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Upozorniť blížneho, že robí zle, asi
patrí k najťažším veciam v medziľudských
vzťahoch. Je to dôležité, ba požadované, ale
netreba zabúdať, že treba k tomu taktnosť
a kultúru. Aj keď sa určite nájdu takí, ktorí
veľmi radi upozornia druhého, že urobil chybu,
predsa len nemôžeme blížnemu hocikedy len
surovo hodiť pravdu do očí. Takýto prístup má-
lokedy má dobrý efekt, ba skôr opačný, aj keď
si myslíme, že sme dobre urobili, keď sme im
povedali priamo pravdu. Celá bohoslužba
slova nás dnes povzbudzuje, aby sme napo-
mínali, upozornili na chybu blížneho, ale vždy
to robili s veľkou láskou.

Nezatvrdzujte sI srdcIa

Prvé čítanie opisuje proroka Eze-
chiela, ktorý nechcel napomínať hriešnikov tak
ako to od neho žiadal Pán. Ale Pán sa s nim
nebavil: „ak mu nebudeš dohovárať, aby sa

odvrátil od svojej cesty, [...] teba budem brať

na zodpovednosť za jeho krv.“ Sú to silné
slová pre Ezechiela, ale sú to aktuálne slová
aj pre nás dnes. Tak ako Ezechiel, ani my si
nemôžeme zatvárať oči pred neprávosťou,
tváriť sa, že nič nevidíme, je to ok, my s tým
nič nemáme. Práve naopak, my máme zodpo-
vednosť za druhých a máme – ako nás v dru-
hom čítaní povzbudzuje sv. Pavol – s láskou
upozorňovať druhého, aby sa obrátil a žil. Ne-
smieme žiť podľa pomýlenej morálky ži a ne-

chaj žiť, lebo dopad na duchovné zdravie
človeka je potom katastrofálny. Každý by si žil
ako chcel a my by sme si falošne mysleli, že

s tým nemáme nič – ale nie je to tak! Pán nás
bude za to brať na zodpovednosť, ak sme boli
vtedy ticho, keď sme mali hovoriť, ak sme vi-
deli zlo a neupozornil! V tomto nesmieme byť
pasívni, ale musíme pomenovať zlo aj vtedy
keď to bolí, len nech je to vždy preniknuté lás-
kou. 

Na druhej strane, aj nás môže blížny
upozorniť na chybu a ako vieme, nikdy to nie
je prijemné, ale musíme to brať seriózne. Ne-
smieme sa urážať a zatvrdzovať si srdcia –
ako spieva Žalmista – lebo takým spôsobom
sa nikdy neposunieme dopredu. Ďalej zá-
jdeme, keď v pravde a pokore naozaj pri-
jmeme slovo druhého, ako Božiu výchovu pre
naše dobro.

Správne upozorniť je ťažké, ale zá-
roveň je to našou povinnosťou ba aj skutok mi-
losrdenstva. Je to veľké umenie, ktoré sa stále
učíme, ale máme sa o to všetci snažiť, lebo
súčasne máme všetci za úlohu získavať pre
Krista nových učeníkov a to sa nám nikdy ne-
podarí, ak budeme vo vyjadrovaní krutí a su-
roví. Pravda s láskou je naša reč – preto o ňu
prosme – lebo len s láskou skutočne pritiah-
neme druhých k Bohu.

Mathias Gočik, kaplán
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Resp: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia

Milostivý čas misií
Milí bratia a sestry.

Po takmer 10. rokoch budú v našej farnosti opäť Ľudové misie. Naposledy sa usku-

točnili v roku 2008, a možno si na nich ešte viacerí spomínate. Myslím si však, že pre tie

najmladšie generácie je pojem misií asi niečim neznámym, preto je dobré, že ich budeme

mať možnosť znova prežiť.

Už onedlho k nám zavítajú pátri misionári z rehole kapucínov, ktorí budú viesť sväté

misie počas týždňa od 24. septembra do 1.októbra. Sväté misie konáme v tomto roku aj

preto, lebo pre našu farnosť je rok 2017 veľmi významný. Oslávili sme v ňom 25. rokov od

založenia farnosti, 20. rokov od chvíle konsekrácie nášho farského kostola, ako aj 25. výročie

založenia naše Cirkevnej školy sv. Dominika Savia. Myslím si, že tieto momenty, ale predo-

všetkým potreba nás všetkých obnoviť svoj vzťah s Bohom, sú určujúce preto, aby sa misie

uskutočnili. Veľmi sa teším, že spolu s vami privítame misionárov – ohlasovateľov Božieho

slova.

Čo sú teda misie?

Je to mimoriadne Božie pôsobenie vo farnosti. Je to vlastne týždeň duchovných

cvičení pre nás všetkých. Misionári nám priblížia a sprítomnia Boha a jeho pôsobenie rôznym

spôsobom, či už prostredníctvom kázní, katechéz, slávenia sv. omší, spovedania, ale aj

stretnutí s veriacimi v kostole, v školách, pri návšteve chorých atď. Ide o týždeň intenzívnej

modlitby a kontaktu s Bohom. Dostáva sa nám veľká milosť od Boha, aby sme sa hlbšie za-

mysleli nad svojim životom a jeho cieľom.

Každý deň misií je zameraný na konkrétnu tému a má svoj program. Misijné aktivity

pritom nechcú zachytiť iba ľudí, ktorí chodia do kostola pravidelne, ale aj tých, ktorí sú možno

v tejto chvíli vzdialení od Boha, či od praktického života svojej viery. Preto pozývame na

misie každého osobitne, katolíkov, nekatolíkov, ale aj hľadajúcich zmysel života.

Chcem sa ako váš farár obrátiť, bratia a sestry, na každého z vás a pozvať vás na

tieto naše ľudové misie. Program je stanovený tak, aby ste sa mohli zúčastniť všetci; tí, ktorí

ste doma, ale aj vy, ktorí pracujete. Postavili sme pekné chrámy v našej farnosti, no neza-

búdajme na slová apoštola Pavla: „Bratia, vy ste Božia stavba.“(1Kor, 3-9) Obnovme si

v tomto čase milosti naše vlastné chrámy Ducha Svätého, naše duše. Chcem vás tiež po-

prosiť, aby sme už teraz cez svoje modlitby vyprosili veľké ovocie týchto misií. Modlime sa

za misionárov, ale aj za seba samých. Zvlášť prosím o modlitby a obety starších a chorých.

Prajem nám všetkým, aby sme si otvorili srdce pre Ježiša. Nech budú tieto misie

novým podnetom pre náš vzťah s Bohom i s blížnymi.

V modlitbe s vami spojení vaši duchovní otcovia



1. Na upratovanie farského kostola k nasledu-
júcej nedeli prosíme rodiny kapustovú, kľu-
čárovú a urigovú. Zároveň vyslovujeme
vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej
nedeli.

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

3. v stredu 13.9. bude 82. výročie prijatia
modlitby korunky Božieho milosrdenstva sv.
sestrou Faustínou. Pred začiatkom večernej
sv. omše vo farskom kostole sa spoločne po-
modlíme Korunku Božieho milosrdenstva.

4. V piatok bude cirkevný a zároveň štátny
sviatok sedembolestnej Panny Márie, preto
sv. omše v našej farnosti budú tak, ako v ne-
deľu.

5. v sobotu od 9.00 bude v katechetickej
miestnosti druhý blok sobášnych náuk (svia-
tosti, morálka, osobné povolanie k manželstvu)

6. Prosíme znova, aby si rodičia prvoprijímajú-
cich detí vyzdvihli počas týždňa prihlášky na
Prvé sväté prijímanie (tretiaci) a zároveň noví
birmovanci (deviataci) prihlášky na bir-
movku. Vyplnené prihlášky prosíme priniesť
najneskôr do 24. septembra do kancelárie fary.

7. Na budúcu nedeľu bude pri všetkých sv.
omšiach zbierka na rádio Lumen. 

8. Blížia sa misie v našej farnosti (24.9. –
1.10.2017). Budeme sa modliť po každej sv.
omši modlitbu za misie, ktorú ste dostali do
lavíc. Prosíme zároveň o pomoc pri väčšom
upratovaní rotundy a kostola na najbližšiu
sobotu dopoludnia od 9.00. Po svätej si mô-
žete pozrieť podrobný program misií na vý-
veske. Zároveň bude tento program od dnes
zavesený aj na našej novej webovej stránke:
www.rkcvtjuh.sk. Taktiež dostanete program
aj v budúco týždňovom Poverelle.

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

róbert róbert ŠteFaNkoŠteFaNko   

a Monika a Monika BaŠkovskÁBaŠkovskÁ

ohlasujú sa prvýkrátohlasujú sa prvýkrát

Matúš Matúš Fr IckÝFrIckÝ   

a Marta a Marta LeŠkovÁLeŠkovÁ

ohlasujú sa prvýkrátohlasujú sa prvýkrát

dušan GdovIN dušan GdovIN 

a Monika koČIŠkovÁa Monika koČIŠkovÁ

ohlasujú sa tretíkrátohlasujú sa tretíkrát

Mudr. Martin MraŽIk Mudr. Martin MraŽIk 

a Mudr. klaudia FuŇÁkovÁa Mudr. klaudia FuŇÁkovÁ

ohlasujú sa tretíkrátohlasujú sa tretíkrát

zahŕňte týchto mladých 
do svojich modlitieb

Meno Panny Márie
Pôvod mena : z egyptčiny meri-jam – mi-

lovaná Bohom, hebrejsky Mirjam – pani.  

Najstaršie svedectvá o úcte Ježišovej

Matky v Cirkvi nachádzame v spisoch Nového zá-

kona, predovšetkým v evanjeliách. Najstaršou mod-

litbou, ktorá patrí medzi najkrajšie liturgické hymny,

je mariánsky chválospev Magnifikat – Velebí moja

duša Pána. Táto ďakovná prorocká pieseň Panny

Márie, ktorá odznela pri návšteve Alžbety, sa nachá-

dza v Lukášovom evanjeliu. Modlitba Pod tvoju

ochranu pochádza z prvokresťanského obdobia z 3.

storočia. Starý pôvod majú aj niektoré mariánske

hymny a modlitby východnej liturgie. 

V 6. a 7. storočí vznikol hymnus Akatist.

Známa mariánska modlitba Zdravas, Mária má tiež

biblický pôvod. Z rozjímania a opakovania modlitby

Zdravas, Mária sa vyvinula modlitba Posvätného ru-

ženca. Panna Mária sa môže stať ideálnym vzorom

ľudí našich čias. Bola to silná žena, ktorá poznala aj

chudobu, utrpenie, bola vo vyhnanstve, ale vedela

tieto situácie riešiť v spolupráci s Bohom. Panna

Mária môže byť aj nám naozaj skvelým vzorom a

príkladom pri riešení jednotlivých životných situácií.

Vtedy pôjdeme po ceste, ktorú nám ponúka Boh. 

Lucia Horná

Liturgický program na 23. týždeň cez rok

Filiálky Po ut St Št Pi So Ne

vt dlhé 18.00 18.00 9.30 9.30

rod. oblasť 11.00 11.00

deň LIturGIckÝ  kaLeNdÁr Čas ÚMYsLY

Po
11. 9.

PoNdeLok 
23. tÝŽdŇa cez rok
(Kol 1,24-2,3; Ž 62; Lk 6,6-11)

6.30

18.30

+ Anna

+ Vladimír – 1. výročie smrti

ut

12. 9.

NajsvÄtejŠIeHo MeNa
PaNNY MÁrIe

ľubovoľná spomienka

(Iz 7,10-14; Ž 1Sam 2; Lk 1,26-38)

6.30

18.30

ZBP Mária s rodinou

+ Albína, František, Ján

st

13. 9.

sv. jÁNa zLatoÚsteHo, BIskuPa 

a uČIteľa cIrkvI, spomienka

(Kol 3,1-11; Ž 145; Lk 6,20-26)

6.30

18.30

+ Ľudmila, Jozef, Mária

+ Mária Džatková – 1.v. smrti 

Sv. omša s deťmi

Št

14. 9.

PovÝŠeNIe svÄtÉHo krÍŽa, 
sviatok

(Nm 21,4-9; Ž 78; Jn 3,13-17)

6.30

18.30

+ Anton, Mária a súrodenci

+ Bartolomej

Pi

15. 9.

sedeMBoLestNej 

PaNNY MÁrIe, PatrÓNkY

sLoveNska, 

slávnosť

(Sk 1,12-14; Ž Lk 1; 1Pt 4,13-16;

Jn 19,25-27)

8.00

9.30

11.00     

18.30

ZBP Jolana a Anna

+ Ján, Mária

+ Ján

ZBP a dary Ducha Svätého
pre Helenu

so

16. 9.

sv. korNÉLIa, PÁPeŽa, 
a cYPrIÁNa, BIskuPa,
MuČeNÍkov, spomienka

(1Tim 1,15-17; Ž 113; Lk 6,43-49)

7.00

18.30

+ Tomáš, Anna, Ján, Ľudmila

+ Ľudmila

Ne

17. 9.

dvadsIata Štvrta
Nedeľa 

v cezroČNoM oBdoBÍ

(SIr 27,33-28,9; Ž 103; rIM 14,7-9; 

MT 18,21-35)

8.00

9.30   

11.00

18.30

ZBP a poď. za 45. rokov 
života Ľubomír

ZBP Peter (20 rokov života)

Za farníkov

Za + z rodiny Dudášových

Nedeľa  17.9.2017 8.00 9.30 11.00 18.30

sobota  Gazda
Gazdová

Ivanko
Ivanková

Babej
Babejová

Klapák
Klapáková

Novák
Plančárová

Lektori na budúcu nedeľu:

oznamy




