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Milé farské spoločenstvo. Máme za sebou úspešný Farský deň 2018, ktorý sme spoločne prežili v 

nedeľu popoludní 19.augusta. S myšlienkou a organizáciou farského dňa prišiel od začiatku svojho 

pôsobenia v našej farnosti pán dekan Štefan Albičuk. A sme mu za to veľmi vďační. Neformálnym 

kontaktom takto môžeme upevňovať naše vzájomné medziľudské vzťahy a včleniť sa do veľkej farskej 

rodiny. Prinášame vám niekoľko postrehov, názorov a dojmov našich farníkov z tohto skvelého 

podujatia. 

Bol to náš prvý farský deň, na ktorom sme sa zúčastnili a boli sme veľmi milo prekvapení, s akým 

entuziazmom pristúpili členovia farskej rodiny k zorganizovaniu takejto akcie. Najväčším zážitkom bolo 

pre nás osobné stretnutie s o. Pavlom Hudákom a jeho priateľmi, ktorí svojimi životnými príbehmi, 

skúsenosťami, postojmi, inšpirujú aj naše životy. Úžasné boli aj stretnutia a bližšie zoznámenia sa s 

rodinami, ktoré v kostole na omšiach stretáme, ale v podstate sa nepoznáme, pričom tvoríme jednu 

veľkú farskú rodinu. Fantastické bolo vystúpenie Vila zo skupiny Drišľak, ktorý svojim humorom 

rozosmial všetkých prítomných. Veľká vďaka a Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa podieľali na 

organizácii farského dňa a tešíme sa na ďalší rok.   -   Jozef Ištok s rodinkou 

Nedávno médiami preleteli hrozivé zábery z vyčíňania fanúšikov istého slovenského futbalového 

klubu v zahraničí. Zostalo po nich len smetisko, ranení ľudia a zničený cudzí majetok. Pohnútky k 

takýmto zlodušským činom sa síce vysvetľujú len ťažko, no jedna vec je istá. Išlo tu o spoločenstvo 

jedincov, ktorých určite nespojila nebeská túžba po budovaní lepšieho sveta, vzťahov, či radosti. 

Presne tá túžba, ktorá nás, asi zo tristo farníkov, v nedeľu, spojila do jedného úžasného spoločenstva 

kresťanov, žijúcich svoj obyčajný život pod vedením spoločného Majstra. V kruhu týchto ľudí sme sa 

cítili fantasticky. Nie preto, že bolo skvelo postarané o jedlo, zábavu, či hry pre deti. Ale preto, že          

z každej strany bolo cítiť jednotu a odhodlanie ku konaniu dobra. "Team building" takéhoto charakteru 

je presne to, čo svet čoraz viac postráda. A tak sme s mojou rodinkou nesmierne radi, že sme toho 

mohli byť účastní. Lebo naozaj je dobré a milé, keď bratia žijú spolu.   -   Jozef Bubnár s rodinkou 

Tento rok, sa naša farská rodina stretla už na 6. farskom dni, ktorý niesol tému Anka Kolesárová. Je 

skvelé, že sa z tohto každoročného stretnutia farskej rodiny stáva tradícia, pretože farnosť je srdcom 

cirvki. O Anke, slovenskej mučeníčke čistoty, ktorá bude 1.septembra blahorečená, nám viac 

porozprával náš hosť o. Hudák so svojimi priateľmi. Ďalej sme privítali mnohých ďalších hostí, ktorí 

nám svojím umením spríjemnili nedeľné popoludnie. V programe nesmeli chýbať aktivity pre deti a 

taktiež súťaže pre rodiny. Tieto spoločné chvíle nás vzájomne obohacujú a upevňujú vzťahy v našej 

farnosti.   -   Kristína Pačutová 

Aj touto cestou by sme chceli poďakovať za organizáciu a priebeh Farského dňa všetkým, ktorí sa 

aktívne podieľali na tomto podujatí. V prvom rade ďakujeme Pánu Bohu za jeho dary a milosti a za to, 

že nás spoločne zhromaždil. Vďaka patrí štedrým sponzorom: pánovi Jánovi Kočišovi, pani Kataríne 

Kundravej, pánovi Dušanovi Jančíkovi, Ružencovému bratstvu, pánovi Martinovi Michalenkovi 

aj všetkým jednotlivcom z farnosti, ktorí finančne podporili túto akciu. Poďakovanie patrí našej mládeži: 

hudobnej skupine Krock, moderátorom Danielovi a Kike a všetkým tým, ktorí pripravili aktivity pre deti. 

Našu vďaku odovzdávame aj všetkým účinkujúcim, ktorí vystúpili bez nároku na honorár a obohatili nás 

svojím vystúpením: pán Vilo Kalman, pán Peter Lengvarský, hudobná skupina Contra, DFS Cifroško 

pod vedením pána Petra Kocáka, pani Mária Jenčová s dcérami Angelikou a Kristínkou a skupinou 

Next. Nezabúdame ani  na tých, ktorí napiekli chutné koláče a zákusky, navarili guláš a pripravili 

opekačku. Veľká vďaka a Pán Boh zaplať patrí všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom a službou 

počas tohoto dňa. 

Vychádza týždenne k nedeli. Redakčná rada: veriaci. Webstránka: www.rkcvtjuh.sk. Vaše návrhy čakáme 

na email adrese: rkcvranovjuh@gmail.com; číslo účtu: 3036485058/0200. Príspevok na vydávanie: 0,10 € 

 

Život každého človeka, teda každého 
jedného z nás, je dar od Boha. To, ako 
dlho bude trvať nikto z nás nevie. Je to 
jednoducho v Božích rukách. No napriek 
tomu, že naše životy patria od samotného 
začiatku Bohu, ktorý nás bezhranične 
miluje, nám náš Nebeský Otec dáva do 
vienka vzácne dary, o ktorých využití 
môžeme rozhodovať len a len my. Rozum 
a slobodná vôľa sú skutočnosti, ktoré 
formujú život každého jedného z nás. 
Každý človek má svoju životnú cestu, na 
ktorej sa musí mnohokrát rozhodnúť, kad-
iaľ ísť, kde smerovať a koho nasledovať. 

Mnohí z nás si vybrali práve cestu 
nasledovania Ježiša Krista. Avšak, ako už 
isto viete, táto cesta nie je vôbec ľahká. 
Vymyká sa totiž v mnohých veciach 
chápaniu človeka, ktorý je príliš „malý“ na 
to, aby dokázal pochopiť všetky súvislosti 
Božieho plánu. A práve v ťažkých život-
ných skúškach alebo situáciách mnohí 
z nás opúšťajú Krista, pretože Jeho slová 
v nás vyvolávajú šomranie: „Tvrdá je to 
reč! Kto to môže počúvať?!“        

 

Ku komu by sme išli?... 
 
Ježiš aj v dnešnom evanjeliu čelí tak-

émuto „obvineniu“ a „šomraniu,“  s ktorým 
počíta a o ktorom vie. „Lebo Ježiš od 
počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho 
zradí.“ Napriek tomu necítiť v Ježišových 
slovách hnev. On nám dáva vždy možnosť 
slobodného rozhodnutia a ak sa rozhod-
neme odísť, nebráni nám v tom. 

Nezabúda však zdôrazniť, že: „Slová, 
ktoré som vám povedal, sú Duch a život.“ 
Teda je len na nás, či si zvolíme cestu 
života s Ježišom za akýchkoľvek okolností. 
Je to len a len na nás a na našom 
slobodnom rozhodnutí, či naozaj v plnosti 
uveríme Ježišovým slovám a budeme ho 
nasledovať. 
Kiežby sme aj my dokázali v každej našej 
životnej situácii vyznať podobne ako Šimon 
Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty 
máš slová večného života. A my sme uverili 
a spoznali, že ty si Boží Svätý.“ 
   Anna Vozárová 
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DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA  

CEZ ROK 

Resp.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. 



Oznamy Liturgický program na 21. týždeň cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

27. 8. 

SV. MONIKY 

spomienka 

2 Sol 1, 1-5. 11b-12; Ž 96; Mt 23, 13. 15-22 

6.30  + Mária, Helena, Jozef  

18.30  ZBP a DDSv. Matúš s rodinou 

Ut 

28. 8. 

SV. AUGUSTÍNA,  

BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI 

spomienka 

2 Sol 2, 1-3a. 14-17; Ž 96; Mt 23, 23-26 

6.30  + Michal, 1. výročie smrti  

18.30  + Anna, Michal   

St 

29. 8. 

MUČENÍCKA SMRŤ  

SV. JÁNA KRSTITEĽA 

spomienka 

Jer 1, 17-19; Ž 71; Mk 6, 17-29 

6.30 
 ZBP Mária, Štefan,  
    Jolana s rodinou 

18.30  + Ján  

Št 

30. 8. 

FÉRIA 

1 Kor 1, 1-9; Ž 145; Mt 24, 42-51 

6.30 
 Za živých členov  
      Ružencového bratstva    

18.30  ZBP Štefan 

Pi 

31. 8. 

FÉRIA 

1 Kor 1, 17-25; Ž 33; Mt 25, 1-13 

6.30  + členov Ružencového bratstva 

18.30  + Mária 

So 

1. 9. 

FÉRIA 

1 Kor 1, 26-31; Ž 33; Mt 25, 14-30 

---                Košice – blahorečenie  

18.30  + Janka 

Ne 

2. 9. 

DVADSIATA  DRUHÁ  NEDEĽA 
CEZ ROK 

 

Dt 4, 1-2. 6-8; Ž 15;  
Jak 1, 17-18.21b-22.27;  
Mk 7, 1-8.14-15.21-23 

8.00  + Magda 

9.30  ZBP Mária 

11.00  + Tibor  

18.30  + Ján 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00    9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu, 2. 9. 2018: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Novák 
Fecenková 

Ivanko 
Ivanková 

Babej 
Babejová 

Vaterka 
Vaterková 

Josipčuk 
Klapák 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Rožovu, Lajčákovu, 
Maximovičovu. Zároveň vyslovujeme 

vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k 
dnešnej nedeli. 
 

2. Na kostolné potreby obetovala bohu-

známa 50 €. Pán Boh zaplať.  
 

3. V sobotu 1. septembra spoločný 
odchod autobusmi do Košíc na blaho-
rečenie Anny Kolesárovej bude o 6.00 hod. 
Prosíme o dochvíľnosť. Dôležité veci, 
ktoré si treba zobrať: malú rozkladaciu 

stoličku, či karimatku na sedenie, vodu, 
lieky, jedlo, pršiplášť (dáždnik je zakázaný), 
kartu poistenca, radostnú a pokojnú náladu.  
 

4. Bezprostredná duchovná príprava 
našej farnosti (spolu s ostatnými farnos-

ťami arcidiecézy) na slávnosť blahorečenia 
bude vo štvrtok 30. augusta vo farskom 
Kostole sv. Františka. Od 17.30 budeme 
spovedať tých, ktorí pôjdete na blaho-

rečenie a chcete sa predtým vyspovedať. 
Nasledovať bude votívna sv. omša a po nej 
adorácia s modlitbou za blahorečenie. 
Srdečne pozývame.    
 

5. S príchodom nového školského roka 
oznamujeme rodičom prvoprijímajúcich 
detí, že prihlášky ich deťom na Prvé sv. 
prijímanie si môžete vybrať v našom 
farskom kostole zo stolíka vzadu. Vyplne-
né prineste po 1. septembri (najneskôr do 
23. septembra).    
 

6. Do pozornosti dávame, že od budúcej 
nedele (2. septembra) končí letný režim 
nedeľných sv. omší vo farskom kostole. 

Sv. omše tak budú ako obvykle počas roka 
(8.00, 9.30, 11.00 a 18.30 hod.)   
 

7. V rámci 50. výročia smrti Pátra Pia 

organizujeme z našej farnosti autobusovú 
púť do San Giovanni Rotondo. Púť sa 

uskutoční od 14.10. do 21.10.2018. Kto má 
záujem a môže v tomto čase ísť, nech sa 
prihlási do 8.9.2018 v sakristii. Cena púte – 
380 €. Program bude daný záujemcom. 

 

Svätý Augustín,  
biskup a učiteľ Cirkvi 

 

Pôvod mena z latinčiny : augustus – 

vznešený, majestátny, má význam pri-náležiaci 

vznešenému. Augustín sa narodil 13. novembra 

354 v Tagaste. Jeho mladosť bola poznačená 

neviazaným spôsobom života. O jeho vynikajúcich 

schopnostiach svedčí skutočnosť, že už ako       

20-ročný bol profesorom rétoriky v Tagaste.  

Nebol spokojný, preto sa rozhodol odísť do 

Milána, kde jeho životné smerovanie ovplyvnil 

svätý Ambróz, tamojší biskup, z rúk ktorého prijal 

krst r. 387. Po návrate do Tagasty sa stal z Au-

gustína nový človek. V roku 394 sa stal kňazom a 

roku 396 bol zvolený za biskupa v Hippo v sev-

ernej Afrike, kde 28. augusta 430 zomrel. Je 

autorom vzácnych diel Vyznanie a Boží štát.  

V prvom opisuje svoj život a zdôvodňuje, 

prečo ho napísal : „Keď to budú ľudia čítať alebo 

počuť, prebudí im to dušu, aby nespala v zúfalstve 

a nepovedala si: nemôžem, ale naopak, aby sa 

prebudila v náručí Božieho milosrdenstva, v ktor-

om každý slabý sa stáva silným len vtedy, keď si 

uvedomil svoju slabosť.“  

Druhé dielo je vynikajúcou apologetikou 

kresťanstva proti pohanom. Dlhé stáročia bolo 

základom kresťanskej teológie a morálky. 

V ikonografii je zobrazený v biskupskom 

rúchu s blčiacim srdcom v ruke, ako učenec 

s knihou, pri sebe má atribúty pero, model kostola 

a srdce prebodnuté šípom. Zaujímavé je aj zob-

razenie s okuliarmi, ktoré majú naznačovať jeho 

učenosť. Veľmi často je vyobrazený v zamyslení 

na brehu mora s malým dieťaťom s mušľou. 

          Lucia Horná 
 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Daniel GECI-BOROV   a  
Michaela BUBNÁROVÁ     

ohlasujú sa tretíkrát 
Juraj RADA   a  
       Erika KAŠČÁKOVÁ 

ohlasujú sa tretíkrát 
Karol BATÍK   a  

Eva GAJDOŠOVÁ     
ohlasujú sa prvýkrát 

Arpád SZABÓ   a  
Dominika ŠVEC-BILLÁ     

ohlasujú sa prvýkrát 

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb 
 


