeho 
márnos�  a pozdvihne ich k túžbe 
po večných veciach. Tie duše sa 
posvä� a týmto prostriedkom.

5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, 
nezahynú.
6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj 
ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, 
nikdy nepremôže nešťas� e, nezažije 
Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. 
Hriešnik sa obrá� , vytrvá v milos�  a 
zaslúži si večný život.
7. Kto sa zasvä�  môjmu ružencu, 
nezomrie bez sviatos�  Cirkvi.
8. Tí, čo budú verne recitovať môj 
ruženec, budú počas svojho života 
a po smr�  účastní Božieho svetla 
a plnos�  jeho milos� , vlastných 
svätým.
9. Ihneď vyvediem z očistca duše 
zasvätené môjmu ružencu.
10. De�  môjho ruženca sa budú tešiť 
veľkej sláve v nebi.
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11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.
12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.
13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať 
svojich orodovníkov v živote a v smr�, celý nebeský dvor.
14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované de�, bra�a a sestry Ježiša 
Krista.
15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia. Panna Mária, 
Kráľovná posvätného ruženca, dala dominikánovi, bl. Alanovi de la Roche, pätnásť 
prísľubov pre tých, ktorí sa budú zbožne modliť jej ruženec. Povedala mu: „(…) nesmierne 
veľa kníh by bolo treba napísať, aby v nich boli zaznamenané všetky zázraky môjho 
posvätného ruženca.“

Ján Pavol II. bol veľkým c�teľom Panny Márie

 ,,Taká jednoduchá, no taká bohatá 
modlitba si zasluhuje, aby ju kresťanské 
spoločenstvo znovu objavilo. S dôverou 
vezmime do rúk ruženec. Objavme ho 
vo svetle Písma, v súlade s liturgiou a v 
kontexte vášho každodenného života. Nech 
táto moja výzva neostane nevypočutá! 
Vrúcna prosba ku Kráľovnej posvätného 
ruženca: „Ó, Máriin posvätný ruženec, 
sladká reťaz, ktorá nás spája s Bohom, puto 
lásky, ktoré nás spája s anjelmi, veža spásy 
pred útokmi pekla, bezpečný prístav pri 
našom stroskotaní, nikdy ťa neopus�me. 
Budeš našou posilou v hodine smr�. Tebe 
bude patriť náš posledný bozk života, ktorý 
zhasína. A posledným výdychom našich 
pier bude tvoje sladké meno, ó, Kráľovná 
pompejského ruženca, ó, naša najdrahšia 
Matka, ó, Útočisko hriešnikov, ó, najväčšia 
Útecha trpiacich. Nech si všade požehnaná, 
dnes a naveky, na zemi i v nebi.“

Ján Pavol II.

 ,,Ruženec nás tým, že upriamuje náš pohľad na Krista, robí tvorcami pokoja vo 
svete. Zo svojej podstaty – ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou 
výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať – nám dáva nádej, že aj dnes môžeme 
vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj. Ruženec nám neponúka útek od problémov, 
naopak, nú� nás hľadieť na ne zodpovedným a veľkodušným pohľadom, dáva nám silu 
čeliť týmto problémom s istotou, že Boh nám pomôže, a s pevným odhodlaním, že za 
každých okolnos� budeme svedčiť o láske, ktorá je zväzkom dokonalos�.”
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Archanjeli patria v hierarchii anjelov medzi vyššie anjelské chóry. Obvykle sa 
považujú za vedúcich alebo najmocnejších anjelov. Práve archanjeli sa najčastejšie 
spomínajú v Biblii, ktorá hovorí, že ich je celkom sedem, ale menovite nám zjavuje 
iba troch: „Ja som Rafael, jeden zo siedmich anjelov, čo sú vždy pripravení predstúpiť 
pred Pánovu velebu. Majú jedinečné postavenie ako Boží poslovia k ľuďom v ťažkých 
časoch histórie a spásy. Potvrdzuje to napr. i Zvestovanie narodenia Jána Krs�teľa alebo 
Zvestovanie Pána. Sviatok troch archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela slávime 29. 
septembra.

Svätý pápež Gregor 
Veľký hovorí: „Treba vedieť, 
že názov anjelov označuje 
ich úrad, nie prirodzenosť. 
Lebo � svä� duchovia v 
nebeskej vlas� sú síce 
vždy duchovia, ale vždy ich 
nemožno nazvať anjelmi. Oni 
sú anjelmi iba vtedy, keď sa 
prostredníctvom nich niečo 
oznamuje. Tí, čo zvestujú iba 
menšie veci, volajú sa anjeli, 
�, čo zvestujú veľmi veľké, 
nazývajú sa archanjeli.

Preto k Panne Márii 
nebol poslaný hocijaký 

anjel, ale archanjel Gabriel. Patrilo sa to�ž, aby na takúto službu išiel ten najvyšší anjel, 
veď zvestoval najväčšiu vec zo všetkých. Preto oni dostávajú aj vlastné mená, aby sa aj 
ich názvom označovalo, akej činnos� sú schopní. Lebo v onom svätom meste, ktorého 
dokonalosť spočíva v plnom poznaní z videnia všemohúceho Boha, nedávajú sa vlastné 
mená preto, žeby nebolo možno bez mien poznať ich osoby, ale keď prichádzajú k nám s 
nejakou úlohou, u nás dostávajú mená podľa svojich služieb. Michal znamená „Kto je ako 
Boh?“ Gabriel „Božia sila“ a Rafael zase „Boží liek.“

A kedykoľvek ide o niečo mimoriadne silné, hovorí sa o poslaní Michala, aby sa 
dalo zo samého činu i z mena vybadať, že nik nemôže urobiť to, čo dokáže urobiť Boh. 
Preto aj ten starý nepriateľ, čo v pýche chcel byť podobný Bohu a povedal: „Do neba 
vystúpim, ponad hviezdy neba svoj trón vyvýšim, podobný budem Najvyššiemu.“  
 K Márii bol poslaný zase Gabriel, čo znamená „Božia sila.“ Prišiel to�ž zvestovať 
toho, ktorý sa dobro�vo zjavil v poníženos�, aby porazil vzdušné mocnos�. Božia sila 
mala zvestovať toho, ktorý prichádzal ako Pán mocnos� a mocný v boji.
 Rafael sa prekladá, ako sme povedali, „Boží liek.“ Lebo keď sa dotkol Tobiášových 
očí ako ošetrujúci lekár, odstránil tmu jeho slepoty. 

Svätí archanjeli Michal, Gabriel a Rafael
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Pane, zmiluj sa nad nami,
Kriste, zmiluj sa nad nami,
Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, prijmi naše modlitby.
Otec z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Najsvätejšia Trojica, jeden Bože,
Svätá Mária, Kráľovná anjelov, oroduj za nás.
Svätý Michal, naplnený Božou múdrosťou,
Svätý Michal, c�teľ Večného slova,
Svätý Michal, korunovaný cťou a slávou,
Svätý Michal, veliteľ nebeských zborov,
Svätý Michal, c�teľ Najsvätejšej Trojice,
Svätý Michal, ochranca raja,
Svätý Michal, vodca izraelského ľudu,
Svätý Michal, sila bojujúcej Cirkvi,
Svätý Michal, česť a radosť oslávenej Cirkvi,
Svätý Michal, svetlo anjelov,
Svätý Michal, zástanca pravoverných,
Svätý Michal, pomocník kresťanov,
Svätý Michal, nádej v čase smr�,
Svätý Michal, najistejšia pomoc,
Svätý Michal, pomocník v nebezpečenstvách,
Svätý Michal, ochranca od večnej smr�,
Svätý Michal, útecha dušiam v očistci, lebo tebe je daná moc prijať dušu po smr�,
Svätý Michal, knieža náš,
Svätý Michal, zástanca náš.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Svätý Michal, knieža Kristovej Cirkvi, pros u Pána za nás, aby sme sa stali hodní Kristových 
prisľúbení.
Modlime sa:
Pane Ježišu, na príhovor sv. Michala obdaruj nás múdrosťou, aby sme sa naučili získavať zásluhy 
pre nebeské kráľovstvo a viac vyhľadávali dobrá večné ako pozemské, lebo ty žiješ a kraľuješ na 
veky vekov. Amen.
          
Svätý Michal archanjel, ochranca svätej Cirkvi! My, hoci nehodní žiadať tvoju pomoc, predsa sa 
spoliehame na tvoju dobrotu, veď ty pomáhaš každému, kto sa s dôverou k tebe utieka. Obraciame 
sa na teba spolu s našimi anjelmi strážcami za účasti všetkých nebeských zborov, ktoré sú svedkami 
našej nádeje v teba. Vyberáme si ťa za nášho ochrancu a osobitne za zástancu. Sľubujeme, že ako tvoji 
ctitelia budeme šíriť túto pobožnosť k tebe. Sprevádzaj nás počas celého nášho života, aby sme nikdy ani 
skutkami ani myšlienkami neurazili Pána Boha. Ochraňuj nás od všetkých diabolských pokušení, zvlášť 
proti viere a čistote. V čase našej smrti nás vypros u Pána pokoj a voveď nás do večnej radosti. Amen.

Litánie k s. Michalovi archanjelovi
pre súkromnú pobožnosť
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Sv. Faustína a Božie milosrdenstvo
* 25. august 1905 Głogówiec, Poľsko

† 5. október 1938 Krakov
Význam mena: priaznivá, dobro�vá (lat.)

  Svätá Faus�na sa narodila 25. augusta 1905 v 
malej dedine západne od mesta Lodž v Poľsku. Bola tre�m 
dieťaťom z desia�ch súrodencov. Pri krste jej dali meno 
Helena. Keď mala takmer dvadsať rokov, vstúpila do 
„Kongregácie ses�er našej Panej Milosrdenstva“. Členky 
tejto kongregácie sa venovali starostlivos� a výchove 
mladých problémových žien. Rok po vstupe do kláštora 
prijala rehoľný habit a meno „sestra Mária Faus�na“.
  V tridsia�ch rokoch dostala sestra Faus�na 
od Boha milosť a posolstvo, aby rozšírila vieru a úctu 
k Božiemu milosrdenstvu. Mala hlásať plán Božieho 
milosrdenstva a záchrany pre celý svet. Nebola to ľahká 
úloha. Jej celý život spočíval v napodobňovaní Kristovej 
obety – bol to život žitý pre iných. Podľa Božej požiadavky 

ochotne ponúkala samú seba utrpeniu v spoločenstve s Bohom, aby tak odčinila hriechy 
iných. V každodennom živote sa stávala ženou milosrdenstva, prinášajúcou radosť a 
pokoj iným. Písala o Božom milosrdenstve a povzbudzovala iných k viere v Neho, a tak 
pripravovala svet na jeho opätovný príchod. Osobitná zbožnosť k Nepoškvrnenej Márii 
a ku sviatos�am Eucharis�e a zmierenia jej dala silu zniesť všetky jej trápenia, ktoré 
ponúkla Bohu za Cirkev a tých, ktorí to potrebovali. Osobitne sa modlila za veľkých 
hriešnikov a umierajúcich. Písala a trpela v tajnos�, iba jej duchovná nadriadená a pár 
zasvätených osôb vedelo, že niečo v jej živote má miesto niečo nezvyčajné a významné.
 Po jej smr� na tuberkulózu v roku 1938 boli dokonca aj jej najbližší spoločníci 
ohromení, keď zis�li, aké mala táto pokorná a vždy veselá sestra obrovské utrpenie a 
zároveň hlboké mys�cké zážitky. Vzala si hlboko k srdcu Božie evanjelium, ktoré nariaďuje 
„byť milosrdným ako je milosrdný náš Nebeský Otec“, rovnako ako pokyny jej spovedníka, 
aby konala takým spôsobom, aby každý, kto s ňou príde do kontaktu, odchádzal plný 
rados�. Správa o milosrdenstve, ktorú prijala sestra Faus�na, sa teraz šíri do celého 
sveta. Jej denník „Božie milosrdenstvo v mojej duši“ sa stal príručkou oddanos� Božiemu 
milosrdenstvu.
Ježišu, večná Pravda, posilni moje slabé sily. Ty, Pane, všetko môžeš. Viem, že moje úsilie 
bez Teba je ničím. Ó, Ježišu, neskrývaj sa predo mnou, lebo nemôžem bez Teba žiť. Počuj 
volanie mojej duše. Pane, Tvoje milosrdenstvo sa ešte nevyčerpalo, a tak sa zľutuj nad mojou 
úbohosťou. Tvoje milosrdenstvo presahuje rozum anjelov aj ľudí dohromady, a hoci sa mi zdá, 
že ma nepočuješ, predsa som svoju dôveru vložila do mora Tvojho milosrdenstva. Viem, že 
nesklameš moju nádej. ( Den.69 )
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Mesiac misií
„Každý pokrstený je povolaný svedčiť o Ježišovi Kristovi tým, že hlása vieru, ktorú 

dostal do daru, no z dôvodu úzkeho vzťahu medzi zasväteným životom a misiami to 
zvlášť pla� pre zasvätené osoby. Rozhodujúcu úlohu pri zrode zasväteného života v Cirkvi 
zohrala túžba nasledovať Ježiša, ktorá odpovedá na jeho povolanie, aby sme vzali na seba 
svoj kríž a nasledovali ho, napodobňujúc tak jeho oddanosť Otcovi, jeho gestá služby a 
lásky, a tým strácanie života pre jeho znovunachádzanie. A pretože celý Kristov život má 
misionársky charakter, všetci muži a ženy, ktorí ho nasledujú zblízka, sa plne stotožňujú s 
rovnakým charakterom života.“

„Misie sú vášnivou láskou k Ježišovi Kristovi a zároveň vášnivou láskou k ľuďom. 
Keď stojíme v modlitbe pred ukrižovaným Ježišom, spoznávame veľkosť jeho lásky, ktorá 
nám dáva dôstojnosť a podopiera nás; zároveň cí�me, že táto láska, ktorá vychádza z 
jeho prebodnutého boku, sa rozlieva na celý Boží ľud a na celé ľudstvo; práve tak cí�me aj 
to, že nás chce použiť, aby prenikol čoraz bližšie k svojmu milovanému ľudu a k všetkým, 
ktorí ho hľadajú s úprimným srdcom. V Ježišovom príkaze „choďte“ sú prítomné všetky 
scenáre a vždy nové výzvy pre evanjelizačné poslanie Cirkvi. V ňom sú všetci povolaní 
hlásať evanjelium svedectvom života, no zvlášť zasvätené osoby, od ktorých sa žiada, aby 
počúvali hlas Ducha, ktorý ich vyzýva, aby išli až na misijné periférie, medzi národy, ku 
ktorým sa ešte evanjelium nedostalo.“

Modlitby a dary veriacich podporia misionárov a mladé misijné cirkvi pri výstavbe 
škôl, poskytovaní zdravotnej starostlivos� a ohlasovaní viery. 

Evanjelium je zdrojom rados�, oslobodenia a spásy pre každého človeka. Cirkev 
si je vedomá tohto daru, a preto neúnavne hlása všetkým, „čo bolo od počiatku, čo sme 
počuli, čo sme na vlastné oči videli“ (1 Jn 1, 1). Poslanie služobníkov Slova – biskupov, 
kňazov, rehoľníkov a laikov – je uviesť všetkých bez výnimky do osobného vzťahu s 
Kristom.

pápež Fran�šek

Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac 10/2017
Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím 
Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý 
vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, 
prosím za úmysly Svätého Otca na tento mesiac:
          
Všeobecný úmysel: Za oblasť práce, aby každému bolo zaručené rešpektovanie jeho práv 
a ich ochrana, a aby nezamestnaní dostali možnosť prispievať k budovaniu spoločného 
dobra.
          
Úmysel slovenských biskupov: Aby sme si v tomto mesiaci zasvätenom misiám 
uvedomovali potrebu podieľať sa na univerzálnom poslaní Cirkvi modlitbou, obetou 
a konkrétnou pomocou.


