
Poverello

Dnešnú nedeľu nás Ježiš vyučuje
cez podobenstvo o dvoch synoch (Mt 21, 28-
32).  Aby sme ho lepšie pochopili, musíme sa
pozrieť na začiatok kapitoly, kde vidíme, ako
Ježiš slávnostne vchádza do Jeruzalema,
potom spôsobí v chráme chaos: poprevracia
stoly, zmätie na zem chrámové peniaze, vy-
ženie kupcov ... Veľkňazi a starší z ľudu chcú
vedieť, kto mu dal túto moc a Ježiš im položí
záludnú otázku o Jánovi Krstiteľovi, ktorou
im  akoby zoberie vietor z plachiet.

Podobenstvom o dvoch synoch
Ježiš ešte viac zdôrazňuje posolstvo svojho
učenia. Otec prosí prvého syna, aby išiel pra-
covať do jeho vinice. Syn odmietne, ale ne-
skôr názor zmení a ide pracovať. Druhý syn
najprv súhlasí, ale jeho skutky nekorešpon-
dujú so slovami – nesplní otcovu vôľu. Veľk-
ňazi a starší konštatujú, že otcovu prosbu
splnil prvý syn.

PRAVDA  ALEBO  VONKAJŠÍ  IMIDŽ

Ježiš potom vyjaví, že tým „prvým
synom“ sú vlastne mýtnici a neviestky, hoci
na začiatku odmietli Božie volanie, no neskôr
prijmú Jánovo posolstvo, prijmú Ježišovo
učenie, konajú pokánie a radikálne, natrvalo
prijímajú životný štýl Božieho kráľovstva.

Šokujúcim záverom je, že židovskí
vodcovia sa v skutočnosti správajú ako druhý
syn. Udržujú si vonkajší imidž zbožnosti, ale
zlyhávajú v plnení Božej vôle. Odmietajú pri-
jať Božích poslov. Odmietli Jána Krstiteľa
a teraz odmietajú vlastného Mesiáša.

Toto podobenstvo nás povzbudzuje,
aby sme preskúmali náš vzťah s Bohom. Ak
sme mu už na začiatku povedali svoje „áno“,
sme pravdiví v poslušnosti voči nemu?  Alebo
si len udržujeme vonkajšie zdanie služby, no
v skutočnosti robíme všetko podľa seba?
Ako odpovedáme na Božie volanie?  Čo sa
z tohto podobenstva môžeme naučiť o Božej
milosti a svojom postoji k iným?

Dajme Bohu každý z nás osobne
svoju vlastnú odpoveď. V modlitbe nám môžu
pomôcť verše z dnešného žalmu (Ž 25,5.9-
10) : „Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo

ty si Boh, moja spása a v teba dúfam celý

deň. Pokorných vedie Pán k správnemu ko-

naniu a tichých poúča o svojich cestách.

Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a ver-

nosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu

a jeho príkazy.“ Amen.      
Sr. Imakuláta
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26. NEDEľACEz ROK
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Resp: Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie.

Utorok, 3.10.

18.30 – Vigílna sv. omša (sv. omša s deťmi)

19.20 – Transitus (Prenesenie sv. Františka)

Streda, 4.10.

6.30 – Sv. omša s Rannými chválami

8.30 – Odpustová sv. omša žiakov CSŠ

17.45 – Modlitba sv. ruženca

18.25 – Deviatnik k sv. Františkovi

18.30 – Slávnostná sv. omša k sv. Františkovi

Štvrtok, 5.10. 

18.25 – Deviatnik k sv. Františkovi

18.30 – Sv. omša

19.15 – Adorácia

Piatok, 6.10.

15.00 – Eucharistická adorácia

18.25 – Deviatnik k sv. Františkovi

18.30 – Mládežnícka sv. omša 

(Téma: odkaz sv. Františka mladým)

Sobota, 7.10.

17.00 – Spoločná modlitba ruženca (Fatimská)

17.45 – Vešpery zo slávnosti sv. Františka

18.00 – Vigílna sv. omša ku cti sv. Františka

(celebrant – Mgr. Marcel Stanko, 

adm. Čemerné) 

19.15 – Pobožnosť Krížovej cesty

Program odpustovej slávnosti

Nedeľa, 8.10.

7.00 – Ranné chvály

7.15 – Modlitba sv. ruženca (Tretí rád)

8.15 – Sv. omša 

9.15 – Modlitba sv. ruženca 

10.00 – Akadémia k sv. Františkovi - CSŠ

10.30 – Slávnostná odpustová sv. omša k oslave sv. Františka z Assisi 

(celebrant – ThDr. Jozef Gnip, dekan v Trebišove)

Veriaci Farnosti sv. Františka z Assisi

spolu so svojími duchovnými otcami

Vás srdečne pozývajú 

na odpustovú slávnosť

ku cti sv. Františka z Assisi 



1. Na upratovanie farského kostola k nasle-
dujúcej nedeli prosíme rodiny Chytrovú,
Krýdovú a Michalčovú. Zároveň vyslovu-
jeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k
dnešnej nedeli.

2. Sv. omša s deťmi sa v nasledujúcom
týždni prekladá zo stredy na utorok
večer, kvôli sláveniu titulu nášho farského
kostola.

3. Od dnes začína mesiac Október, kedy sa
budeme modliť pol hodiny pred večernou
sv. omšou spoločne modlitbu sv. ru-
ženca. 

4. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Na-
koľko boli misie, mnohí ste vyspovedaní,
spovedať budeme už len tých, ktorí ste ne-
boli, každý deň pol hodinu pred sv. omšou
vo farskom kostole ráno a večer a na filiálke
Dlhé v piatok od 17.30.

5. V sobotu nebude ranná sv. omša vo
farskom kostole. Modlitbu Fatimskej soboty
sa pomodlíme večer o 17.00.

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Imrich Imrich LIPTÁKLIPTÁK

a Michaela a Michaela JEVČÁKOVÁJEVČÁKOVÁ

ohlasujú sa prvýkrátohlasujú sa prvýkrát

Martin HRIC Martin HRIC 

a Silvia PAľKOVÁa Silvia PAľKOVÁ

ohlasujú sa tretíkrátohlasujú sa tretíkrát

Bc. Roderik SESTRIENKABc. Roderik SESTRIENKA

a Jana PAľUŠOVÁa Jana PAľUŠOVÁ

ohlasujú sa tretíkrátohlasujú sa tretíkrát

zahŕňte týchto mladých 
do svojich modlitieb

Svätý František z Assisi

Narodil sa v roku 1182 a zomrel
roku 1226. Františkovo pravé meno bolo
Giovanni, ale rodičia ho volali Francesco,
teda František. Ako mladík prejavoval zá-
ujem o rytiersky život, hry a spevy, ako aj o
obchod. 

Roku 1202 vypukla vojna medzi
mestami Assisi a Perugia. Dvadsaťročný
František sa prihlásil do boja, dostal sa však
do zajatia. Tam ochorel a po roku bol pre-
pustený. Vrátil sa domov a prežíval prvú väč-
šiu krízu. Začal hľadať hlbší zmysel života. 

V kostolíku sv. Damiána mal vide-
nie, v ktorom ho Ježiš z kríža žiadal opraviť
rozpadajúci sa kostolík. Videnie presmero-
valo dovtedajší Františkov život a priviedlo
ho k činnosti, ktorá spôsobila obnovu Cirkvi. 

František bol vysvätený za diakona
a ním zostal po celý život, pre svoju skrom-
nosť a z úcty ku kňazstvu. Celoživotné roz-
hodnutie rozvíjať duchovné hodnoty
chudoby priviedlo Františka v roku 1212 k
založeniu ženskej vetvy rehole – klarisiek.
Spoluzakladateľkou bola Klára z Assisi. 

Roku 1221 uviedol František do ži-
vota Cirkvi veľkú novotu založením tzv. tre-
tieho rádu dal laickým mužom a ženám
možnosť uskutočňovať v občianskom živote
evanjeliové rady. 

Z františkánskej špirituality vznikla
aj pobožnosť krížovej cesty. Sám František
mal účasť na Kristovom utrpení aj inou veľ-
kou milosťou, keď počas zjavenia 14. sep-
tembra 1224 mu ukrižovaný Ježiš vtisol
krvavé znaky utrpenia – stigmy. Je to prvý
známy prípad stigmatizácie v dejinách
Cirkvi. Často je vyobrazený s krížom a leb-
kou, zrúcaným domom, jahniatkom či vlkom.

Lucia Horná

Liturgický program na 26. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne

VT Dlhé 18.00 8.00 8.00

Rod. oblasť 17.00

Deň LITURGICKÝ  KALENDÁR ČAS ÚMYSLY

Po
2. 10.

SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV
spomienka

(Ex 23,20-33; Ž 91; Mt 18,1-10)

6.30

18.30

ZBP Lukáš, Alžbeta, Gréta

+ Michal

Ut

3. 10.
UTOROK 26. TÝŽDŇA CEz ROK

(Zach 8,20-23; Ž 87; Lk 9,51-56)

6.30

18.30

+ Milota, 1.výročie smrti

+ Anna, 1.výročie smrti

St

4. 10.

SV. FRANTIŠKA ASSISKÉHO,
slávnosť

(Neh 2,1-8; Ž 137; Lk 9,57-62)

6.30

8.30

18.30

+ Teodor, Ľudmila, Fridrich

Pre žiakov CSŠ - odpustová

+ František Bartolomej,
1.výročie smrti

Št

5. 10.

SV. FAUSTÍNY KOWALSKEJ,
PANNY,

ľubovoľná spomienka

(Neh 8,1-12; Ž 19; Lk 10,1-12)

6.30

18.30

ZBP Mikuláš

ZBP Dominika

Pi

6. 10.

PIATOK 26. TÝŽDŇA CEz ROK

(Bar 1,15-22; Ž 79; Lk 10,13-16)

6.30

18.30

+ Teodor, Ľudmila, Tadeáš

Za obrátenie Peter, Natália,
Filip

So

7. 10.

RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE 
spomienka

(Sk 1,12-14; Ž Lk1; Lk 1,26-38)
18.00

+ Bohu známej rodiny

+ Zuzana

ZBP Ján – 60 rokov života

Ne

8. 10.

DVADSIATA SIEDMA NEDEľA 
V CEzROČNOM OBDOBÍ

(Iz 5,1-7; Ž 80; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43)

8.15

10.30

Za farníkov

ZBP Diana
+ Jozef
ZBP František a Katarína

Nedeľa  8.10.2017 8.15 10.30

Sobota  Benčo
Fecenková

Chytra
Sabolová

Sztraka
Sztraková

Lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy Svätec týždňa




