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Prikázané cirkevné sviatky v roku 20162016

Pann M ri Bohorodia a a

Nanebovstúpenie Pána
Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv
Sv. Peter a sv. Pavol

čk
Zjavenie Pána

- 1. január 2016
- 6. január 2016

- 5. máj 2016
- 26. máj 2016

- 29. jún 2016

Nanebovzatie Panny Márie
Všetkých svätých
Nepoškvrnené počatie Panny Márie
Narodenie Ježiša Krista - Vianoce

- 15. august 2016
- 1. november 2016

- 8. december 2016
- 25. december 2016

Prikázané
sviatky
v roku

2016

„Pán šiel pred nimi cez deň v oblačnom stĺpe, aby im ukazoval cestu,
v noci zasa v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli dňom i nocou putovať.“ Ex 13, 21



Stupne liturgick ch sl vený á

Liturgia, čiže sl venie spoločenstva, pozn
viacero stupňov liturgického slávenia:

- deň, keď si pri liturgii nespomíname na
žiadneho svätca

- spomienka na kon-
krétneho svätého, ktorá sa môže alebo nemusí
sláviť

- povinná spomienka
- vyšší stupeň slávenia. Pri liturgii sa

spieva Glória (Sláva Bohu na výsostiach)
a v Liturgii hodín sa v Posvätnom čítaní modlí Te
Deum (Teba, Bože, chválime)

- najvyšší stupeň slávenia. Do liturgie
sa okrem Glórie pridáva aj Vyznanie viery (Verím
v Boha). Niektoré slávnosti sú aj prikázanými
sviatkami.

- deň Pána. V tento deň sa koná sláv-
nostná bohoslužba (sv. omša). Spieva sa Glória
(okrem Adventného a Pôstneho obdobia) a je aj
Vyznanie viery. Každý kresťan-katolík je povinný
zúčastniť sa v nedeľu na sv. omši.

. Osobitným termínom je
prikázaný sviatok. Označuje slávnosť, ktorú
máme zasvätiť ako nedeľu (zúčastniť sa sv. omše
a nekonať ťažké práce).

á á

Féria

Ľubovoľná spomienka

Spomienka
Sviatok

Slávnosť

Nedeľa

Prikázaný sviatok

Kántrové dni
Kántrové dni sú štyri (z lat. quat-tuor) trojice dní – streda, piatok
a sobota - zaradené do Pôstneho, Veľkonočného, Cezročného
a Adventného obdobia liturgického roka. Keďže sú rozčlenené
do štyroch ročných období, nazývame ich aj jarné, letné, jesenné
a zimné. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) určila čas a obsah
kántrových dní:

: v týždni po Prvej pôstnej nedeli
Obsah: Príprava na sviatosť pokánia a činorodá láska k blížnemu

: v týždni pred nedeľou Zoslania Ducha Svätého
Obsah: Prosby za duchovné povolania alebo za jednotu kresťanov

: v treťom septembrovom týždni (po Povýšení Svätého kríža)
Obsah: Poďakovanie za úrodu

: V druhom adventnom týždni
Obsah: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín;
pokoj a spravodlivosť vo svete
Kántrové dni môžu byť pre nás príležitosťou na štvrťročnú duchovnú
obnovu. KBS stanovila za záväzný len jeden z troch kántrových dní. Na
naplnenie obsahu kántrových dní si každý z nás podľa okolností
a<vlastných možností môže vybrať skutok pokánia alebo dobročinnej
lásky, modlitbu, almužnu, ale aj dobrovoľný pôst a to nielen od mäsa.
Bolo by dobré, aby sme sa v týchto dňoch zúčastňovali na svätej omši
a hlbšie prežili ich duchovný rozmer.

Jarné

Letné

Jesenné

Zimné

Krížové dni
Dni medzi Šiestou veľkonočnou nedeľou a slávnosťou
Nanebovstúpenia Pána sa už tradične v Cirkvi slávia ako
Prosebné alebo Krížové dní. Prosebnými dňami ich voláme
preto, lebo počas týchto troch dní sa konali a niekde aj dnes ešte
konajú procesie na polia, doprevádzané modlitbami a spevmi za
požehnanie úrody. Krížovými dňami ich kresťania volali preto,
lebo cieľom týchto procesií boli spravidla štyri kríže, ktoré stáli na
hraniciach, či chotároch jednotlivých obcí smerom k jednotlivým
štyrom svetovým stranám.
Krížové (prosebné) dni vznikli v piatom storočí v okolí
juhofrancúzskeho mesta Vienne. V tom čase túto oblasť
Francúzska sužovalo veľké sucho, požiare, neúroda,
zemetrasenia a iné pohromy. Ľudia boli bezradní. V tejto zúfalej
situácii tamojší biskup sv. Mamert zhromaždil všetkých veriacich
kresťanov po veľkom požiari v roku 469 do kostola, a počas troch
dní pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána konal s nimi
procesie na polia, kde spoločnou modlitbou, nábožnými spevmi
a pôstami prosili Boha o pomoc a záchranu. Boh ich vypočul.
Nastalo priaznivé počasie a pole vydalo hojnú úrodu. Hlad a mor
boli odstránené. Od toho času sa tento nábožný zvyk každoročne
opakoval v meste Vienne, a postupne si ho osvojili aj v iných
mestách a dedinách nielen vo Francúzsku, ale aj v celej Cirkvi.

I (neprikázané)né sviatky v roku 2016
Najsvätejšie meno Ježiš - 3. január 2016
Obrátenie sv. Pavla, apoštola - 25. január
Obetovanie Pána - 2. február 2016

Sv. Jozef, ženích Panny Márie - 19. marec 2016

Veľkonočný pondelok - 28. 2016

Najsvätejšie Srdce Ježišovo - 3. jún 2016
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie  - 4. jún 2016
Narodenie sv. Jána Krstiteľa - 24. jún 2016
Návšteva Panny Márie (u Alžbety) - 2. júl 2016
Sv. Cyril a Metod - 5. júl 2016

Premenenie Pána - 6. august 2016

Narodenie Panny Márie - 8. september 2016

Sedembolestná Panna Mária - 15. september 2016

Spomienka na všetkých verných zosnulých - 2. november 2016

Sv. Štefan, prvý mučeník - 26. december 2016

2016

Preblahoslavená Panna Mária Lurdská - 11. február 2016
Popolcová streda - 10. február 2016

Veľký piatok - 25. marec 2016
marec

Zvestovanie Pána - 4. apríl 2016
Preblahoslavená Panna Mária Fatimská - 13. máj 2016
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza  - 19. máj 2016

Preblahoslavená Panna Mária Karmelská - 16. júl 2016

Preblahoslavená Panna Mária Kráľovná - 22. august 2016

Najsvätejšie meno Panny Márie - 12. september 2016
Povýšenie svätého Kríža - 14. september 2016

Preblahoslavená Panna Mária Ružencová - 7. október 2016

Preblahoslavená Panna Mária Guadalupská - 12. december 2016



Počúvajte vrúcný hlas, jak Mária volá nás!
Putujme k nej s radosťou, spievajme jej s vrúcnosťou:
Zdravas' buď Mária, milosti si plná, buď od nás nastokrát pozdravená!

Hlohovec

Ve ké Kosto anyľ ľ

Pôvodným pútnickým miestom bola zámocká kaplnka
(Hlohovecký zámok). Tu sa nachádzala aj stredná časť oltára
– neskorogotický reliéf „Narodenia“ spred roku 1490 – dnes
v expozícii stredovekého umenia Slovenskej národnej galérie.
Drevorezba zobrazuje Madonu - modliacu sa nad dieťaťom
v kolíske, sv. Jozefa a anjelov. Do rodiny Erdödyovcov sa reliéf
dostal ako dar kráľa Mateja Korvína.
Predtým ako bol obraz umiestnený v zámockej kaplnke v Hlohovci,
bol súčasťou oltára v Dóme sv. Martina v Bratislave, odtiaľ ho pri
prestavbe v roku 1734 odstránili. V dobových spisoch sa tiež
uvádza, že pred reliéfom desaťkrát korunovali kráľov a oddávna sa
uctieva ako zázračný. Postupom času sa reliéf Narodenia stal
predmetom náboženskej úcty obyvateľov Hlohovca i okolia a prav-
depodobne už od 18. stor. sa zámocká kaplnka stala miestom tzv.
„zámskej púte“. Každoročne sa tu konala veľká procesia na sviatok
Nanebovzatia Panny Márie (15. augusta). Od roku 1999 existuje
kópia reliéfu, ktorá je umiestnená v hlohovskom múzeu.
Nakoľko v súčasnosti je zámok veľmi poškodený a zatvorený,
akoby „náhradným“ pútnickým miestom sa stala kalvária –
„Panna Mária z kalvárie“, kde sa nachádza Kaplnka Sedembo-
lestnej Panny Márie. Kalváriu na vŕšku pod Svinnou horou postavili
obyvatelia Hlohovca ako poďakovanie Pánu Bohu i Panne Márii za
skončenie morovej epidémie, ktorá si v meste v rokoch 1705 –
1708 vyžiadala vyše tritisíc obetí.
Najstarším objektom kalvárie je Kaplnka Sedembolestnej Panny
Márie vybudovaná na mieste staršej kaplnky v roku 1730, neskôr
(r.1802) bola obnovená a upravená na pohrebnú kaplnku rodov
Erdödyovcov a Hardeggovcov. V roku 1734 tu postavili súsošie
s trojicou Ukrižovaných a neskôr i súsošie Snímania z kríža.
Pôvodné zastavenia boli nahradené novými kaplnkami krížovej
cesty, ktoré postavili občania mesta zároveň aj ako súkromné
hrobky na vznikajúcom cintoríne. Celý areál tvorí zhruba 60
kaplniek. Púť sa tu na kalvárii koná každoročne 15. augusta
v popoludňajších hodinách.

Na sviatok Narodenia Panny M rie (8. septembra) resp.
v najbli iu nede u k tomuto sviatku sa vo Ve k ch
Kosto anoch kon p ku Kaplnke Narodenia Panny M rie.

á
ľ ľ ý

ľ á úť á
V roku 1830 sa rozšírila na tomto území morová nákaza.
Veriaci z Veľkých Kostolian konali prosebnú procesiu
a mor ustal. Z vďačnosti voči Pánu Bohu a Panne Márii
vybudovali na mieste zvanom Hájiček kaplnku zasvätenú
Narodeniu Panny Márie a dali sľub, že budú každoročne
putovať do Hájička na poďakovanie za zastavenie morovej
rany. Prvý raz tak urobili v roku 1832 a odvtedy sa púť koná
každý rok. Zúčastňujú sa na nej v hojnom počte aj veriaci
z okolitých farností. Háj, ktorý kaplnku v minulosti
obkľučoval, už vyklčovali a dnes stojí okolo nej len
niekoľko osamelých stromov.

žš

Ďalšia tradičná púť v Hlohovci sa koná k úcte svätého Urbana - v nedeľu okolo jeho sviatku
(25. máj). ó í á

á á ä á ú
á „ á “ – ň ú ; í

í á á á ň í í V súčasnosti
sa slávnosť začína v Kostole sv. Michala archanjela ďakovnou pobožnosťou k svätému
Urbanovi za úrodu. Potom sa veriaci za sprievodu dychovky a spevom mariánskych piesní
presúvajú na vrch nad hlohoveckým hradom ľudovo nazývaným „Urbánok“, kde sa slúži
svätá omša.

Sv. Urban je patr nom a ochrancom vinohradov, vinohradn kov, vin rov
a dokonca aj debn rov a kr m rov. K tomuto sv tcovi sa ka doro ne v m ji konali p te,
procesie a deti prin ali m jovky ere ové hal zky vinohradn ci sochu ozdobili
najkraj mi strapcami hrozna a k noh m mu kl dli n doby s vla aj m v nom.

č ž č
čš š

š š
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Urbánok



Nový rok, D ň vzniku SR

Zjavenie Pána
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Nataša

Bohdana

Drahomíra, Mário

Dalibor,

Vincent

Zora

Miloš

Timotej

Gejza

Tamara

Bohuš

Alfonz

Gašpar

Ema

Emil

Sebastián

Piatok

Sobota

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Nedeľa

Nedeľa

Nedeľa

Nedeľa

1

3

6

10

17

24

31

2

4

5

7

8

9

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

Pútnické miesta
a okolieMalé KarpatyJanuár 2016

štátny
sviatok

deň pracov-
ného pokoja

Panna Mária Bohorodi

Krst Krista Pána

2. nede

. nede

. nede

čka prikázaný sviatok

prikázaný sviatok

2. nedeľa po narodení Pána

Zjavenie Pána – Traja Králi

ľa v cezročnom období

3 ľa v cezročnom období

4 ľa v cezročnom období

( ),

sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi a učitelia Cirkvi

sv. Alžbeta Settonová, vdova

slávnos ť

s sv. Telesfor, pápež; sv.

( ),

sv. Rajmund z Peňafortu, kňaz; sv. Lucián , kňaz a muč.

sv. Severín, kňaz a rehoľník; sv.

( )

sv. Hygin, pápež

sv. Aelréd, opát; sv. Ernest, mučeník

sv. Hilár z , biskup a učiteľ Cirkvi

sv. Félix z Noly, kňaz; sv. Makrina, panna

sv. A ňaz, zakl. rehole Spoločnosť Božieho slova

sv. Marcel I., pápež

sv. Priska, panna a mučenica; sv. Margita Uhorská, panna

sv. Márius, Marta, Audifax a Abakus, mučeníci

sv. Fabián, pápež a mučeník; sv. Šebastián, mučeník

sv. Agnesa Rímska, panna a mučenica

sv. , diakon a mučeník; bl. Laura Vicuňa, panna

sv. Ján Almužník, biskup; sv. Emerencia, panna a mučenica

(

sv. Timotej a Títus, biskupi

sv. Angela Merici, panna

sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi

sv. V

panna a mučenica; sv. Martina, panna a mučenica

v. Tarsilla a Emiliána, panny; Eduard III.

z Antiochie

Apolinár z Hieropolu, biskup

Poitiers

rnold Janssen, k

Vincent zo Zaragozy

alér z Trieru, biskup

sv. Aldegunda,

slávnos ť

slávnos

sv. Marcelín z Ancony, bisk. a muč.; bl. Alexia Le Clerc - Mária Terézia od Je žiša

ť

sviatok)Obrátenie sv. Pavla, apoštola



Stotisíc raz ťa pozdravujeme, nebeská Kraľovná, Patrónka zeme.
Od Boha si zvolená, svätou Annou zrodená, prekrásne meno máš, Panna Mária!
Nebeská Kráľovná, buď vždy pozdravená, pros za nás za hriešnych u svojho Syna!

Vinohrady nad Váhom

Sereď – Stredný Čepeň

Najstaršia písomná správa, v ktorej sa uvádza názov osady Rautz
(Svätá Chrasť) je v „Zoborskej listine“ kráľa Kolomana z roku 1113.
Prvá písomná zmienka o Kostole Navštívenia Panny Márie,
dominanty obce, je z roku 1695 v kanonických vizitáciách
šintavskej farnosti, vzhľadom k tomu, že Svätá Chrasť bola, a i v sú-
časnosti je, jej filiálkou. V roku 1764 bol pôvodný kostolík
nákladom Kataríny Eszterházyovej r. Tökölyovej prestavaný
a čiastočne rozšírený. V roku 1778 sa na kostole uskutočnili viaceré
opravy a na podnet zemepána Františka Esterházyho bola
upravená aj veža kostola. Interiér kostola zdobia vzácne drevené
oltáre, opravené . Na hlavnom oltári je maľba
Navštívenia Panny Márie a sú tu umiestnené sochy sv. Alžbety,
Barbory, Anny a Panny Márie. Na bočnom oltári vpravo je maľba
Narodenia Panny Márie a sv. Antona Paduánskeho. Bočný oltár
vľavo je oltárom Ukrižovania so sochami Panny Márie a sv. Anny.
Už od dávna bol kostol obľúbený ako pútnický a preto aj pápež
Klement XIII. udelil v roku 1768 tomuto pútnickému miestu právo
získania odpustkov pre všetkých, ktorí sem putovali.
Na toto starobylé pútnické miesto sa schádzali na Svätodušný
pondelok procesie veriacich. Po ceste domov sa tu zastavovali
i veriaci, ktorí boli na púti v šaštínskej bazilike. V súčasnosti sa tu
púť slávi v nedeľu pred Turíčnym pondelkom (v Nedeľu Zoslania
Ducha Svätého) a je hojne navštevovaná veriacimi z okolitých
dedín.
Ďalšou historicky zaujímavou stavbou obce je Kaplnka sv. Urbana,
patróna vinohradníkov, postavená v roku 1728, ktorá bola takisto
pútnickým miestom. Kaplnku dal vybudovať ostrihomský kanonik
Pavol Pyber. Nachádza sa na hornom konci obce. Vinohradníci
i pútnici sa tu stretávali na sviatok sv. Urbana – 25. mája.

v rokoch 1999-2002

Počiatky púte v tejto lokalite spadajú do tridsiatych rokov
19. storočia, keď Sereď a blízke okolie postihla cholera.
Vtedy tam zomrelo mnoho ľudí. Obyvatelia z vďaky po
ukončení epidémie postavili v Strednom Čepeni dnešnú
Kaplnku Nanebovzatia Panny Márie, vtedy zasvätenú
Panne Márii Pomocnici kresťanov. Táto kaplnka bola
postavená na mieste staršieho kostola spomínaného
v roku 1634. Stavba kaplnky sa začala v roku 1832
a dokončená bola v roku 1835. Nad jej hlavným vchodom
sa nachádzajú nápisové dosky, ktoré opisujú udalosti
z roku 1831. Pred kaplnkou stoja dva kríže a celý areál
obklopuje z troch strán štrnásť zastavení krížovej cesty zo
začiatku 20. storočia.
Púte sa tu konajú každoročne v nedeľu po sviatku
Nanebovzatia Panny Márie. V deň púte idú veriaci
v procesii od farského kostola ku Kaplnke Nanebovzatia
Panny Márie. Počas procesie hrá dychová hudba.

JKS 404/1

Slávnostná svätá omša sa zvyčajne koná pred kaplnkou v Strednom Čepeni. Po jej
skončení ľudia prechádzajú ku kaplnke v Dolnom Čepeni, kde je tradíciou modliť
sa litánie k Panne Márii. Touto modlitbou sa púť končí. Na sviatok Nanebovzatia
Panny Márie sa v Strednom Čepeni tradične konajú aj hodové slávnosti.
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sv. Trifón, mu

Michal Febres Cordero, rehoľník

sv. Benedikt Aniánský

Gertrúda Comensoliová, panna, zakl

sv

Polykarp zo Smyrny

Sergius, mu í

Viktor, pustovník

abriel od Bolestnej Matky – Franti

čeník

sv. Blažej, biskup a muč sv. Simeon a Anna

sv. Hieronym Emiliáni, reho

čen k

Obetovanie Pána - Hromnice

Popolcová streda

Katedra sv. Petra, apoštola

(sviatok)

(Kántrový deň)

(Kántrový deň)

eník;

sv. Veronika

sv. Agáta, panna a mučenica

sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci; sv. Dorota, panna a mučenica

ľník; sv. Jozefína Bakhita, panna

sv. Apolónia, mučenica; sv.

, sv. Školastika, panna

Preblahoslavená Panna Mária Lurdská; sv. Soteris, panna a muč.

, opát

sv. Benignus, kňaz a mučeník

sv. Faustín a Jovita, mučeníci; sv. Klaudius la Colombiére, kňaz

sv. Juliana, panna a mučenica

sv. Simeon, biskup; sv. . rehole

. Konrád z Piacenzy, rehoľník

sv. , biskup a mučeník

sv.

sv. Valburga, opátka

sv. Alexander, biskup; sv.

sv. G , akolyta

bl. Antónia z Florencie

Sedem sv. zakladateľov Rehole služobníkov Panny Márie (Kántrový deň)

(sviatok)

šek Possenti

5 ľa v cezročnom období

ľa

2 ľa

3 ľa

. nede

1. pôstna nede

. pôstna nede

. pôstna nede

Pútnické miesta
a okolieMalé KarpatyFebruár 2016

sv. E kup;
bl. Hyacinta Martová (vizionárka z Fatimy)

leuter z Tournai, bis



Počul som krásny hlas, Mária volá nás:

Matka dobrotivá, Pani naša, oroduj vždy za nás, za svojich ctiteľov, u Ježiša.
Poďte ku mne! Poďte sem, pútnici, verní služobníci, matka vás zve!

Dechtice

Dechtice Katarínka–

Dedinka neďaleko Trnavy, kde sa podľa slov veriacich v súčas-
nosti zjavuje Panna Mária. Zjavenia sú momentálne v štádiu
skúmania cirkevnou autoritou. Nedá sa však poprieť, že sa tu
každú prvú nedeľu schádza na púť veľké množstvo pútnikov,
ktorí prichádzajú za Božou Matkou.
Prvý krát sa podľa slov vizionárov zjavila Panna Mária v decembri
1994. Blahoslavená Panna Mária - Kráľovna Pomoci priťahuje
rok čo rok viac pútnikov na Boričky a na kopec Svätodušnica.
Hlavná púť sa koná každý mesiac vždy v nedeľu po prvom piatku.
Hlavné posolstvá, ktoré priniesla Kráľovná Pomoci, sú zamerané
na slová: BOH, VIERA, MODLITBA, OBRÁTENIE, PÔST, POKOJ,
MIER, ZMIERENIE.
V Dechticiach je i kostolík (rotunda) Všetkých svätých z 12. storo-
čia vyzdobená vzácnymi freskami a artézska studňa.

Katarínka sú ruiny starobylého kostola a Kláštora sv. Kata-
ríny Alexandrijskej, ktorý sa nachádza na západnom
Slovensku, v lesoch Malých Karpát, 20 km severne od
Trnavy, neďaleko obcí Dechtice a Naháč.
Už v 17. a 18. storočí putovali na Katarínku tisíce pútnikov,
najmä z Trnavy a okolia. Na ich čele stál trnavský biskup,
vtedajší uhorský primáš. Púť sa konala každý rok na Bielu
nedeľu (prvú nedeľu po Veľkej noci). Táto tradícia zanikla
s kláštorom, ktorý v roku 1786 zrušil Jozef II. Od roku 1998
je však Bielonedeľná púť obnovená Katarínkarmi, ktorí
obnovujú i ruiny kostola a kláštora. V minulosti žil na
tomto posvätnom mieste v jaskyni pustovník a neskôr
v 17. stor. tu v kláštore a kostole františkánov žili mnísi.

JKS 403/1

SvätodušnicaSvätodušnicaBoričkyBoričky



Albín

Anežka

Bohumil, Bohumila

Kazimír

Fridrich

Radoslav, Radoslava

Tomáš

Alan, Alana

Františka

Branislav, Bruno

Angela, Angelika

Gregor

Vlastimil

Matilda

Svetlana

Boleslav

Ľubica

Eduard

Jozef

Víťazoslav, Klaudius

Blahoslav

Beňadik

Adrián

Gabriel

Marián,

Emanuel

Alena

Soňa,

Miroslav

Vieroslava

Benjamín

Veľký piatok

Veľkonočný pond.

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Nedeľa

Nedeľa

Nedeľa

Nedeľa

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

26

29

30

31

6

13

20

25

27

28

sv. Albín, biskup

, krá

sv. Julián, mu í

sv. Mikulá

sv. Montán a Maxima, mu í

Cyril z Heliopolu

sv. Balbína

sv. Anežka Česká, reho

čen k

čen ci

ľníčka

sv. Kunigunda, cisárovná

sv. Kazimír, knieža

sv. Teofil, biskup

sv. Perpetua a Felicita, mučenice

sv. Ján od Boha, rehoľník

sv. Františka Rímska, rehoľníčka

sv. Konštantín, kráľ

sv. Teofan, mních

sv. Matilda ľovná

; sv. Tacián, mučeník; sv. Heriber, biskup

sv. Patrik, biskup; sv. Ján Sarkander, kňaz a mučeník

sv. Cyril Jeruzalemský, biskup a učiteľ Cirkvi

sv. Serapion, pustovník;

sv. Lea Rímska, vdova

sv. Turibius de Mongrovejo, biskup

sv. Katarína Švédska, panna

sv. , mučeník

sv. Ludolf, biskup a mučeník

sv. Ján Klimak, opát

Rímska

sv. Jozef, ženích Panny Márie

Zelený štvrtok;

Veľký piatok;

Biela (veľká) sobota;

ľ ;

(slávnosť)

š z Flüe, pustovník

sv. Dula . Dismas, dobrý lotor z krí, slúžka a mučenica; sv ža

Ve kono ýčn pondelok

4 ľa

5 ľa

ľ – Nedeľa utrpenia Pána

ľkonočná nedeľa - Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

. pôstna nede

. pôstna nede

Kvetná nede a

Ve
deň pracov-
ného pokoja

deň pracov-
ného pokoja

Pútnické miesta
a okolieMalé KarpatyMarec 2016

Pútnické miesta
a okolieMalé KarpatyMarec 2016

začiatok
letného času

Prvý
jarný deň

sv. Klement Ján Mária Hofbauer, kňaz;
sv. Lujza de Marillac, zakladateľka rehole vincentiek

Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Bratislave ;
sv. Makarius, biskup

(sviatok)



Doľany
K vzácnym sakrálnym pamiatkam nielen Dolian, ale aj širo-
kého okolia, patrí Kaplnka sv. Leonarda zo 14. storočia
postavená v gotickom slohu. Stojí na kopčeku za farským
kostolom v zajatí stromov nad cintorínom pri Krížovej ceste a
učupená pod novšou Kaplnkou sv. Sebastiána. Upravili a roz-
šírili ju v 17. storočí a k jej zaujímavostiam patrí, že jej ľavá
strana je zasadená do skalného masívu, ktorý tvorí väčšiu
časť tejto strany. Veľká skala tak prečnieva do kostolíka.
Úctu k sv. Leonardovi doniesli do Ompitála (Doľany) nemeckí
osadníci, ktorí sem boli dosadení po tatárskych a tureckých
vpádoch, keď bolo domáce obyvateľstvo vyhubené.
Svätý Leonard, svätec a mních, narodený v Akvitánii vo
Francúzsku (5. stor.), je patrónom obce a je zobrazený aj v jej
erbe. Je tiež patrónom uväznených, pastierov a rodičiek.
Vyobrazuje sa v pustovníckom rúchu a drží v ruke zlomené
putá. V ompitálskej pečati však drží v rukách dva strapce
hrozna, ako hlavný atribút mestečka Ompitál (Doľany).
Každoročne sa ku Kaplnke sv. Leonarda konajú púte
v siedmu Veľkonočnú nedeľu. Doteraz sa v zimnom období
stretajú ctitelia sv. Leonarda v kostolíku každú nedeľu ráno
a konajú k jeho úcte pobožnosť.

Vitaj, tisíc ráz vitaj, ó Mária, vitaj, poklad náš skrytý,
Matka milá! Buď uctená, velebená, spevom vrúcnym oslávená!
Ó presvätá Rodička, Ježišova Matička! JKS 407/1

Sološnica
Dňa 11. marca 1945 starosta obce Jozef Velšmid za
prítomnosti obecného zastupiteľstva a celej obce zložil
sľub, že ak Božské Srdce zachráni obec od zničenia pri
prechode fronty, nedeľa po oktáve Božieho Tela bude
obecným sviatkom a na počesť Božského Srdca postaví
obec kaplnku a Sološničania budú rozširovať v rodinách
a po okolí úctu k Božskému Srdcu. Sološnica zostala pri
prechode fronty neporušená. Táto udalosť bola uznaná za
tzv. Sološnický zázrak. Farníci dodržali sľub a tak 30. júna
1946 posvätil J. E. biskup Michal Buzalka kaplnku,
postavenú ako pomník záchrany vo fronte 1945 a zasvätil
ju Božskému Srdcu Ježišovmu. Od roku 1946 (s výnimkou
času vlády komunistického
režimu) sa konajú púte do
Sološnice zo susedných
dedín v nedeľu po oktáve
Božieho Tela. Po sv. omši sa
koná tradičný sprievod ku
cti Božského Srdca po dedi-
ne. V presvedčení viace-
rých Sološnica je najmlad-
ším pútnickým miestom na
Záhorí.



Hugo

Zita

Richard

Izidor

Miroslava

Irena

Zoltán

Albert

Milena

Igor

Július

Estera

Aleš

Justína

Fedor

Dana, Danica

Rudolf

Valér

Jela

Marcel

Ervín

Slavomír

Vojtech

Juraj

Marek

Jaroslava

Jaroslav

Jarmila

Lea

Anastázia

Piatok

Sobota

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Nedeľa

Nedeľa

Nedeľa

1

2

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15
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18

19

20
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28
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30

3

10

17

24

sv. H

sv. František z Paoly, pustovník

sv. Vincent Ferrer, kňaz; sv. Irena , panna a mučenica

sv. Galla, vdova; , rehoľník a mučeník

sv. Ján Krstiteľ de la Salle, kňaz

sv. Dionýz , bisk.; s Amantius, bisk.; sv. Beáta, reh.

sv. Demeter, mučeník; s

sv. Stanislav, biskup a mučeník; Sv. Gemma Galgani, mystička

sv. Július I., pápež; sv. Jozef Moscati, lekár

sv. Martin I., pápež a mučeník

sv. Lidvina, panna a mystička

sv. Teodor a sv. Pausilyp, mučeníci

sv. Bernadeta Soubirousová, panna, vizionárka (Lurdy)

sv. Lev IX., pápež

sv. Anicét, pápež; biskup a misionár

sv. Anzelm, biskup a uč. Cirkvi

sv. Soter, pápež; sv. Gaius, pápež

sv. Vojtech, biskup a mučeník

sv. Klétus, pápež

e , biskup a mučeník

sv. Peter Chanel, kňaz, muč.; ová- , matka

sv. Pius V., pápež

ugo z Grenoble

čka

, biskup

zo Solúna

sv. Peter Veronský

Alexandrijský v.

v. Valtruda, vdova a rehoľní

sv. Marcelín,

sv. Simeon Jeruzal mský

Sv. Gianna Berett Mollová

Zvestovanie Pána

sv. Marek, evanjelista

sv. Katarína Sienská

(slávnosť)

(sviatok)

sv. Atan ia, rehoľníáz ; sv. Andúza, panna; sv. Valér z Trieru, biskupčka

, panna a uč. Cirkvi, patrónka Európy (sviatok)

2 ve

3. ve

4. ve

5. ve

. ľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

ľkonočná nedeľa

ľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého pastiera

ľkonočná nedeľa
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Pútnické miesta
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Báč
Mariánske pútnické miesto leží v Podunajskej nížine v západnej
časti Žitného ostrova popri hlavnej ceste spájajúcej Bratislavu s
Dunajskou Stredou.
Kláštor a kostol vo Sv. Antone bol od samého začiatku obľúbeným
miestom nielen tohto okolia, ale aj celého Žitného ostrova. Na
sviatok sv. Františka (4. októbra), v deň sv. Antona (13. júna), ale
zvlášť na púť Porciunkuly (2. augusta) prichádzali veriaci
hromadne, takže tunajší rehoľníci ich nestačili vyspovedať a prosili
spovedníkov z blízkych kláštorov o výpomoc.
V roku 1715 zázračný Preblahoslavený obraz Panny Márie viac krát
slzil krvavé slzy a bol vystavený k verejnej úcte. Od tohto času
každý rok hromadne putujú ľudia do Sv. Antona, aby si pred
zázračným obrazom vyprosili pomoc od Preblahoslavenej Panny
Márie. Prichádzajú nielen zo Žitného ostrova, ale aj z Bratislavy, z
Trnavy, z Győru a aj z ďalších miest vo veľkom počte.
Prvú púť z Bratislavy viedol páter Lev Ágoston 14.
septembra 1715 – zúčastnilo sa na nej 600 Maďarov. Pri prvej púti
z Trnavy priniesli so sebou veriaci veľký obraz, ktorý existuje
dodnes, a zobrazuje zástup pútnikov putujúcich k Panne Márii do
Báču. V roku 1737 pápež Klement XII. udelil plnomocné odpustky
všetkým, ktorí na výročie zázraku navštívia kostol vo Sv. Antone,
vyspovedajú sa, príjmu sv. prijímanie a pomodlia sa na úmysel
Svätého Otca. Túto výsadu im udelil na večné časy.

do Sv. Antona

Mariánsky ctiteľu, pozdrav Pannu Máriu; keď uvidíš jej obraz, volaj k Márií:
Zdravas' buď Mária, milosti si plná, buď od nás nastokrát pozdravená!

JKS 403/2

Dunajská Lužná
Na hlavnom oltári pútnického kostola v Dunajskej Lužnej,
niekdajšom Dénešde, sa nachádza prastará drevená socha
Blahoslavenej Panny Márie pravdepodobne z 12. – 13.
storočia.
Sochu priniesli do obce benediktínski mnísi, keď utekali
pred Turkami z kláštora Celldömölk v Maďarsku. Už
v tomto kláštore preukazovali soche mimoriadnu úctu.
Uctievali ju ako zázračnú, uzdravujúcu a pomáhajúcu. Po
príchode do Dénešdu uložili sochu na vedľajší oltár
v Kostole sv. Bartolomeja apoštola, kde ju veriaci uctievali.
Kostol však časom schátral a oltáru hrozilo rozpadnutie,
preto sochu Blahoslavenej Panny Márie uložili do skrine
v sakristii. Tam si ju všimol kaplán Pavel Reidl. Dal ju
premiestniť do svojho príbytku na fare a modlieval sa
k nej. Tu ju pri návšteve fary náhodne objavili úradníci
bratislavskej župy a požiadali farára, aby sochu verejne
vystavil. Sochu Matky Božej premiestnili na hlavný oltár
v predvečer sviatku Nanebovzatia Panny Márie 14.
augusta 1747. V ten večer sa náhle uzdravila Mária Sofia
Moiseliánová, obyvateľka Rovinky, ktorá bola už 11
týždňov vážne chorá a na smrť vychudnutá. Aj neskôr boli
opísané nečakané uzdravenia a udalosti, ktoré možno
označiť za zázraky.

Ľudia, ktorí sem prichádzali, začali preto sochu Panny Márie vzývať ako
Pomáhajúcu Matku Božiu. Jej povesť sa rozšírila natoľko, že si vyslúžila
pomenovanie Madona Žitného ostrova.
Každý rok v prvú nedeľu po sviatku Nanebovzatia Panny Márie (15. augusta) sa
k nej konajú púte, ktoré sú pre veriacich z blízkeho i širokého okolia skutočným
sviatkom.



Sviatok práce

Žigmund

Galina

Florián

Lesia, Lesana

Hermína

Monika

Ingrida

Roland

Viktória

Blažena

Pankrác

Servác

Bonifác

Žofia

Svetozár

Gizela

Viola

Gertrúda

Bernard

Zina

Júlia, Juliana

Želmíra

Ela

Urban

Dušan

Iveta

Viliam

Vilma

Ferdinand

Petrana, Petronela

Nedeľa

Nedeľa

Nedeľa

Nedeľa

Nedeľa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Pondelok

Utorok

1

8

15

22

29

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

30

31

6. ve

. ve

Zoslanie Ducha Svätého

Nede a Najsvätej

. nede

ľkonočná nedeľa

Nanebovstúpenie Pána

7 ľkonočná nedeľa

ľ

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv

9 ľa v cezročnom období

prikázaný sviatok

šej Trojice

sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi

sv. Florián, mučeník; sv. Silván, biskup

, pustovník

sv. Pachomius, opát

sv. Ján z Avily, kňaz

sv. Pankrác, mučeník; sv. Nereus a Achileus, mučeníci

sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník

sv. Paschal Baylonský, rehoľník

sv. Ján I., pápež a mučeník; s , rehoľník

sv. Bernardín Sienský, kňaz; sv. Lýdia, laička

sv. Krištof Magallanes, kňaz, a spoločníci, mučeníci

i, kňaz; sv. Dezider, biskup a mučeník

Preblahoslavená Panna Mária Pomocnica kresťanov

sv. Béda Ctihodný, kňaz a uč. Cirkvi; sv. Gregor VII., pápež

,

sv. Augustín z Canterbury, biskup; sv. Július, mučeník

sv. Viliam , mních

sv. Ferdinand III., kráľ

sv. Petronela, panna a mučenica

(Krížový deň)

(sviatok)  (Krížový deň)

(Krížový deň)

(slávnosť),

(Kántrový deň)

(Kántrový deň)

ť

ť

(slávnosť)

sv. Filip a Jakub Alfejov, apoštoli

Turíčny pondelok;

Nášho Pána Ježiša Krista

sv. Dominik Savio,

sv. Anton Kyjevský

sv. Ján de Ross

z Akvitánie

sv. Jana z Arku

študent

Preblahoslavená Panna Mária Fatimská; sv. Servác, biskup (Kántrový deň)

(slávnos )

v. Felix de Cantalicio

;

, najvyššieho a večného kňaza (s )viatok

(slávnos )

prikázaný sviatok

deň pracov-
ného pokoja

deň pracov-
ného pokoja

Deň víťazstva
Deň matiek

Pútnické miesta
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sv. Matej, apoštol ;
sv. Mária Dominika Mazzar., panna

(sviatok)

sv. Mamert, biskup; bl. Vasiľ Hopko, biskup a mučeník
bl. Sára Salkaháziová, panna a mučenica



Pobožní pútnici, verní služobníci, sem spiechajte,
šaštínskej Matičke, Slovenska Patrónke sa zberajte.
Matka dobrotivá, Pani naša, oroduj vždy za nás, za svojich ctiteľov, u Ježiša.

Ivanka pri Dunaji

Slovenský Grob

V parku v strede dediny na rozhraní katastra bývalých
samostatných dedín Ivanky a Farnej sa nachádza Kaplnka
sv. Rozálie. Bola postavená v roku 1832 na pamiatku
ukončenia morovej epidémie, ktorá sa šírila v obci od
septembra 1831. Dala ju postaviť obec za richtára Štefana
Morávka a je zasvätená sv. Rozálii, ku ktorej sa zbožní
Ivančania utiekali s prosbou o pomoc. Epidémia ustala
práve na sviatok sv. Rozálie - 4. septembra. Tento sviatok
v minulosti uctievali svojou účasťou aj pútnici z okolitých
dedín.
Kaplnka je zaklenutá kupolou, vo vrchole sa nachádza
drevený tambur so zvonom a so šiestimi zvukovými otvormi
s roletami, ukončený šesťbokou strieškou zvoncového
tvaru, na ktorej sa nachádza ďatelinkový kovový kríž.
Vybavenie kaplnky tvorí klasicistický oltár so sadou
svietnikov a dvoma relikviármi trojuholníkového tvaru,
v jednom s čiernou (morovou) rukou. Nad oltárom je
umiestnený obraz v spodnej časti s dobovým zobrazením
Ivanky zo začiatku 19. storočia, v hornej časti sa v oblakoch
vznáša patrónka kaplnky sv. Rozália, po stranách sú
postavičky anjelov. V roku 2005 bola kaplnka komplexne
obnovená a dnes je Národnou kultúrnou pamiatkou.
V súčasnosti prichádzajú veriaci na púte ku Kaplnke
sv. Rozálie v najbližšiu nedeľu ku jej sviatku (4. september).

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1790 sa
nachádza na tichom okraji obce, obklopená radom
stromov. Povráva sa, že istý grobský gazda v týchto
miestach vyoral sochu Sedembolestnej Panny Márie.
Vo veži Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie sa
nachádza jeden zvon. Je na ňom nápis (v preklade): „Uliali
ma v roku 1723, v dôsledku požiaru v roku 1750 som sa
roztopil, prelial ma Karol Filgrader v čase, keď farárom bol
Michal Hajösi, z peňazí obetavej obce Slovenský Grob.“ Na
zvone je reliéf Svätého kríža.

JKS 402/5

V polovici augusta na sviatok Nanebovzatia Panny Márie sa tu už po niekoľko
storočí koná slávnosť, hojne navštevovaná pútnikmi zo širokého okolia.
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sv. Justín, mu

sv. Pavlína

v. Efrém Syrský

sv. Bohumil

sv. Jan González de Castrillo

sv. Lutgarda, reh

sv. Marek a Marcelián, mu í

Viliam z Vercelli

sv. Pavol I., pápe

čeník

čen ci

ž

sv. Marcelín a Peter, mučeník

; sv. Ján XXIII., pápež

Nepoškvrnené Srdce preblahoslavenej Panny Márie

sv. Norbert, biskup; sv. Klaudius, biskup; , mučenica

sv. Róbert, opát

sv. Medard, biskup

s , diakon a učiteľ Cirkvi

, arcibiskup

sv. Barnabáš, apoštol; , rehoľník

sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ cirkvi

sv. Elizeus, prorok; sv. Valér a Rufín, mučeníci

sv. Vít, mučeník; sv. Germána, panna
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Narodenie sv. Jána Krstiteľa

(slávnosť)

(slávnosť)

(slávnosť),

sv. Paulín z Noly, biskup; sv. Ján Fisher, bisk., a sv. Tomáš Morus, mučeníci

10 ľa v cezročnom období

1 ľa v cezročnom období

2 ľa v cezročnom období

ľa v cezročnom období

sv. Peter a sv. Pavol, apoštoli

. nede

1 . nede

1 . nede

13. nede

prikázaný sviatok
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Teba sme si žiadali, ó Mária, by sme ťa tu uzreli, Matka milá!
Buď uctená, velebená, spevom vrúcnym oslávená!
Ó presvätá Rodička, Ježišova Matička!

Marianka

Malacky

Marianka je najstaršie pútnické miesto na Slovensku, jeho
pôvod a história je sčasti zahalená legendami. Historici rádu
pavlínov, ktorí toto miesto spravovali, zapísali ústne trado-
vanú legendu o pustovníkovi, ktorý žil v tomto údolí
a z hruškového dreva si vytesal sošku Panny Márie s Ježiš-
kom na kolenách – Pannu Mariatálsku. Tá sa neskôr stratila.
Po takmer 200 rokoch ju našiel mních, ktorý videl zo zeme
vystupovať žiaru, pričom tam vytryskol zázračný prameň.
História pútnického miesta sa začína písať od roku 1377, keď
sa tu zastavil uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký, z rodu Anjou. On
položil základný kameň kostola a zveril správu pútnického
miesta rádu Pavlínov. V roku 1380, keď bol kostol
dostavaný, ten istý kráľ slávnostne preniesol milostivú
sošku na hlavný oltár.
Pútnický Kostol Narodenia Panny Márie a areál prešiel
mnohými zmenami a prestavbami. Postupne vznikol rad
kaplniek i Kaplnka sv. Anny pri kostole a kaplnka nad
zázračnou studňou. Areál dopĺňa Lurdská jaskyňa a Krížová
cesta. Milostivá soška Panny Márie má podobu Madony
s malým Ježišom na ľavej ruke, v pravici drží ríšské jablko
ako symbol panovania. V minulosti bola soška korunovaná
zlatou korunkou a neskôr v roku 1930 za veľkej účasti
pútnikov i na celonárodných púťach pri veľkolepej slávnosti
900. výročia objavenia zázračnej mariánskej sochy bola jej
korunovačná slávnosť. Kostol Narodenia Panny Márie bol
31. júla 2011, dekrétom pápeža Benedikta XVI., povýšený
na baziliku minor. Hlavná púť sa koná na sviatok Narodenia
Panny Márie (8. septembra) resp. v najbližší víkend. Ďalšie
púte sú v iné mariánske sviatky, na sviatok Najsvätejšej
Trojice, či pravidelné mesačné púte – tzv. Fatimské soboty
– v prvú sobotu v mesiaci.

Malacky patria medzi pútnické miesta Záhoria, ktorých história
je spätá s pôsobením františkánskeho rádu v tomto meste. Počas
ich pôsobenia sa v meste konali púte hlavne na františkánske
sviatky napr. na sviatok Porciunkuly (2.8.). Táto púť bola hojne
navštevovaná i ľuďmi z okolitých dedín. V súčasnosti sa tu už
nekonajú organizované púte. V Malackách však môžete
navštíviť Kaplnku Svätých schodov, ktorá sa nachádza vo
františkánskom Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
Kaplnka Svätých schodov bola postavená na príkaz Pavla Pálfiho
spolu s kláštorom. Sväté schody sú na svete troje. V Ríme sa
nachádzajú pôvodné, po ktorých kráčal Kristus do Pilátovej
siene. Tie boli do Ríma prevezené v 4. storočí a neskôr vystavené
verejnej úcte. Kópie sa nachádzajú v Jeruzaleme a v Malackách.
Schodov je dvadsaťsedem a pod každým stupňom sú v nich
uložené relikvie svätých mučeníkov - Detéria, Valentína
a Blaženy. V súčasnosti sú Sväté schody z dôvodu rekonštrukcie
uzavreté.

JKS 407/2
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sv. Oliver Plunkett, biskup a mu

II., cisár

v. Helerius, pust a mu

rederik Utrechtský, bis a mu

sv. Makrína

čeník

sv. Anton Mária Zaccaria, k

č

N všte Panny Márie

sv. Cyril a sv. Metod

á va preblahoslavenej

sv. Benedikt , opát, patrón Európy

sv. Jakub, apoštol

(sviatok)

(sviatok)

(sviatok)

sv. Alžbeta Portugalská

sv. Mária Goretti, panna a mučenica

ňaz

sv. Akvila a Priska, manželia a muč.; sv. Prokop z Jeruzalema, muč.

sv. Ján Gualbert, opát

sv. Henrich ; sv. Klélia Barbieri, panna

sv. Kamil z Lellis, kňaz

sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi; sv. Vladimír, knieža

Preblahoslavená Panna Mária Karmelská; s . č.

sv. F . .; bl. Pavol Peter Gojdič, bis. a muč.

, panna; sv. Zlatica (Aurea), panna a mučenica

sv. Apolinár, biskup a mučeník; sv. Eliáš, prorok

sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz a učiteľ Cirkvi

sv. Mária Magdaléna, učeníčka Pána

; sv. Krištof, mučeník

sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie

sv. Nazár a Celzus, muč.; sv. Viktor, pápež

sv. Marta, sestra Lazára; sv. Lazár a Mária, priatelia Pána Ježiša

, slovanskí vierozvestovia, patróni Európy (slávnosť)

s í , kňaz e , biskup a spol., čínski muč.v. August n Zhao Rong a Pet r Sans i Jordá 118

z Nursie

14. nede

15. nede

16. nede

17. nede

1 . nede

ľa v cezročnom období

ľa v cezročnom období

ľa v cezročnom období

ľa v cezročnom období

8 ľa v cezročnom období

Pútnické miesta
a okolieMalé KarpatyJúl 2016

štátny
sviatok

sv. Brigita Švédska, rehoľníčka, patrónka Európy (sviatok);
sv. Ján Kasián, opát

sv. Gorazd a spoločníci ),
učeníci sv. Cyrila a sv. Metoda

(Klement, Náhum, Saba a Angelar

sv. Peter Chryzológ, biskup a učiteľ Cirkvi;
bl. Zdenka Cecília Schelingová, panna a mučenica



Trstín – Hájiček
Nad obcou Trstín leží historicky vzácny areál a pútnické miesto
Hájiček s Kostolom Panny Márie, drevenou zvonicou, studničkou
a krížovou cestou.
Neskororománsky kostol bol postavený v roku 1245, čo potvrdzuje
i nápis v kostolíku: MCCXLV. Ide údajne o najstaršie patrocínium
Sedembolestnej Panny Márie, ako to uvádza arcidiecézny
schematizmus. V závere 17. storočia prešiel kostolík v Hájičku
stavebnými úpravami a dlhé roky plnil funkciu farského kostola.
Koncom 18. storočia bola do sklenenej skrine na oltári kostola
v Hájičku umiestnená v hodvábnych šatách odetá soška Bolestnej
Panny Márie, známa tiež ako milostivá Pieta.
Svoj rozkvet zažil Hájiček najmä po roku 1764, keď bola do novo-
postaveného kostola v Šaštíne prenesená socha Sedembolestnej.
Odvtedy tisíce pútnikov z celého Rakúsko-Uhorska putovali na
sviatok Narodenia Panny Márie do Šaštína a Trstín (Nádaš) sa stal
jednou z významných zastávok na pútnickej ceste. V októbri 1923
bola slávnostne otvorená kamenná krížová cesta. Dnes sa púť
v Trstíne – Hájičku koná na sviatok Nanebovzatia Panny Márie
15. augusta.

Preto ja volať budem, o tom nepochybujem,
že mi prídeš k pomoci jak vo dne, tak i v noci.
Zdravas' buď Mária, milosti si plná, buď od nás nastokrát pozdravená! JKS 403/10

Dolné Orešany
Na dolnom konci dediny sa nachádza jednopriestorová
baroková Kaplnka Najsvätejšej Trojice. Postavená bola
v roku 1715 z vďaky, že dedinu obišiel mor, ktorý postihol
okolité dediny. V kaplnke je obraz Najsvätejšej Trojice
a sošky sv. Rócha a sv. Rozálie, patrónov proti moru.
Kaplnka sa stala, a i v súčasnosti je, pútnickým miestom,
kde sa stretávajú pútnici na sviatok Najsvätejšej Trojice.
Pápež Pius IX. udelil v roku 1851 sedemročné odpustky
tým veriacim, ktorí na sviatok Najsvätejšej Trojice v Dol-
ných Orešanoch činia pokánie.
V polkuhu okolo kaplnky sa pod lipami nachádza
14 „božích múk“ (malých samostatných jednoduchých
kaplniek). V nich sa nachádzajú drevené reliéfy
jednotlivých zastavení krížovej cesty (kalvárie). Kaplnky
boli obnovené na jar v roku 2008.
Minulosť pripomína i jeden neúplný kríž za kaplnkou,
ktorý je pamiatkou na cintorín z čias morovej epidémie.
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sv. Alfonz Mária de Liguori, bis a u

sv. Asprenas

v. Justus a sv. Pastor, mu í

z Assisi

sv. Klára K sv. Eu bius

z Clairvaux

sv. Filip Benizi

v. Sabina, mu

sv. Jozef z Arimatey a Nikodém

. ľ Cirkvi, zakl. rehole redempt.

sv. Peter, biskup; , biskup

sv. Ján Mária Vianney, kňaz

s

sv. Klára , panna; sv. Zuzana, mučenica

sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka

sv. Poncián, pápež, a Hypolit, kňaz, mučeníci

sv. Štefan Uhorský, kráľ

od ríža z Montefalco, mystička; zé , pápež

sv. Helena, cisárovná

sv. Ján Eudes, kňaz

sv. Bernard , opát a učiteľ Cirkvi; sv. Samuel, prorok

Preblahoslavená Panna Mária Kráľovná; , kňaz a reh.

sv. Ružena Limská, panna a mystička

sv. Ľudovít, kráľ; sv. Jozef Kalazanský, kňaz

sv. Anastáz, mučeník

sv. Monika, matka sv. Augustína

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa; s

;  sv. Rajmund Nonnatus, rehoľník

čite

čen ci

čenica

Prebl. a a jelská z Porciunkuly; sv. E us ý kupPann Mári An uzébi Vercellsk , bis

Výročie posvätenia hlavnej mariánskej baziliky v RímeSanta Maria Maggiore

Premenenie Pána

sv. Vavrinec, diakon a mučeník

sv. Bartolomej, apoštol

(sviatok);

(sviatok)

(sviatok)

sv. Dominik Guzmán, kňaz, zakladateľ Rehole kazateľov (dominikánov)

sv. Terézia Benedikta od Kríža, reh. a muč., patr. Európy (sviatok)

(slávnosť),

19. nede

20. nede

2 . nede

2 . nede

ľa v cezročnom období

ľa v cezročnom období

1 ľa v cezročnom období

2 ľa v cezročnom období

Nanebovzatie preblahoslavenej Panny Márie prikázaný sviat.

Pútnické miesta
a okolieMalé KarpatyAugust 2016

štátny
sviatok

Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Trnave ;
sv. Félix a sv. Adaukt, mučeníci; sv. Margita Wardová, mučenica

(sviatok)



Tie šaštínské zvony k sebe nás volajú, Patrónke Slovenska poklonu vzdávajú.
Sedembolestná Panna Mária, tebe slovenská spieva krajina.

Šaštín – Stráže

Borský Mikuláš
Na najvyššom bode Záhorskej nížiny (296,9 m. n. m.) na
pieskovom vŕšku čiastočne zalesnenom pahorku nad
osadou Habany sa nachádza pôvodne pútnické miesto
s kaplnkou.
Kaplnku svätej Márie Magdalény dal v roku 1668 postaviť
Imrich Czobor, no začiatkom 18. storočia bola zničená za
Rákociho povstania. Dnešná neoklasicistická kaplnka bola
postavená koncom 19. storočia.
Pri kaplnke sa v minulosti zastavovali náboženské
procesie, ktoré išli pešo z Trnavy na púte do Šaštína.
Kaplnku viac krát vykradli a poškodili vandali. V súčasnosti
sa púť ku kaplnke koná v nedeľu okolo sviatku sv. Márie
Magdalény - 22. júla.

JKS 405/1

Pútnické miesto Šaštín - Stráže patrí medzi najväčšie pútnické
miesta na Slovensku. Jeho história siaha až do doby príchodu
našich vierozvestov - sv. Cyrila a Metoda do starej vlasti Slovákov,
kedy sa začala i úcta nášho ľudu k Sedembolestnej Panne Márii.
V roku 1564 dala Angelika Bakičová, manželka grófa Imricha
Czobora, majiteľa šaštínskeho panstva, zhotoviť sochu
Sedembolestnej, ako splnenie sľubu za vyslyšanie v rodinných
trápeniach. Od tej doby si sochu Sedembolestnej Panny Márie ľud
veľmi uctieval a stalo sa mnoho zázračných uzdravení na tele i na
duši.
Príchodom Rádu pavlínov do Šaštína sa začala realizovať
i myšlienka postavenia nového chrámu. V roku 1736 bol posvätený
jeho základný kameň a v roku 1748 bola dokončená stavba a stre-
cha nad kostolom; neskôr v roku 1751 bol zastrešený aj kláštor.
Pápež Pius XI. Dekrétom „Celebre apud Slovaccham gentem“
vyhlásil 2. apríla 1927 Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku
Slovenska.
V roku 1964, pri 400-ročnom uctievaní sochy, povýšil pápež Pavol
VI. svätyňu Sedembolestnej dekrétom „Ad perpetuam rei
memoriam“ na Baziliku minor – menšiu. V mariánskom roku 1987
navštívila baziliku bl. Matka Tereza z Kalkaty a 1. júla 1995, počas
svojej druhej pastoračnej návštevy Slovenska navštívil Šaštín
a baziliku pápež sv. Ján Pavol II.
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Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Nedeľa

Nedeľa

Nedeľa

Nedeľa

1

4

11

15
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25

2
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5
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8
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14
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20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

sv. Egídius, opát

sv. Justus, biskup

sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi

sv. , reh.; bl. Matka Tereza z Kalkaty, panna a rehoľ.

sv. Peter Claver, kňaz a misionár; sv. Gorgonius, mučeník

sv. Mikuláš z , kňaz a rehoľník

sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi; sv. Julián, mučeník

,

sv. Kornélius, pápež, a Cyprián, biskup, mučeníci

sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi; sv. Ľudmila, mučenica

sv. Január, biskup a mučeník

sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz, Pavol Chong Hasang a spol., mučeníci

sv. Emerám, biskup a mučeník

sv. Kozma a Damián, mučeníci

sv. Vincent de Paul, kňaz a zakladateľ rehole lazaristov

sv. Václav, mučeník; sv. Vavrinec Ruiz a spoločníci, mučeníci

sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli

sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi;

Bertin Relgious

Tolentina

sv. Notburga, panna

sv. Franti

S (Traja koš. muč.)v. Marek Križin, Melichar Grodziecki a Štefan Pongrácz,

Narodenie preblahoslavenej Panny Márie

Najsvätejšie meno preblahoslavenej Panny Márie

Povýšenie Svätého kríža

Sedembolestná Panna Mária patrónka Slovenska

sv. Matúš, apoštol a evanjelista

(sviatok),

(slávnosť)

(Kántrový deň)(sviatok)

sv. Pius z Pietrelciny - , kňaz; sv. Linus, pápežPáter Pio (Kántrový deň)

šek Borgiáš, kňaz

2 . nede

2 . nede

2 . nede

26. nede

3 ľa v cezročnom období

4 ľa v cezročnom období

5 ľa v cezročnom období

ľa v cezročnom období

Pútnické miesta
a okolieMalé KarpatySeptember 2016

štátny
sviatok

deň pracov-
ného pokoja

Sedembolestná
Panna Mária

prvý
jesenný deň

Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Košiciach ;
sv. Magnus, vierozvestca a opát; sv. Zachariáš, prorok

(sviatok)

Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Banskej Bystrici ;
sv. Bystrík, bis. a muč.; sv. Gerard Sagredo, bis. a muč.

(sviatok)
(Kántrový deň)



Červený Kameň
Pohrebná kaplnka Pálfyovcov pri hrade z polovice 18. stor.,
pôvodne zasvätená Panne Márii Snežnej, pri neďalekej pustovni sa
po čase stala pútnickým miestom. V interiéri bola umiestnená
kópia obrazu Panny Márie Sokalskej (originál je v Poľsku), ku ktorej
chodili zbožní pútnici. Tradičné púte sa tu konali na sviatok Panny
Márie Snežnej (5. august). Nariadením panovníka púte skončili
a kaplnka začala chátrať. Od kaplnky bola asi v druhej polovici
18. storočia postavená krížová cesta smerom k hradu . Dnes však
nie je úplná a je z nej iba torzo. Za kaplnkou je obnovená kalvária.
Po čase sa púte obnovili a začali sa konať v hradnej Kaplnke
Nanebovzatia Panny Márie na hrade Červený Kameň. V polovici
augusta, pri príležitosti sviatku Panny Márie a patrocínia kaplnky
sa každoročne koná Červenokamenská púť na hradnom nádvorí.
Tieto púte boli obnovené po roku 1999.

Vykvitla ruža v tom starohorskom chráme,
krásne sa skveje na presvätom stane.
Mária, Mária, Mária z ruže Kvet, ku tebe volá široký celý svet! JKS 406/1

Štefanová
Kaplnka svätej Rozálie bola postavená v roku 1885 na kop-
čeku za dedinou, kde od nepamäti ležala socha vytesaná
z kameňa, znázorňujúca sväticu v žulovom brale, ktorú ľud
uctieval ako ochrankyňu proti moru. Vysvätená bola
6. septembra 1885 v prítomnosti štyroch tisíc veriacich.
K „Rozálke“ sa putovalo vždy v nedeľu po sviatku svätej
Rozálie. Prichádzali sem ľudia i procesie aj z okolitých dedín.
Kaplnka sa stala zátiším aj vo filmoch Vivat Beňovský,
S Rozálkou. Táto lokalita bola významným kultovým
miestom od starovekých čias. Kaplnku ľahko nájdete
smerom od Štefanovej do Častej a obce Doľany „na
križniciach“. Púte sa tu i dnes konajú v nedeľu okolo sviatku
sv. Rozálie (4. september).
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9

16

23
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sv. Terézia od Dieťaťa Je Lisieux , panna a u

Faustína Kowalská, reho ľ ;

sv. Kornélius

. Ján Pav l II.

ži čiteš (z ) ľka Cirkvi

sv. Maximián, biskup; sv. Dionýz Areopagita, biskup

sv. František z Assisi, zakladateľ reholí

sv. Mária . sv. Maurus a Placidus, mučeníci

sv. Bruno, kňaz a zakl. rehole kartuziánov

Preblahoslavená Panna Mária Ružencová; sv. Justína, panna a muč.

sv. Pelágia, panna a mučenica

sv. Daniel Comboni, misionár

sv. Maximilián, biskup; sv. Félix IV., pápež

bl. Gerard, zakl. Rádu Maltézskych rytierov

sv. Kalixt I., pápež a mučeník

sv. Terézia od Ježiša (z Avily), panna a učiteľka Cirkvi

sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník

, stotník

sv. Vendelín, pustovník; sv. Hilarion, pustovník, opát

sv o , pápež

sv. Anton Mária Claret, biskup

sv. Wolfgang, biskup

sv. Lukáš, evanjelista (sviatok)

sv. Ján de Brébeuf a Izák Jogues, kňazi a spol., muč.; sv. Pavol od Kríža, kňaz

s (Horlivec); , apoštoliv. Šimon Kananejský a sv. Júda Tadeáš (sviatok)

sv. Felicián, muč.; sv. Zenóbius, kňaz a muč.; sl. Klára (Chiara) Luce Badano

27. nede

28. nede

29. nede

30. nede

3 . nede

ľa v cezročnom období

ľa v cezročnom období

ľa v cezročnom období

ľa v cezročnom období

1 ľa v cezročnom období

Pútnické miesta
a okolieMalé KarpatyOktóber 2016

začiatok
zimného času

Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Žiline ;
sv. Filip, diakon; sv. Alexander Sauli, biskup

(sviatok)

Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Spišskom Podhradí ;
sv. Maurus, biskup; sv. Chryzant a Dária, mučeníci

(sviatok)

Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky nie je známy
sv. Rustik, biskup
Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Rožňave ;
sv. Evarist, pápež a mučeník

(sviatok)



Trnava – mesto
Tradícia pútí v Trnave sa viaže k úcte k milostivému obrazu slziacej
Panny Márie Trnavskej, ktorá zachránila obyvateľov mesta od
viacerých nešťastí a pohrôm. Milostivý obraz Panny Márie
Trnavskej bol namaľovaný podľa vzoru z rímskeho Kostola svätých
Alexeja a Bonifáca. Tento obraz zobrazuje Pannu Máriu s tmavou
tvárou a tmavým odevom: ide o byzantský typ Márie Orodovnice.
Z čias druhej kuruckej vojny (1703 – 1711) pochádzajú ďalšie
správy o zázračnom slzení mariánskeho obrazu. Spomína sa aj
konkrétny dátum, a to 5. júl 1708, keď sa na obraze v ranných
hodinách objavilo slzenie. To sa zopakovalo o niekoľko dní znova,
dokonca dvakrát za sebou, v dňoch 10. a 11. augusta 1708. Všetky
známe udalosti slzenia obrazu Panny Márie v Trnave z roku 1708
písomne zaznamenal prepošt Juraj Mártonffy. Po prešetrení
týchto skutočností schválil ostrihomský arcibiskup a kardinál
Kristián August v decembri 1708 verejnú úctu milostivého obrazu
Panny Márie vo Farskom kostole sv. Mikuláša v Trnave. V roku
1710 bola Trnava zasiahnutá morom. Mesto sa snažilo nájsť rôzne
spôsoby, ako ho zastaviť. Dňa 21. novembra 1710 sa po prosebnej
svätej omši uskutočnila procesia s milostivým mariánskym
obrazom od Kostola sv. Mikuláša cez námestie okolo súsošia
Najsvätejšej Trojice späť do farského kostola. Tradícia hovorí, že po
odspievaní piesne Teba, Bože, chválime... mor v predpoludňajších
hodinách 21. novembra 1710, na sviatok Obetovania Panny Márie,
úplne prestal. Po páde komunizmu tradícia začala znovu ožívať,
obnovili sa sväté omše, kázne, procesie, adorácie a postupne sa
sformovala úcta k milostnému obrazu Panny Márie Trnavskej do
podoby novény – deviatnika, čiže deväť dní trvajúcej pobožnosti
rôznych foriem. Pravidelne sa koná v dňoch 13. až 21. novembra.

Matka Božia Trnavská, ó Panenka Mária, tys´nad naším súžením horké slzy ronila.
U Boha nás zastávaj, v súžení nám pomáhaj.
Matka Božia, Matka dobrá, naše slzy zotieraj. Pieseň k Matke Božej Trnavskej

Trnava – Modranka
Tunajší farský pútnický kostol zasvätený Najsvätejšej
Trojici má za sebou pohnutú históriu. Bol postavený v ro-
koch 1650 – 1657. Jeho stavba nadviazala na staršiu
Kaplnku Božieho hrobu, ktorá vznikla v rokoch 1629 –
1632 a pôvodne bola zakončením krížovej cesty vedúcej
do Trnavy.
Pútnici začali vo väčšom počte prichádzať po udalostiach v
roku 1683, keď Trnavu a Modranku ohrozovalo turecké
vojsko. Bezmocní obyvatelia sa utiekali k Panne Márii. Keď
podľa legendy kraj nečakane zahalila hustá hmla a za-
stavila útočníkov, obyvatelia boli presvedčení, že ich
zachránila Panna Mária. Pápež Inocent XII. vyhlásil
v breve z 30. júna 1695 Modranku za pútnické miesto
a udelil úplné odpustky na šesť rokov všetkým veriacim za
zvyčajných podmienok. Púť v Modranke sa organizuje
vždy v druhú májovú nedeľu. Mnoho pútnikov – zblízka
i zďaleka – tam na príhovor Panny Márie dostáva útechu,
posilu, milosti i povzbudenie vo viere.
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v. Wilibrord

Bohumír (Gottfried) z Amiens, biskup

artin z Tours,

ozafát Kuncewycz, biskup a mu

Mikulá

z Helfty (Ve

Ma lda von Hackeborn,

(slávnosť),

Spomienka na všetkých verných zosnulých

sv. Martin z Porres, rehoľník; sv. Silvia, matka; sv. Hubert, biskup

sv. Karol Borromeo, biskup

sv. Imrich Uhorský, knieža

s , arcibiskup

sv.

sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi

sv. M biskup

sv. J

sv.

sv. Albert Veľký, bis. a učiteľ Cirkvi; sv. Leopold III. Zbožný, markgróf

sv. Margita Škótska, kráľovná; sv. Gertrúda ľká), rehoľ.

sv. Alžbeta Uhorská (Durínska), rehoľníčka

Výročie posvätenia bazilík sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov

sv. ti mystička

Obetovanie Panny Márie

sv. Cecília, panna a mučenica

sv. Klement I., pápež a mučeník; sv. Kolumbán, opát

sv. Ondrej Dung-Lac a spol., mučeníci

sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica

sv. Katarína Labouré, rehoľníčka

sv. Saturnin, biskup a mučeník

čeník

č a spoločníci, mučeníciš Taveli

(slávnosť)

sv. Silvester Guzzolini, opát; , kňaz a mis.sv. Leonard z Porto Maurizio

sv. Ondrej, apoštol (sviatok)

V

32. nede

33. nede

3 . nede

adventná nede

šetkých svätých prikázaný sviatok

ľa v cezročnom období

ľa v cezročnom období

4 ľa v cezročnom období - Nedeľa Krista Kráľa

1. ľa

De boja za slobodu
a demokraciu

ň

Pútnické miesta
a okolieMalé KarpatyNovember 2016

deň pracovného
pokoja

štátny
sviatok

Denis,
Denisa

Sviatok
všetkých svätých

Výročie posvätenia Lateránskej baziliky (sviatok);
sv. Teodor Studita, kňaz



Pezinok
Kaplnka svätej Rozálie v Pezinku bola postavená
v roku 1730 na pamiatku morovej epidémie, ktorá
zúrila v Pezinku v rokoch 1711 – 1713. Kaplnka
bola konsekrovaná až v roku 1778. Pôvodne sa
využívala iba raz do roka a v jeden z tzv. krížových
(prosebných) dní, čo boli tri dni pred sviatkom
Nanebovstúpenia Pána. V Pezinku sa tieto pobožnosti
konali do roku 1950, kedy to už nebolo možné pre
nové politické pomery. Nové obdobie pre kaplnku
nastalo v roku 1998. Vtedy ju obnovil kapucínsky kňaz
P. Hubert Ferdinand Müller, OFMCap, ktorý ju v ten rok
na sviatok sv. Rozálie aj posvätil za účasti svojich
spolubratov kapucínov a ďalších veriacich. Odvtedy sa
tu každý rok na sviatok sv. Rozálie celebruje svätá
omša. Púť dostala názov: „Púť k svätej Rozálii.“
Pezinčania teda už putujú k sv. Rozálii 4. septembra,
keďže procesie na krížové dni sa už nekonajú.

však

„Amen!“ zaspievajme, srdečne volajme;

Matka dobrotivá, Pani naša, oroduj vždy za nás, za svojich ctiteľov, u Ježiša.
ó Mária, vypros požehnanie nám za putovanie tam u Syna!

JKS 402/8

Svätý Jur
Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie sa nachádza na pravej
strane cesty zo Sv. Jura do Bratislavy. Túto jednoloďovú
sakrálnu stavbu dal v roku 1459 z vďačnosti postaviť Ján
Baštein a jeho manželka.
Stavba bola viackrát reštaurovaná, naposledy v roku
1992. Vedľa kaplnky sa nachádza stĺp s barokovou sochou
Panny Márie zo 17. storočia a neďaleko možno navštíviť aj
malú kalváriu. Keď v rokoch 1711 - 1712 naokolo zúril mor
tri susediace obce - Svätý Jur, Vajnory a Rača - dali „večitý
sľub“, že každoročne na sviatok Nanebovzatia Panny
Márie poputujú k „Pustému kostolíku“ pri Svätom Juri, na
pamäť záchrany pred morom. Rača okrem dvoch domov
bola od moru uchránená - a pravidelné púte k „Pustému
kostolíku“ sa dodnes konajú pri príležitosti slávnosti
Nanebovzatia Panny Márie - 15. augusta.
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11

18
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sv. Edmund Kampián, sv. Radulf Sherwin a sv. Alexander Briant, muč.

s rov

sv. Bibiána, panna a mučenica; sv. Silverius, pápež

ňaz a misionár

sv. Sabas, opát a pustovník

sv. Mikuláš, biskup

sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi

sv. Ján Didak, viz. (

Preblahoslavená Panna Mária Guadalupská

sv. Lucia, panna a mučenica

sv. Ján od Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi

sv. Valerián, biskup

sv. Adelhaida, cisárovná

I., pápež

v. Zefirín, pápež a mučeník

sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi; sv. Micheáš, prorok

s

sv. Ján Kentský, kňaz; sv.

; všetkých svätých predkov Ježiša Krista

sv. Tomáš Becket, biskup a mučeník

sv. é

sv. Silvester I., pápež

sv. František Xaverský, k

čka

ž

(Kántrový deň)

(Kántrový deň)

(Kántrový deň)

(slávnosť)

(sviatok)

(sviatok)

(sviatok)

(sviatok);

(slávnosť),

Guadalupe)

sv. Anastáz

sv. Dominik zo Silos, opát; s

v. Franti

Servul

F lix I. pápe

sv. Modest, biskup; v. Ján z Mathy, k ňaz a zakladateľ rádu trinitá

ška Xavéria Cabrini, rehoľní

Štedrý deň

sv. Štefan, prvý mučeník

sv. Ján, apoštol a evanjelista

sv. Neviniatka, mučeníci

Svätej rodiny Je žiša, Márie a Jozefa

2. ľa

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

3. ľa

4. ľa

Narodenie Pána

adventná nede

adventná nede

adventná nede

prikázaný sviatok

prikázaný sviatok

Pútnické miesta
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deň pracov-
ného pokoja

deň pracov-
ného pokoja

deň pracov-
ného pokoja

prvý
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Prikázané cirkevné sviatky
v roku 20172017

Ubytovanie pre pútnikovUbytovanie pre pútnikov

Trnava – Dom Pútnika

www.spojeneruky.sk
Nám. sv. Mikuláša 12, 917 01 Trnava

tel. správca domu: 0907 484 953 •

Občianske združenie

Trstín - Ambrozianum
vdp. Peter Sabol 0905 770 492 • farnost.trstin@abu.sk

Trstín - novovznikajúci
Ján Jakubec 0903 454 475 • jakubec.janko@gmail.com

Dom pútnika



Slovenský GrobSlovenský Grob

Šaštín - StrážeŠaštín - Stráže

ŠtefanováŠtefanová

DoľanyDoľany

MalackyMalacky

BáčBáč

Sereď- Stredný ČepeňSereď- Stredný Čepeň

Trstín - HájičekTrstín - Hájiček

Borský MikulášBorský Mikuláš

DechticeDechtice

HlohovecHlohovec

Hrad Červený KameňHrad Červený Kameň

Trnava - ModrankaTrnava - Modranka

Svätý JurSvätý Jur

Dechtice - KatarínkaDechtice - Katarínka

Veľké KostoľanyVeľké Kostoľany

Dunajská LužnáDunajská Lužná

TrnavaTrnava

Vinohrady nad VáhomVinohrady nad Váhom

Dolné OrešanyDolné Orešany

SološnicaSološnica

Ivanka pri DunajiIvanka pri Dunaji

PezinokPezinok

MariankaMarianka

Pútnické miesta – Malé Karpaty a okolie
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Pripravujeme

Stolový kalendár 2016
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Kostoly a kaplnky

Bratislavská a Trnavská arcidiecéza

Katolícky kalendár 2016
2016

BOŽIE MILOSRDENSTVO

Návrh obálky je ilustračný

Nástenný kalendár 2016
Kostoly a kaplnky Sedembolestnej Panny Márie BOŽIE MILOSRDENSTVO

Omaľovánky
Pútnické miesta Slovenska
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I Pútnické miesta Žilinskej diecézy

Informácie na www.alfaaomega.com

Velehrad

Nitra

Žilina

Oponice

Nitrianska
Blatnica

Ducové

Beckov

Skalka
nad Váhom

Žitková
Uherský
Brod

Strečno
Višňové

Rajecká Lesná
Mojtín

Ilava

CM 1150CM 1150

CyriloMetodsk

cesta

p tnik a

CyriloMetodsk

cesta

p tnik a

Uherské Hradiště

Terchová

Najkrajšie
pútnické trasy

SP
RI

EV
O

D
CO

VI
A Od mamy k mame CyriloMetodská

cesta pútnikaalebo pútnickou cestou z Trnavy do Šaštína

Info na www.dajamabooks.sk Info na www.zaex.sk Info na www.alfaaomega.com



Moje druhé ja

Modlitebník pre mladých

Medúšik

Clarence J. Enzler

preklad: Lucia Rakovanová

preklad: Lucia Rakovanová
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Ponuka vydavateľstva ZAEX

Tvojou prácou, môj drahý priateľ, je maľovať portrét. Závisí od toho tvoje šťastie teraz
i naveky. Čí portrét? Môj. Ako? Svojím životom.
Môj Otec ti dal plátno, štetce, farby a miestnosť, v ktorej máš pracovať, Predmet, ktorý máš
reprodukovať. Plátno je tvoj život; štetce sú tvoje myšlienky, slová a skutky; farby
sú inšpirácie, pokušenia, skúšky a radosti, s ktorými sa stretávaš;
miestnosť je tvoje poslanie v živote a ja som Predmet.
Usporiadaj svoj život tak, že keď sa na teba môj Otec pozrie, uvidí môj obraz. Dovoľ mi, aby
som ti pomohol. ...

Modlitebná kniha, ktorú dostávaš do svojich rúk, ťa má sprevádzať a pomáhať ti
v náročnom čase dospievania, v prijímaní evanjeliových hodnôt za svoje a predovšetkým
pri budovaní hlbokého vzťahu s Ježišom, ktorý je najdôležitejším učiteľom, ktorý ťa vždy
obdarováva láskou a ktorý daruje každej a každému z nás Božiu silu, nádej a radosť zo
života.
Nech sa teda Ježiš stane pre teba Pánom a prameňom pre tvoj osobný život. Nech sám
utvára tvoje srdce, aby si mohol - mohla milovať a prežívať, ako sa napĺňa tvoj pozemský
život, pripravujúc sa tak neustále na večný život s Bohom.

Kniha s názvom Medúšik s podtitulom Rozprávky z kazateľnice nám naznačuje, kde vznikla
a komu je určená. V dvadsiatich štyroch častiach autor cez príhody malého Medúšika
vysvetľuje základné pravdy a pravidlá života.
Kňaz Róbert Horka jemne podáva deťom doslova po kvapkách zdravú náuku Cirkvi. Robí to
jazykom zrozumiteľným deťom. Pohľadom do prírody vzbudzuje v deťoch lásku k nej, učí
ich vážiť si dielo Stvoriteľa a vnímať každé, aj to najmenšie stvorenie ako dielo dobroty
nebeského Otca. Medúšik zaujme aj krásnymi ilustráciami Kataríny Drienovskej.

Rozprávky z kazateľnice

pred a po sviatosti birmovania

Kristus hovorí o prežívaní viery

Viac informácií na www.zaex.sk

Väzba: brožovaná, počet strán: 236

Väzba: brožovaná, počet strán: 112

Väzba: viazaná, počet strán: 176

Cena: 5,20 €

Cena: 3,90 €

Cena: 7,50 €



Kalendár vydalo v roku 2015vydavateľstvo www.zaex.skZaex

www.putnickemiesta.sk

Foto František Turanský, Vladimír Šušoliak Grafické spracovanie Alfa a Omega, s. r. o.
Piesne z Jednotného katolíckeho spevníka sú použité s láskavým povolením Spolku sv. Vojtecha.
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Lebo všetky národy putujú, každý v mene svojho boha, my však putujeme v mene Pána, nášho Boha, na večné veky.

Mich 4, 5


