
Poverello

Každý človek, či chudobný alebo bo-
hatý, má svoj sen a snaží sa ho naplniť. Na sv.
Františkovi z Assisi vidíme, ako ponížený člo-
vek uskutočňuje svoj sen, ktorý nie je blúzne-
ním, ale vnuknutím od Boha. „Zjavil mi to Boh
sám“, uvedomoval si František. Určite vieme,
ako Františkovi  sa prihovoril Boh cez obraz
Pána Ježiša na kríži v opustenom kostole sv.
Damiána. Možno aj to, že František chcel zís-
kať slávu ako rytier, preto sa zúčastnil vojny
proti mestu Perugia. Dostal sa však do zajatia
a väzenia, odkadiaľ ho vykúpil bohatý otec.
Táto skúsenosť mu sprotivila túžbu byť sláv-
nym vo svete. Raz prišiel do kostolíka sv. Da-
miána za hradbami mesta, kde zažil Božie
oslovenie. 

Sv. František

Skutočné obrátenie však zažil až
potom, ako stretol malomocného, premohol
svoj odpor a pobozkal ho. To bol moment, od
ktorého mu bolo stále jasnejšie, že ak má brať
vážne Božie oslovenie, musí sa jasne postaviť
na stranu ľudí, ktorí boli v spoločnosti chudobní
a odstrčení. Preto František začal uctievať Je-
žiša ľudsky slabého  –  chudobného v jasliach,
chudobného a trpiaceho na kríži. V tom všet-
kom, čo František žil, bola realizácia slov z Má-
riinho chválospevu: „Ukázal silu svojho
ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmý-
šľajú, povýšil ponížených.“ 

Sen o cirkvi chudobných a poníže-
ných, ktorí budú žiť z radosti evanjelia a vyba-
vení silou od Boha budú slúžiť trpiacim
blížnym, je dnes vízia, ktorú 800 rokoch po sv.

Františkovi  opäť vyzdvihol pápež František.
Pápež k uskutočneniu tohto sna pozýva nás
všetkých. Kto v sebe nepočuje Božie oslove-
nie, ktoré ho rozohrieva a oduševňuje, nemôže
nikoho osloviť a rozohriať pre evanjelium.
Evanjelium môžeme presadiť vo svete len
spolu ako celá cirkev. Spolu sme bratia a sestry
v cirkvi, spolu máme starosť o Božie kráľo-
vstvo. Ak sa necháme inšpirovať príkladom
Františka Assiského a pápež Františka sta-
neme sa sami znamením nádeje pre poníže-
ných, pre tých, čo sú v dnešnom svete
„zaťažení a utrápení“. 

Povedzme spolu s Máriou svoje „nie“
namysleným a pyšným, a svoje „áno“ poníže-
ným! Buďme slúžiacou cirkvou, ktorá dobýja
svet svojou službou Bohu a trpiacim blížnym.
Ak vytrváme, tiež uvidíme ako Panna Mária
a sv. František veľké veci, ktoré s nami urobí
Pán. (por. Lk 1,49).

Peter Orendáč
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Resp: Ty, Pane, si moje jediné dobro.

Návrat k misiám...

Požehnaný čas ľudových misií je za nami. V krátkej retrospektíve
vám budeme  postupne prinášať niekoľko posolstiev, zážitkov či postrehov
našich farníkov.

.......................................
“Posledný septembrový týždeň prežívala naša farnosť čas milostí. Ako

hovorí kazateľ, všetko má svoj čas. A svoj čas mali aj ľudové misie, ktoré viedli
otcovia kapucíni z Bratislavy paralelne vo farskom kostole i na filiálke Vranovské
Dlhé. 

Neboli to prvé misie, i keď naša farnosť nie je stará. Za 25 rokov jej exis-
tencie sme mohli zažiť ľudové misie otcov redemptoristov, ktoré viedol o. Michal
Zamkovský v rokoch 1998, 1999 a 2008. V tento jubilejný rok našej farnosti prijali
pozvanie otcovia kapucíni, ktorých viedol brat Félix. 

Všetci sme boli pozvaní využiť tento čas na duchovnú obnovu. Každý
z nás prežíva nielen radosti, ale aj starosti a kríže, s ktorými sa potrebuje vyspo-
riadať. A najlepší spôsob je prežívať všetky životné situácie v Božej prítomnosti.
Každý deň bol naplnený Božou láskou, ktorú nám vo farskom kostole pri dopo-
ludňajších sv. omšiach sprostredkoval o. Dezider a pri večerných o. Félix.

Pred každou sv. omšou mal katechézu brat Marián. Teraz už hádam
každý vie bez rozmýšľania odpovedať na otázky, ktoré nám dával: Koho miluje
Boh? MŇA. Boh ma miluje takého, aký som, hriešneho a bez podmienok. Čo je
koreňom každého hriechu? Nedôvera v Boha. Ježiš Kristus je jediný spasiteľ,
v ktorého veríme. On je Pánom nášho života. Poslal nám svojho Ducha Svätého,
ktorý nás  uschopňuje žiť vieru v tomto svete. Posilou nám je aj Cirkev – Božsko-
ľudská ustanovizeň. 

Človek je tvor spoločenský a preto aj rôzne spoločenstvá v Cirkvi by mali
byť na osoh a rast vo viere v Ježiša Krista. Počas tohto milostivého času misionári
sa prihovorili ženám i mužom, navštívili vranovské školy, venovali sa deťom, vy-
sluhovali sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, sprostredkovali obnovu man-
želských sľubov. Mnohým ešte dnes rezonujú piesne bratov kapucínov, ktorými
nás obohatili na koncerte ich kapely. Na záver misií bol požehnaný misijný kríž.
Veríme, že Boh požehnal tento čas a že zažijeme aj ovocie týchto misií. 

Každý z nás je misionárom vo svojom okolí, tam, kde žije – doma v ro-
dine, na pracovisku, v spoločenstvách, medzi susedmi, všade. Boh nám posiela
do cesty ľudí a situácie a je na nás, či sa rozhodujeme v súlade s Božou vôľou,
alebo nie.  

Modlime sa preto na tento úmysel – aby sme vo svojom živote hľadali,
nachádzali a plnili Božiu vôľu. A snáď o rok sa dočkáme aj obnovy týchto misií...”                                                                                                             

Marta Sabolčáková



1. Na upratovanie farského kostola k nasledujú-

cej nedeli prosíme rodiny adamovú, Gazdovú a

Mudroňovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým,

ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na potreby kostola darovala Bohu známa ro-

dina z krstu 50,-€. Úprimná vďaka za tento dar.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické

stretnutie v Katechetickej miestnosti.

4. Vo štvrtok budú vo farskom kostole deka-

nátne rekolekcie. začnú o 9.00 sv. omšou,

preto ranná omša nebude.

5. Prosíme členov SSV, aby si od pondelka po

večernej sv. omši v sakristii vyzdvihli podielové

knihy. Poplatok je 5,- €.

6. V mesiaci október sa každý deň večer mod-

líme spoločne sv. ruženec pol hodinu pred sv.

omšami. S touto spoločnou modlitbou je spojená

možnosť získať aj plnomocné odpustky, ak sme

v stave posväcujúcej milosti. Pozývame teda k

väčšej účasti na spoločnom sv. ruženci. 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Martin VaTerkaMartin VaTerka

a zuzana PaLeNČÍkoVÁa zuzana PaLeNČÍkoVÁ

ohlasujú sa prvýkrátohlasujú sa prvýkrát

Maroš Maroš karÁdYkarÁdY

a Monika a Monika JaNokoVÁJaNokoVÁ

ohlasujú sa druhýkrátohlasujú sa druhýkrát

Imrich Imrich LIPTÁkLIPTÁk

a Michaela a Michaela JeVČÁkoVÁJeVČÁkoVÁ

ohlasujú sa druhýkrátohlasujú sa druhýkrát

zahŕňte týchto mladých 
do svojich modlitieb

Daniel Hevier

HYMNUS k cTI 
BLaHoSLaVeNÉHo 

TITUSa zeMaNa 

Bohu buď chvála a sláva večná,
nech zaznie svedectvo spoločenstva.

Titus nám káže ku Kristovi ísť,
láska je mocnejšia než nenávisť.

Mária nad hriešnikmi dnes smúti,
kto nemiluje, ostáva v smrti.

Dať život za bratov, to je však dar,
položme obetu dnes na oltár.

Sme viacej než vrabce v lístí stromov
a máme u Otca v nebi domov.
Kráčajme po ceste mučeníkov,

vystlanej skutkami namiesto slov.

Oslavujme Pána, velebme ho,
volá na hriešnika nehodného.
Úbožiak zavolá, Pán odpovie

svedectvom milostí v každom slove.

Čo vravel potme Pán, vynesme von,
nech slovo svedectva znie ako zvon.

Nepriateľ dušu nám nerozdrví.
Tak svedčil Titus vyliatím krvi.

Mučeník Titus sa Pánovi dal,
tým navždy dosvedčil: Kristus je Kráľ.

Vraví nám: Do konca vždy vytrvaj,
čaká ťa nebeská odmena, raj.

Nech v našej rodine modlitba znie
za mnohé duchovné povolanie,
nech stále spievajú ústa naše,

Pána chcem velebiť v každom čase.

Liturgický program na 27. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne

VT dlhé 18.00 18.00 9.30

rod. oblasť 11.00

deň LITUrGIckÝ  kaLeNdÁr ČaS ÚMYSLY

Po
9. 10.

PoNdeLok 
27. TÝŽdŇa cez rok

(Jon 1,1-11; Ž Jon 2; Lk 10,25-37)

6.30

18.30

Za uzdravenie Juraja

ZBP Zuzana

Ut

10. 10.

UTorok 
27. TÝŽdŇa cez rok

(Jon 3,1-10; Ž 130; Lk 10,38-42)

6.30

18.30

ZBP Marta a Ján

ZBP rod. Sotáková

St

11. 10.

STreda 

27. TÝŽdŇa cez rok

(Jon 4,1-11; Ž 86; Lk 11,1-4)

6.30

18.30

+ Magdaléna

+ Štefan

Št

12. 10.

ŠTVrTok 
27. TÝŽdŇa cez rok

(Mal 3,13-20; Ž 1; Lk 11,5-13)

9.00

18.30

ZBP Ľubomír, Anton, Martin
rekolekcie

+ Martin

Pi

13. 10.

PIaTok 

27. TÝŽdŇa cez rok

(Joel 1,13-2,2; Ž 9; Lk 11,15-26)

6.30

18.30

ZBP Jozef a Mária

Za uzdravenie Jozefa

So

14. 10.

SoBoTa 
27. TÝŽdŇa cez rok

(Joel 4,12-21; Ž 97; Lk 11,27-28)

7.00

18.30

Za duše v očistci

ZBP Juraj

Ne

15. 10.

28. Nedeľa 
V cezroČNoM oBdoBÍ

(Iz 25,6-10; Ž 23; Flp 4,12-14; 
Mt 22,1-10)

8.00

9.30

11.00

18.30

ZBP a poďakovanie Jozef,
60.rokov života

+ Pavol

Za živých členov BSR

+ Ján

Nedeľa  14.10.2017 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota  Novák
antolíková

Ivanko
Ivanková

Babej
Babejová

Klapák
Klapáková

Uriga
Josipčuková

Lektori na budúcu nedeľu:

oznamy




