
Dekrét o vyhlásení Roka 

Sedembolestnej Panny Márie 
  

V roku 2014 si pripomenieme 450. výročie 

prvého zázraku na príhovor Panny Márie v 

Šaštíne a 50. výročie potvrdenia 

Sedembolestnej Panny Márie za patrónku 

Slovenska pápežom Pavlom VI. My, 

biskupi, zídení na 76. plenárnom zasadaní 

Konferencie biskupov Slovenska vo 

Vranove u Brna, reagujúc na početné 

prosby veriaceho ľudu, vyhlasujeme Rok 

Sedembolestnej Panny Márie. 

  

Jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie 

sa začne sláviť 1. januára 2014 a bude zakončený 31. decembra 2014. Jeho 

vrcholom bude slávnostné zverenie Slovenska pod ochranu Sedembolestnej 

Panne Márie, dňa 15. septembra 2014 v Šaštíne. 

  

Veľmi si želáme, aby všetci členovia Katolíckej cirkvi na Slovensku využili 

tento rok na prehĺbenie katolíckej viery a úcty voči našej Matke, 

Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Máme nádej, že s Božou 

pomocou prinesie tento čas hojné duchovné ovocie, ktoré sa prejaví najmä v 

našich rodinách, farnostiach a spoločenstvách, aby sa podľa vzoru Panny 

Márie bližšie primkli k Ježišovi Kristovi ako ku svojmu osobnému 

Spasiteľovi a Vykupiteľovi. 

  

Povzbudzujeme veriacich, aby sa tento jubilejný rok stal časom obnovenia a 

prehĺbenia modlitby posvätného ruženca, prostredníctvom ktorého 

rozjímame nad tajomstvami našej spásy. Chceme prosiť našu nebeskú 

Matku, ochrankyňu života, o pomoc a príhovor pri obrane nenarodeného 

života, rodiny a manželstva v našej krajine i v celej Európe. 

  

Dané v Bratislave, dňa 21. novembra 2013, na spomienku Obetovania 

Panny Márie. 

   

Mons. Marián Chovanec 

generálny sekretár KBS           

               Mons. Stanislav Zvolenský 

predseda Konferencie biskupov Slovenska 

Sedembolestnú Pannu Máriu si 

uctievajú Slováci ako svoju 

národnú Patrónku. V iných 

krajinách je známa pod menom 

„Bolestná Panna Mária“ (lat. 

Virgo Maria Dolorosa). 

Samozrejme, „sedem“ je 

symbolické číslo. Panna Mária 

mala vo svojom živote mnoho 

bolestí. Celý jej život je 

popretkávaný nečakanými, 

bolestnými udalosťami. Číslo sedem v biblickom slova zmysle znamená 

plnosť. No predsa tradícia hovorí o konkrétnych siedmich bolestiach, ktoré 

Panna Mária vo svojom živote prežila. Sú to: 

1. Proroctvo Simeona v chráme („tvoju dušu prenikne meč“) 

2. Útek do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chcel zabiť malého 

Ježiša 

3. Strata dvanásťročného Ježiša v chráme 

4. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste 

5. Ukrižovanie a smrť Ježiša 

6. Snímanie z kríža 

7. Ježišov pohreb 

Prvé stopy sviatku Sedembolestnej Panny Márie badať v 15. storočí. 

Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1412, kedy sa o ňom hovorilo na 

cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom. Pre celú Cirkev bol ustanovený 

pápežom Benediktom XIII. v roku 1727. Ten istý pápež povolil, aby sa 

Sedembolestná Panna Mária uctievala ako Patrónka Slovenska. Najväčšou 

národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie je u nás bazilika minor v 

Šaštíne. Dejiny tohto chrámu siahajú do roku 1564. Za baziliku minor bola 

vyhlásená pápežom Pavlom VI. v roku 1964. Ten istý pápež v roku 1966 

riadne ustanovil a vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú Patrónku 

Slovenska. Každoročne na tento sviatok a na Turíce tisíce pútnikov putujú 

do šaštínskej baziliky, kedy bývajú hlavné púte, aby si uctili našu Patrónku a 

vyprosili pomoc v bolestiach a utrpení každodenného života. 

Zdroj: http://www.zivotopisysvatych.sk/sedembolestna-panna-maria-hlavna-patronka-slovenska/ 

 

  



 

Doplňujúce voľby do farskej rady 
      Počas novembra a začiatkom decembra 2013 sa konali v našej farnosti 

doplňujúce voľby do farskej rady. Bolo  navrhnutých desať kandidátov, z 

ktorých od 1. do 8. decembra 2013 boli títo zvolení za členov farskej rady: 

Štefan Blanár, Zdeno Jenčuš, Marta Petríková, Michal Rešetár a Alex 

Seman. Novozvolení kurátori sa stanú členmi farskej rady po zložení 

kurátorského sľubu začiatkom roku 2014.  Z rozdaných 458 hlasovacích 

lístkov sa vrátilo do volebnej urny 222 platne vyplnených hlasovacích 

lístkov. Volebná komisia v zložení Vladimír Cilli, Boris Franko a Štefan 

Hriňák spočítala hlasy a vyhodnotila voľby. Členom komisie ďakujem 

a zvoleným členom farskej rady blahoželám a vyprosujem hojnosť Božieho 

požehnania.                                                                                  o. Jozef 
 

Modlitba rodín pri Klokočovskej ikone 
   V Roku viery sme začali vo farnosti modlitby rodín pri putovnej ikone 

Klokočovskej Bohorodičky. Keďže rok 2014 je vyhlásený za Rok Presvätej 

Bohorodičky Spolutrpiteľky /Sedembolestnej Panny Márie/, chceme v našej 

farnosti pokračovať v reťazovej modlitbe pred ikonou Bohorodičky. Aj 

touto cestou Vás prosíme, aby ste sa prišli osobne, telefonicky prihlásiť a 

zapojiť do modlitby za naše rodiny a farnosť. 
 

Viete, že ... 
 

 Každý utorok  o 17.30 máme biblické stretnutia. 
 Nedeľu 19.1.2014 budeme o 10.00 sláviť malý odput - Okovy sv. Petra. 

Celebrantom bude vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. 

 V našom chráme bude betlehemské svetlo od nedele večera - o 17.30 svetlo 
prinesú skauti do chrámu. 

 Chceme sa poďakovať všetkým darcom a dobrodincom, ktorí ste darovali na chrám, 

zvonicu a vianočnú výzdobu. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli vlastnou prácou pri fare 

a chráme, pri upratovaní chrámu  cez rok aj pred sviatkami. 

 Štvrtky v našom chráme o 8.30 sú modlitby matiek. 

 Piatky o 15.15 sa stretávame s deťmi v pastoračnej miestnosti. 
 Štvrtky o 19.30 hráme futbal v telocvični na cirkevnej škole, Bernolákova č. 18. 

 Mládežnícke stretnutia sú každý piatok po večernej liturgii o 17.30. 
 Kontakt na kňazov: tel. fara: 055/6421 712; o. Jozef 0911/711 322; o. Lukáš 

0910/435202; o. Pavol 0905/649 335; web: www.kezapad.grkatke.sk;  

 Farský e-mail: ke.zapad@grkatke.sk 
 Príprava detí na 1. sv. prijímanie pokračuje v nedeľu 12.1.2014 po liturgii o 10. 00. Na 

prípravu pozývame aj rodičov. 
 Prosíme snúbencov, ktorí plánujú sobáš v roku 2014, aby sa hlásili na 

predmanželskú prípravu do konca januára 2014. Pripravujeme celoročný plán 

školy snúbencov. 

Gréckokatolícky občasník                            Ročník X  3/2013          Dobrovoľný príspevok 
22.12.2013  0,10 € 
 

 
 

 

 

      Všetko nasvedčuje tomu, že sa blížia veľké sviatky. Všimli sme si viac 

ľudí v obchodoch, stánky na Hlavnej ulici v Košiciach, sviatočne vysvietené 

mesto, neprehliadnuteľné reklamy, prázdniny pre deti... Stretávame 

známych a prajeme si všetko najlepšie. Viac myslíme na svojich najbližších 

a chceme ich prekvapiť nejakou pozornosťou a povedať im, že sú pre nás 

dôležití a máme ich radi. 

      Vráťme sa v čase trochu dozadu. Dvetisích rokov. Je to veľa, lebo to 

presahuje niekoľkokrát ľudský život. Prvé Vianoce. Bol to veľký sviatok aj 

bez reklamy, plných obchodov či ulíc. V tichosti, v pokore, nebadane, na 

okraji záujmu mocných aj bežných ľudí prichádza na svet Božie dieťa Ježiš. 

Prvé Vianoce. Boh sa dotýka zeme. Všetko ostatné okolo týchto sviatkov sa 

pridalo neskôr. Nemáte ten pocit, že všetko to neskôr pridané k sviatkom 

Narodenia začína byť dôležitejšie ako samotná podstata sviatkov? 

Nezabúdame sa stíšiť pri príprave na sviatky, spomaliť beh svojho života 

a sústrediť sa na podstatu – príchod Ježiša Krista, ktorý sa chce dotknúť 

tohto sveta, našich životov, starostí, chce nás posilniť v našich krížoch 

a starostiach, rozmnožiť naše dobré diela a úmysly? Ježiš je riešením 

všetkých našich starostí a poblúdení dnešného moderného človeka. Ponúka 

nám cestu k šťastnému a zmysluplnému životu. Boh nám v Ježišovi podal 

ruku ako záchranu. Pozýva nás, aby sme sa učili od neho, lebo je tichý 

a pokorný srdcom, a nájdeme odpočinok pre svoju dušu. (por. Mt 11,29) 

Potom pochopíme dôležitosť jeho narodenia pre spásu človeka v tichosti 

a pokore vlastného srdca. Aj Betlehem nebolo dôležité mesto, ale jeho 

význam vzrástol práve narodením Pána: A ty, Betlehem, Efrata, primalý si 

medzi tisícami Júdu; z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli. Vstane 

a bude pásť silou Pánovou a velebou mena Pána, svojho Boha; On bude 

pokoj. (Mich 5,1.3.4) Obrátený človek zažije to, čo Betlehem: Narodenie 

Ježiša vo svojom srdci  a rozhodnutie, aby Ježiš vládol v jeho živote Božou 

silou. Takýto človek bude na oslavu a velebu Boha vo všetkom svojom 

konaní a bude vlastniť pokoj, lebo bude mať Ježiša vo svojom živote. 

Prijmime tento POKOJ do svojho života!      

Prajem všetkým nám požehnané sviatky Narodenia Pána. 
                                                                                                            o. Jozef     

http://www.kezapad.grkatke.sk/
mailto:ke.zapad@grkatke.sk

