Záhorská Ves – Suchohrad
28. APRÍLA 2018
Č. 18
V Suchohrade 6. mája sú hody k sv. Floriánovi
Milí farníci, srdečne vás pozývam na hodovú svätú
omšu, ktorú bude v Suchohrade slúžiť pápežský prelát
Mons. Ján Formánek v nedeľu 6. mája 2018 o 11.00 hod.
Program začne o 10.45 hod. pri soche svätého Floriána.
Zaiste viete, že svätý Florián bol aj patrónom prvého
kostola, ktorý stál na cintoríne.
Suchohradské hody sú veľkou udalosťou.
Každý z nás potrebuje aj povzbudenie do života.
Po svätej omši sa všetci stretneme v malej uličke medzi
kostolom a poštou,
kde bude malé občerstvenie.
Teším sa na stretnutie s Vami
Marián Libič

Florián, mučeník
Sviatok: 4. máj
Narodil sa Cannabiaca (?), dnes Zeiselmauer pri Tullne
v Rakúsku.
† 304 Lauriacum, dnes Lorch pri Enns v Rakúsku
Atribúty: palma, džbán vody, zástava, mlynský kameň
Patrón hasičov, hrnčiarov, debnárov, peciarov, kominárov,
kováčov, mydlárov, vinohradníkov, pivovarníkov
Sv. Florián
Sv. Floriána si podľa rímskeho martyrológia pripomíname
4. mája. Bol dôstojníkom rímskej armády, zastával vysokú
administratívnu funkciu v Noricum, v dnešnej časti
Rakúska. Mučenícku smrť podstúpil za čias cisára
Diokleciána. Jeho legendárne „Skutky“ hovoria, že sa vzdal
v Lorch vojakom z Aquilína, keď chytali kresťanov. Vojaci
ho dvakrát zbičovali, napoly ho zdrali z kože, posadili do
ohňa, a nakoniec ho hodili do rieky Enns s kameňom okolo
krku. Jeho telo našla a pochovala nábožná žena. Po čase
jeho pozostatky preniesli augustiniánskeho opátstva
svätého Floriána blízko Linzu. Neskôr ich znova preniesli
do Ríma. Pápež Lucius III. v roku 1138 dal niektoré z
relikvií tohto svätca poľskému kráľovi Kazimírovi a
biskupovi Krakowa. Od toho času je sv. Florián považovaný
za patróna Poľska, ale aj Linzu, Horného Rakúska a
požiarnikov. Kedysi patril k tzv. štrnástim pomocníkom v

núdzi. Tradícia jeho mučeníctva neďaleko miesta, kde sa
rieka Enns vlieva do Dunaja, je veľmi stará a hodnoverná.
Veľa zázrakov, pri ktorých došlo k uzdraveniu, sa pripisuje
jeho príhovorom, je vzývaný tiež ako mocný ochranca pred
ohňom alebo vodou.

