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Pár slov k sv. Rozálii od Mons. Filippa Sarulla
moru. Táto naša slávnosť "Festino" je
vyjadrením veľkej vďaky našej svätici,
ktorej sa v Taliansku hovorí tiež "Santuzza"
(t.j. svätučká, pozn.) za orodovanie. Aj po
400 rokoch sa k nej ľudia prihovárajú a
prosia o orodovanie, o príhovor, aby sme
boli oslobodení od každého druhu zla, a tak
rástli v dokonalosti, v posilňovaní sa v
našom povolaní byť kresťanom, čo nám
pripomína naša svätá. 

2. V Palerme slávite sv. Rozáliu aj v júli,
prečo?

Dňa 15.7.1624 sa tu našli kosti sv. Rozálie-
po takmer 500 rokoch. Preto pri príležitosti
nájdenia jej ostatkov máme v tom čase túto
slávnosť. Každý rok sa pri tomto slávení
nosia jej ostatky po meste. Cez rok sú
uložené v našej katedrále v striebornej
schránke. Síce aj pred tými 500 rokmi bol
jej kult už známy, veriaci ju uctievali aj
dovtedy, ale umocnil sa ešte viac, keď sa
našli jej kosti. Rozália je aj patrónkou mesta
Palermo, teda tých slávností sa zúčastňujú
aj predstavitelia mesta. Štrnásteho júla sa
koná civilné slávenie a 13. júla je to
cirkevné slávenie, kedy otec biskup
celebruje na mestskom úrade sv. omšu. V
cirkvi sa slávi jej sviatok 4.septembra a
vtedy sa slávnosť koná na hore Monte
Pelegrino, kde sa celebruje sv. omša. To je
hora, kde boli nájdené kosti. Tam je aj
jaskyňa, kde žila a vybudovalo sa tu
sanktuárium. Chodia tam tisíce ľudí -
putujú peši hore asi hodinu a pol, sú tejto 

Tohto roku sme v našej farnosti počas
Prosebnej púte k sv. Rozálii privítali aj
hosťa Mons. Filippa Sarulla, farára
katedrály v Palerme, kde sú uložené ostatky
sv. Rozálie. Don Sarullo celebroval
otváraciu sv. omšu v stredu 31.08.2022 v
Kaplnke sv. Rozálie a pri tejto príležitosti
sme využili jeho návštevu a položili mu pár
otázok o našej spoločnej patrónke. Do Košíc
prišiel na pozvanie arcibiskupa
pravoslávnej michalovsko- košickej
eparchie Jeho Vysokopreosvietenosti Juraja
a na otváraciu sv. omšu púte bol pozvaný
našim p. farárom o. Marekom Ondrejom.

1. Mons. Sarullo, všimli sme si, že Vaša
farnosť v Palerme má s našou farnosťou sv.
Ondreja spoločnú úctu k sv. Rozálii a tiež
kostol, zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie -
u Vás je to katedrála, u nás kaplnka na
Bankove a vo Vašom meste sa tiež každoročne
slávi sviatok sv. Rozálie. Vy v Taliansku máte
oslavy sviatkov svätcov veľmi slávnostné - ako
vyzerá slávenie sviatku tejto patrónky u Vás v
Palerme?
 Páči sa mi, že ste našli tieto spoločné prvky
medzi našimi farnosťami. Spoločné symboly
umocňujú, priťahujú v našom spoločenstve
v Kristovi v Cirkvi. Ľudia si sv. Rozáliu
veľmi uctievajú cez túto slávnosť aj preto,
že zasiahla v časoch pre nich veľmi
ťažkých, počas moru. Jej kosti boli nájdené
15.07.1624 v čase epidémie moru. Zhruba o
rok na to, dňa 9.6.1625 boli jej ostatky
slávnostne prenesené v procesii do
katedrály a mesto bolo zachránené od 
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Dnešnú nedeľu je zbierka na výstavbu pastoračného centra. 
Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Stretnutie pre rozvedených
Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom Vás pozýva na pravidelné
mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa
13. septembra 2022 o 17.00 hod. v Kato-
líckom kruhu, Jarkova 77, Prešov. Stretnu-
tie povedie o. Peter Majerník – misionár v
Tanzánii. Kontakt a bližšie info u koor-
dinátorky na 0905 288 845,
slavka.kolesarova1@gmail.com.

Bioetická konferencia
Pozývame Vás na 5. ročník bioetickej
konferencie pre farmaceutov, laborantov a
študentov farmácie. Bude sa konať v
Košiciach, vo veľkej aule Teologickej
fakulty KU, 24.9 2022. Ako naznačuje
názov (Aj lekárnik má dušu), zámerom
konferencie je rozširovať obzory lekárnickej
profesie až k horizontom etiky a pravej
služby človeka človeku. V hlavných blokoch
prihovoria dvaja hostia zo zahraničia :
Štefan Žarnay, pôsobiaci v Ríme, sa
multidisciplinárne venuje problematike

       18.9.2022                      25. nedeľa cez rok      18.9.2022                         25. nedeľa cez rok

tradícii stále verní. Púť sa  začína tretieho
septembra, kedy pred 23. 00 hod ľudia
prichádzajú na horu a o 24.00 hod
arcibiskup celebruje omšu na vrchu hory.
A potom štvrtého septembra o 10.30 hod
sa slávi sv. omša so všetkými, aj s
civilnými predstaviteľmi mesta. Tým, že
senát vyhlásil sv. Rozáliu za patrónku
mesta, tak preto mesto stále podporuje
túto slávnosť, aj finančne. Nie je to len
taký sociálny prvok alebo rozmer, ale
Rozália je vnímavá ako duša mesta.

3. Na príhovor sv. Rozálie sa v minulosti
udialo niekoľko zázrakov. Máte informácie,
že sa niečo také udialo aj v súčasnej dobe?

 Vieme o jednom poslednom prípade, ide o
ženu z provincie Ríma. Po 10 rokoch
manželstvaotehotnela. V jednom sne sa jej
zjavila sv. Rozália a povedala jej, že
čoskoro počne. Táto žena ešte nevedela,
kto je tá pani v sne, až ráno si vyhľadala
na internete, že to bola sv. Rozália. A
naozaj sa jej potom narodili dvojičky.
Následne šla s dvoma zlatými medailami
do Palerma a povedala o tejto udalosti,
ktorá sa jej stala. Sú známe a dôležité teda
aj tie duchovné milosti, ktoré sa na jej
príhovor dejú. Je to nielen v Európe, ale i
v Amerike, v Severnej Amerike, nakoľko
bola vzývaná práve v čase moru.

4. Na ktorých miestach sú ešte relikvie sv.
Rozálie?
Relikvie sv. Rozálie sú na viacerých
miestach, spomenieme napr. Miláno,
Janov a najstaršie prinesené relikvie majú
v provincii Rakúska a Poľska. 

5. Bolo u vás cítiť po vypuknutí epidémie
koronavírusu nejakú väčšiu modlitbovú
iniciatívu k sv. Rozálii?
 Ľudia sa tam modlia tak všeobecne, ale
miestni biskupi pripravili pár modlitieb,
ktoré sa ľudia mohli modliť. 

Spomenuli sme mu zároveň, že pri tejto
príležitosti zostavil náš o. Marek Litánie k
sv. Rozálii, čo veľmi ocenil, ako aj to, že sa
kult sv. Rozálie začal u nás vo farnosti opäť
šíriť. Otec Marek ho počas jeho návštevy
oslovil s túžbou získať relikvie sv. Rozálie
pre našu farnosť. Don Sarullo prisvedčil, že
je naklonený tejto myšlienke, práve vďaka
vôli našich kňazov živiť túto úctu a tomu,
že sa tu začali tieto aktivity rozbiehať.
Biskup Sarullo spomenul medzi rečou, že
naše farské spoločenstvá by mohli byť
časom i takou „družbou“ skrze sv.
Rozáliu... Načrtol, že Palermo nie je tak
ďaleko, z Budapešte to máme priamym
letom :) . Tak radi pouvažujeme...A na sv.
Rozáliu sa už teraz tešíme...- verme, že sa
tieto plány čoskoro podarí naplniť :) .

Rozhovor sme ukončili poďakovaním za
možnosť stretnúť sa tu u nás pri tejto
peknej slávnosti, spomenuli sme mu ešte
ďalší program púte, ktorý nás čaká a
rozlúčili sme sa s prianím šťastnej cesty
domov a s nádejou, že sa ešte skrze sv.
Rozáliu čoskoro opäť stretneme...
Chcela by som ešte na záver úprimne
poďakovať o. Marekovi za pomoc pri
zrealizovaní tohto rozhovoru a za jeho
pretlmočenie z taliančiny – veľká vďaka...

 
o. Marek Ondrej, Monika Nigutová

 manželstva a rodinného života a 
 Małgorzata Prusak, prezidentka Asociácie

katolíckych farmaceutov Poľska. Registrácia
najneskôr do 21. septembra 2022. Viac info

na: edilekaren@gmail.com.
Beh S Ankou za život

Pozývame Vás na na 5. ročník štafetového
behu S Ankou za život s úmyslom obetovať
svoj beh za ochranu života každého človeka
od počatia po prirodzenú smrť a tento rok aj
za dôstojnejší život detí žijúcich v
extrémnej chudobe. Celý výťažok zo
štartovného bude venovaný medzinárod-
nému charitatívnemu hnutiu Mary’s Meals.
Beh sa koná 24. septembra 2022, štart o
07.00 hod od Dómu sv. Alžbety. Počas behu
bude zabezpečené občerstvenie, sprievodné
vozidlo, občerstvenie v Domčeku. Svätá
omša o 18.00 hod v kostole vo Vysokej nad
Uhom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť a
získať viac info na tel. č. 0904 617 792,
alebo na  hornakmarti1313@gmail.com.
Viac aj na domcek.org.

Adorácia bude v pondelok, utorok a piatok od 17:00, vo štvrtok po sv. omši do 19:00.
Spovedanie pondelok, utorok a piatok od 17:00, vo štvrtok a sobotu od 17:30.
V stredu 21.9. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov o 17:15 vo farskom
kostole.
Dnešnú nedeľu je zbierka na výstavbu pastoračného centra. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
Jesenné kántrové dni sú tohto týždňa v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň.
Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu.
Ružencové bratstvo vás srdečne pozýva na slávnosť Ružencovej Panny Márie do Vyšnej
Šebastovej dňa 11.10.2022. Prihlásiť sa môžete do 30.9.2022. Poplatok pre neruženčiarov je
3€. Podpisový hárok nájdete vzaduv za lavicami pred vchodom na chór. Bližšie info u p.
Rendošovej.
Ohlášky: Jakub Popovec a Lucia Belušová sa ohlasujú druhý krát. Zahrňme týchto
snúbencov do svojich modlitieb.

Farské oznamy

Milodary 
Na kostol: bohuznáma 50 €. Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu! Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí
finančne podporujú našu farnosť  a pastoračné centrum!

Mohlo by vás zaujímať

Modlitba za duchovných otcov farnosti 
Ó Ježišu večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho najsvätejšieho srdca, kde im
nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätené ruky, ktoré sa denne dotýkajú Tvojho
najsvätejšieho tela. Zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované Tvojou predrahou
krvou. Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je otisnutá päčať Tvojho slávneho kňazstva a ochráň
ich od všetkých pozemských náklonností. Daj, aby rástli v láske k Tebe a zachráň ich od svetskej
nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. 

Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.


