
Poverello

Božie slovo, ktoré nás minulú ne-
deľu priviedlo k rozjímaniu nad povinnosťou
bratského napomenutia, nám dnes pred-
kladá veľkú evanjeliovú tému o odpustení.
Peter chce vedieť, ako ďaleko má až siahať
odpúšťanie. Pýta sa teda, koľkokrát musí
odpustiť bratovi. Je sedem ráz dosť? Ježiš
mu odpovedá, aby  odpúšťal „sedemdesiat-

sedem ráz“‒  teda nepočítaj, jednoducho
odpúšťaj ďalej.

Podobenstvo o dvoch dlžníkoch,
ktoré Ježiš predkladá, neslúži len na ilustrá-
ciu spôsobu takého odpustenia, ale ukazuje
nám nutnosť a naliehavosť odpúšťať.

Odpustenie a zmierenie

Panovník odpustil svojmu sluhovi
dlh vo výške desať tisíc talentov. Táto astro-
nomická čiastka (v prepočte by išlo o sta mi-
lióny) má zdôrazniť veľkosť dlhu človeka
pred Bohom. Čo všetko vlastne dlhuje člo-
vek Bohu? – Všetko, počínajúc vlastnou
existenciou. „Máš niečo, čo by si nedostal?“

(1Kor 4,7) Táto čiastka slúži tiež k tomu, aby
ukázala nepatrnosť dlhu, ktorý mal voči slu-
hovi jeho spolusluha. 

Odpúšťať je potrebné preto, lebo
Boh odpustil nám, a aby nám Boh odpustil!
To však zďaleka nie je jediná motivácia.
Mohlo by nás to priviesť k určitému typu kal-
kulácie alebo jemného egoizmu. Ježiš nám
dal aj inú, vnútornejšiu a bezpodmienečnej-
šiu motiváciu – milosrdenstvo ‒ cit plný po-
chopenia, vcítenia sa do brata, solidarity

a pokory. „Buďte milosrdní, ako je milosrdný

váš Otec!“ (Lk 6,36) Milosrdenstvo nám po-
máha vidieť v bratovi a sestre, ktorí nás zra-
ňujú skôr niekoho nešťastného ako zlého.
Pripomína nám našu vlastnú skúsenosť, že
keď sme nešťastní, často sme k druhým ne-
láskaví. Milosrdenstvo nám pomáha rozšíriť
vlastné srdce a byť skutočne veľkodušnými.

Odpúšťať nestačí. Dôležité je aj
prosiť o odpustenie. Inak sa môže v nás vy-
tvoriť falošná veľkorysá mentalita toho, kto
ma vždy niečo na odpustenie druhým. Pri
dobrom spytovaní svedomia, keď budeme
chcieť povedať „odpúšťam ti“,  nám prídu
možno na myseľ slová: „Odpusť mi, prosím!“

Uzmierenie je korunou odpustenia.
„Keď teda prinášaš dar na oltár

a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo

proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom

a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom.“

(Mt 5,23n)
Sr. Consolata
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24. NEDEĽACEz ROK
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Resp: Milostivý a milosrdný je pán.

Nedeľa 24.9., téma: Boh ťa miluje

8:00; 9:30; 11:00; 18:30 sv. omša s misijnou 

kázňou / Farský kostol

9:30 sv. omša s misijnou kázňou / Dlhé

11:00 sv. omša s mis. kázňou      / Rod. oblasť

16:00 katechéza pre ženy / Farský aj Dlhé

17:00 katechéza pre mužov / Farský aj Dlhé

Pondelok 25.9., téma: Hriech
DOPOlUDNIA NáVŠTEVA ŠKOly

10:00 sv. omša s mis. kázňou   / Farský kostol

16:00 stretnutie s deťmi do 11 r. v kostole 

/ Farský kostol

18:00 sv. omša s mis. kázeň     / Farský aj Dlhé

19:00  film Ježiš, cca 2 hod. / Farský kostol

Utorok 26.9. : Spása v Ježišovi Kristovi
DOPOlUDNIA NáVŠTEVA ŠKOly

10:00 sv. omša s mis. kázňou   / Farský kostol

16:00 stretnutie s deťmi do 11 r. v kostole

/ Dlhé

18:00 sv. omša s misijnou kázňou 

/ Farský aj Dlhé

19:00  film Ježiš, cca 2 hod. / Dlhé

Streda 27.9., téma: Viera a obrátenie
10:00 sv. omša s misijnou kázňou 

/ Farský kostol

18:00 sv. omša s misijnou kázňou 

/ Farský kostol aj Dlhé

19:30 STRETNUTIE S ANIMáTORMI  

A AKTíVNyMI lAIKMI     

/ Farský kostol

Štvrtok 28.9., téma Ježiš je Pán
10:00 sv. omša s misijnou kázňo + pomazanie

chorých / Farský kostol

18:00 sv. omša s misijnou kázňou + adorácia

/Farský aj Dlhé

Piatok 29.9., téma Duch Svätý
10:00 sv. omša s mis. kázňou    / Farský kostol

18:00 sv. omša s misijnou kázňou 

/ Farský kostol aj Dlhé

19:30 STRETNUTIE S MlADýMI

/ Farský kostol

Sobota 30.9., téma Cirkev – spoločenstvo

10:00 Sledovanie TV prenosu 
blahorečenia Titusa Zemana    / Farský kostol

16:30 sv. omša s obnovou manželských
sľubov, / Dlhé

17:30 sv. omša s obnovou manželských
sľubov / Farský kostol
19:30 koncert hudobnej skupiny Kapucíni

/ Farský kostol

Nedeľa 1.10., téma 
Rast a premena v Kristovi

8:00; 9:30;  sv. omša s misijnou kázňou 
/ Farský kostol

9:30 sv. omša s misijnou kázňou / Dlhé
11:00 sv. omša s misijnou kázňou 

/ Rodinná oblasť
11:00 sv. omša s misijnou kázňou 

/ Farský kostol 
+ požehnanie misijného kríža

ĽUDOVÉ MISIE VO FARNOSTI SV. FRANTIŠKA 

Sviatosť zmierenia:
Utorok, streda a štvrtok: 9.30-11.00 a   15.00-17.00

Piatok: 16.00-17.30



1. Na upratovanie farského kostola k nasledu-
júcej nedeli prosíme rodiny Dilikovú, Figni-
kovú a Hrubyovú. Zároveň vyslovujeme
vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej
nedeli.

2. Na potreby kostola daroval Bohu známa ro-
dina  50 ,-€. Úprimná vďaka za tento dar.

3. Dnes je zbierka na Rádio Lumen. PBZ za
milodary.

4. V nasledujúcom týždni v stredu, piatok a so-
botu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom
je Poďakovanie za tohtoročnú úrodu. 
Vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé
budeme mať túto ďakovnú sv. omšu za
úrodu v piatok večer. Prosím, aby ste pri-
niesli na sv. omšu (ako je zvykom každý rok)
plody tohtoročnej úrody.  

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Martin HRIC Martin HRIC 

a Silvia PAĽKOVáa Silvia PAĽKOVá

ohlasujú sa prvýkrátohlasujú sa prvýkrát

Bc. Roderik SESTRIENKABc. Roderik SESTRIENKA

a Jana PAĽUŠOVáa Jana PAĽUŠOVá

ohlasujú sa prvýkrátohlasujú sa prvýkrát

Róbert Róbert ŠTEFANKOŠTEFANKO   

a Monika a Monika BAŠKOVSKáBAŠKOVSKá

ohlasujú sa druhýkrátohlasujú sa druhýkrát

Matúš Matúš FR ICKýFRICKý   

a Marta a Marta lEŠKOVálEŠKOVá

ohlasujú sa druhýkrátohlasujú sa druhýkrát

zahŕňte týchto mladých 
do svojich modlitieb

SVäTý PáTER PIO z PIETRElCINy
REHOĽNíK

Pôvod mena z latinčiny : pius –
svätý. Francesco Forgione sa narodil 25. mája
1887 v Pietrelcine. Od detských rokov bol vi-
zionár. 6. januára 1903 vstúpil do noviciátu
františkánskeho rádu kapucínov. Večné sľuby
zložil r.1907. Počas štúdií sa mu viackrát vrá-
tila choroba. Vyznačovala sa celkovým osla-
bením. 

Kňazskú vysviacku prijal 10. augusta
1910, r. 1916 ho rehoľní predstavení preložili
do kláštora v San Giovanni Rotondo, kde pô-
sobil do smrti 23. septembra 1968. Keď 20.
septembra 1918 kľačal pred krížom, dostal
stigmy. Chodilo za ním veľa ľudí. Modlil sa s
nimi, spovedal ich, radil im. Navštevovali ho aj
mnohé významné osobnosti cirkevného i spo-
ločenského života. V r. 1933 začal opäť slúžiť
sväté omše za účasti veriacich a spovedať. 

Jeho pokora a mimoriadne charizmy
spôsobili, že mnohí ľudia sa naňho obracali s
prosbou o modlitbu, radu, usmernenie a du-
chovné vedenie. Mal dar čítať v ľudských
srdciach. Poslednú svätú omšu odslúžil 22.
septembra 1968. Ján Pavol II. ho vyhlásil 2.
mája 1999 za blahoslaveného a 16. júna 2002
za svätého. V ikonografii je zobrazený v kňaz-
skom liturgickom oblečení so stigmami na ru-
kách.  

Lucia Horná

liturgický program na 24. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne

VT Dlhé 18.00 9.30

Rod. oblasť 11.00

Deň lITURGICKý  KAlENDáR ČAS ÚMySly

Po
18. 9.

PONDElOK 
24. TýŽDŇA CEz ROK
(1Tim 2,1-8; Ž 28; Lk 7,1-10)

6.30

18.30

+ Ján, Rudolf, Peter

+ Ján

Ut

19. 9.
UTOROK 24. TýŽDŇA CEz ROK

(1Tim 3,1-13; Ž 101; Lk 7,11-17)

6.30

18.30

+ Jozef, Drahotina

+ Jozef, Milan

St

20. 9.

SV. ONDREJA KIMA TAEGONA,
KŇAzA, A PAVlA CHONGA

HASANGA A SPOlOČ., MUČENíKOV,
spomienka 

(1Tim 3,14-16; Ž 111; Lk 7,31-35)

6.30

18.30

+ Irena, Alžbeta

ZBP a poďakovanie, Jozef –
50. r. ž.

Št

21. 9.

SV. MATÚŠA, APOŠTOlA 
A EVANJElISTU, sviatok

(Ef 4,1-13; Ž 19; Mt 9,9-13)

6.30

18.30

ZBP a DDS Matúš s rodinou

+ Martin

Pi

22. 9.

PIATOK 

24. TýŽDŇA CEz ROK

(1Tim 6,2-12; Ž 49; Lk 8,1-3)

8.00

18.30

+ Bohu známej rodiny

ZBP Adriána, Sofia, Jaroslav

So

23. 9.

SV. PIA z PIETRElČINy, KŇAzA 
sviatok

(Ef 4,1-13; Ž 19; Mt 9,9-13)

7.00

18.30

+ Mária, Jozef Horgošoví

ZBP Patrik a Gabriela

Ne

24. 9.

DVADSIATA PIATA NEDEĽA 

V CEzROČNOM OBDOBí

(Iz 55,6-9; Ž 145; Flp 1,20-27; 
Mt 20,1-16)

8.00

9.30   

11.00

18.30

+ Michal, Mária

ZBP Mária – 30. r. ž. 

Zdravie pre Dominika

+ Ján, Alžbeta, Milan

Nedeľa  24.9.2017 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota  Chytra
Antolíková

Gazda
Gazdová

Demčák
Plančárová

Novák
Josipčuková

Sztraka
Sztraková

lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy Svätec týždňa




