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Svadba, udalosť na ktorú sa pripravu-
jeme s veľkou zodpovednosťou. Nielen mate-
riálne oblečením a darmi, ale aj duchovne
sviatosťou zmierenia a modlitbou za budúcich
manželov. Dnes počúvame v evanjeliu tiež
o svadbe. 

Dnešné evanjelium tvoria celkom tri po-
dobenstvá. Prvé rozpráva o úcte k Bohu, ktorý
nás pozýva do svojho kráľovstva. Druhé podo-
benstvo rozpráva o pozvaných, ktorí odmietajú
pozvanie, čiže o urážke Boha, keď ľudia nechcú
plniť vôľu Božiu. A tretie podobenstvo o človeku,
ktorý vstúpil na hostinu bez svadobného rúcha,
čo znamená, že stratil priateľstvo s Bohom, keď
spáchal hriech. Je pravdepodobné, že tieto tri
podobenstvá Pán Ježiš predniesol na rôznych
miestach a v inom čase. Evanjelista Matúš ich
spojil a vytvoril jeden celok, kde sa riešia na blíz-
kej veci viaceré dôležité veci týkajúce sa našej
spásy.

zodPoVedNoSŤ za dUŠU

A sú tu ešte výhovorky ako kúpil som
pole, musím ísť za svojím obchodom. Tie symbo-
lizujú ľudí, ktorí sa vedome a dobrovoľne zriekajú
duchovných vecí pre materiálne. Jednoducho po-
vedané, že na Boha nemajú čas. Kto dáva pred
Bohom prednosť niečomu alebo niekomu inému,
vieme, že prestupuje prvý príkaz z Desatora: Ja
som Pán, Boh tvoj... Tak človek sa zrieka večných
dobier pred dočasnými. Tí, ktorí podľahli hriechu
a opovrhli Bohom, jeho pozvaním, často neostá-
vajú len pri výhovorkách. Ježiš o nich hovorí:
„Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zbili" 

(Mt 22,6). Tu je vysvetlenie, čo sa deje u nepria-
teľov Krista, že sa stávajú agresívnymi voči tým,
ktorí prijali úlohu poslov Boha. A tak sa nečudu-
jeme, že nenávidia Cirkev, pápeža, kňazov, ale aj
jednoduchých ľudí, ktorí si plnia svoje nábo-
ženské povinnosti. Ich koniec je žalostný. 

Dostáva sa nám aj poučenia o zodpo-
vednosti z našej strany za milosť povolania ísť za
Kristom. Áno, je ťažké ísť na svätú omšu, keď nás
volá mnoho iných príjemných vecí, ako je turis-
tika, internet, filmy šport alebo koníček. Toto nám
Ježiš nezakazuje, ale každý z nás musí dať Bohu
to, čo mu patrí, a potom ísť aj za dobrami sveta.

Zodpovednosť vyplývajúcu z pozvania
si každý musí uvedomiť aj v tom, že sa má starať
o čistotu svojej duše. Teda vedome a dobrovoľne
sa chrániť hriechu. Svadobné rúcho v podoben-
stve znamená stav bez hriechu. Dostáva sa nám
poučenia, že nikto v stave hriechu nemôže dostať
účasť na hostine v Božom kráľovstve. Tu vidíme
aj učenie Cirkvi o sviatosti zmierenia a očistci.

Svadba. Nech nám toto slovo pripo-
mína zodpovednosť za dušu.                                                                                                     

M. Haňov
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Resp: Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.

Návrat k misiám...

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

.......................................
“Zúčastniť sa svätých misií pod vedením otcov kapucínov, to treba zažiť.

Začalo to v nedeľu krásnou sv. omšou s misijnou kázňou na Dlhom, na ktorej som
sa zúčastnila so svojou rodinou. Program pokračoval úžasnou poobedňajšou
prednáškou pre ženy, ktorá mi veľa dala. Už tento deň ma nakopol zúčastňovať
sa na misijných omšiach. 

V utorok sme boli
celá rodina na programe
pre deti v kostole na
Dlhom. Nám a hlavne
deťom sa program veľmi
páčil. Deti sa vyskákali a aj
zapotili. Keďže máme malé
deti na misijných sv.
omšiach sme sa s manže-
lom striedali. Každá mi-
sijná kázeň nás veľmi
oslovila. Veľkým nečaka-
ným zážitkom pre mňa
osobne bolo, keď som vo
štvrtok odprevadila syna do školy, keďže sme boli pri lekárke a v školskej teloc-
vični základnej školy JUH bol program pre deti 1.stupňa pod vedením misionárov.
Detský spev bol sprevádzaný gitarou a krásnym spevom rehoľnej sestričky. Bolo
tam veľmi veselo. Veľmi sa mi páčilo, ako malé deti v škole oslavujú spevom Je-
žiša. 

Piatkový misijný večer, ktorý bol na sv. omši sprevádzaný mladými našej
farnosti, bol ukončený chválami a svedectvami mladých zo spoločenstva. Je
krásne, ako v dnešnej dobe mladí ľudia túžia po živote s Ježišom. Ako vedia ohla-
sovať, keď sa ich Boh dotýka alebo keď Boh koná v ich životoch. Nehanbia sa
o tom hovoriť a svedčiť, že Boh je úžasný a miluje nás takých, akí sme. Vyvrcho-
lením nádherného duchovného týždňa bola sobotňajšia obnova manželských sľu-
bov, ktorých som sa s manželom zúčastnila na sv. omši na Dlhom. Koncert otcov
kapucínov a požehnanie misijného kríža bola veľká bodka za krásnym, pre mňa
požehnaným týždňom.”                                                                                      

Katka Vargová



1. Na upratovanie farského kostola k nasle-
dujúcej nedeli prosíme rodiny Molekovú,
Švec-Bilú a Vicenovú. Zároveň vyslovu-
jeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k
dnešnej nedeli.

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

3. Budúca nedeľa je misijná. Pri všetkých sv.
omšiach bude zbierka na misie. Vopred
Pán Boh zaplať za milodary.

4. 18. októbra – v stredu, sa Slovensko opäť
zapojí do medzinárodnej iniciatívy „Milión

detí sa modlí ruženec“, ktorú pripravuje
každý rok pápežská nadácia Kirche in Not.
Čas modlitby je o 9.00 dopoludnia. Keďže
deti sú v škole, prosíme učiteľov a kateché-
tov, ktorí v tom čase vyučujú, aby  - ak je to
možné – sa zapojili so svojimi triedami a po-
modlili sa s deťmi svätý ruženec. 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Martin VaTerkaMartin VaTerka

a zuzana PaLeNČÍkoVÁa zuzana PaLeNČÍkoVÁ

ohlasujú sa druhýkrátohlasujú sa druhýkrát

Maroš Maroš karÁdYkarÁdY

a Monika a Monika JaNokoVÁJaNokoVÁ

ohlasujú sa tretíkrátohlasujú sa tretíkrát

Imrich Imrich LIPTÁkLIPTÁk

a Michaela a Michaela JeVČÁkoVÁJeVČÁkoVÁ

ohlasujú sa tretíkrátohlasujú sa tretíkrát

zahŕňte týchto mladých 
do svojich modlitieb.

Svätý Lukáš, evanjelista

Pôvod mena : z Lucamus – pochá-
dzajúci z Lukánie. Bol tvorcom evanjelia
a Skutkov apoštolov, pôvodom bol z Antiochie.
Svoje poznanie čerpal v slávnych školách rod-
ného mesta. Zasvätil sa medicíne, v ktorej
podľa svätého Hieronyma dosiahol veľkú
slávu. 

Aj po prijatí kresťanstva sa venoval
lekárskej praxi. Podľa tradície sa vyznačoval
aj ako maliar. Starí spisovatelia hovoria, že sa
po ňom zachovalo niekoľko obrazov Spasiteľa
a obrazov Panny Márie. Lukáš bol tým učení-
kom, ktorý po Kristovom vzkriesení išiel
s Kleofášom z Jeruzalema do Emauz a mal po
ceste možnosť rozprávať sa so vzkrieseným
Kristom. V roku 51 po Kristovi nasadol so svä-
tým Pavlom na loď, odplával do Troady v Ma-
cedónsku a podieľal sa na všetkých jeho
námahách, nebezpečenstvách a žiaľoch.
Lukáš napísal evanjelium niekedy okolo roku
80. 

Je patrónom Bologne, Padovy, leká-
rov, maliarov, notárov a chirurgov, zlatníkov,
knihárov, kresťanského umenia. V ikonografii
je zobrazený s býkom, symbolom tohto evan-
jelistu, často s obrazom Panny Márie, nakoľko
v evanjeliu má najviac zmienok o Božej Matke.

Lucia Horná

Liturgický program na 28. 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
16. 10.

SV. MarGITY aLacoQUe,
PaNNY, ľubovoľná spomienka

(Rim 1,1-7; Ž 98; Lk 11,29-32)

6.30

18.30

ZBP Marta – 60. rokov života

Za obrátenie Daniely

Ut

17. 10.

SV. IGNÁca aNTIocHIJSkÉHo,
BISkUPa a MUČeNÍka

spomienka

(Rim 1,16-25; Ž 19; Lk 11,37-41)

6.30

18.30

+ Anna

+ Mária

St

18. 10.

SV. LUkÁŠa, eVaNJeLISTU

sviatok

(2 Tim 4,10-17; Ž 145; Lk 10,1-9)

6.30

18.30

+ Ján, Andrej, Anna

+ Júlia

Št

19. 10.

SV. JÁNa de BrÉBeUF a IzÁka
JoGUeS, kŇazoV a IcH SPoLoČNÍkoV

MUČeNÍkoV, ľubovoľná spomienka

(Rim 3,21-30; Ž 130; Lk 11,47-54)

6.30

18.30

ZBP Marek a Lukáš s rodinami 

+ Ján, Rudolf, Peter

Pi

20. 10.

PIaTok 28. TÝŽdŇa cez rok

(Rim 4,1-8; Ž 32; Lk 12,1-7)

6.30

18.30

Za + členov BSR

+ Mária

So

21. 10.

SoBoTa 28. TÝŽdŇa cez rok
(Rim 4,13.16-18; Ž 105; Lk 12,8-12)

7.00

18.30

ZBP a poďakovanie Mária,
60.rokov života

+ Ján, Anna

Ne

22. 10.

dVadSIaTa deVIaTa Nedeľa 
V cezroČNoM oBdoBÍ

(Iz 451.4-6; Ž 96; 1 Sol 1,1-5; Mt 22,15-21)

8.00

9.30

11.00

18.30

+ Anna, Alexander

+ Michal, Terézia, Pavol,
Marta

Na úmysel

Za uzdravenie Jozefa

Nedeľa  22.10.2017 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota  Novák
Fecenková

Chytra
Sabolová

Sztraka
Sztraková

Vaterka
Vaterková

Babej
Babejová

Lektori na budúcu nedeľu:

oznamy




