
Vo Vatikáne predstavili cestu pápeža Františka  

do troch pobaltských krajín 
 

Vatikán 20. septembra (RV) Pápež František sa už túto sobotu vydá na svoju                

25. apoštolskú cestu, zavíta do troch pobaltských krajín – Litvy, Lotyšska a Estónska       

(22. -25. septembra 2018). O programe cesty informoval na brífingu v Tlačovom stredisku 

Svätej stolice vatikánsky hovorca Greg Burke. Celkovo počas cesty pápež prednesie 15 

príhovorov – z toho 3 homílie, 1 príhovor pri Anjel Pána a 2 modlitby. 

Najbližšia zahraničná cesta pápeža Františka je príležitosťou vzdať poctu všetkým, ktorí 

trpeli pre vieru a uskutoční sa zároveň pri 25. výročí navštívenia pobaltských krajín sv. 

Jánom Pavlom II., uviedol Greg Burke. Aj keď sa tri „sesterské krajiny“ môžu na prvý pohľad 

zdať veľmi podobné, majú dosť odlišností, a to najmä z hľadiska vierovyznania, uviedol 

vatikánsky hovorca. Zatiaľ, čo Litva je väčšinovo katolícka (78%), Lotyšsko, je prevažne 

Luteránskeho vierovyznania (katolíkov je tu 20%) a v Estónsku je až 75% obyvateľov bez 

vierovyznania (Katolíci tu tvoria len 0,5%, t.j. približne 5 tisíc obyvateľov).  

Ako uviedol riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice, medzi najvýznamnejšie momenty 

apoštolskej cesty pápeža bude patriť návšteva Múzea okupácií a bojov za slobodu 

v litovskom Vilniuse. V múzeu, ktoré je symbolom utrpenia tohto národa, pápež navštívi 

cely, ako i miestnosť umučenia kňazov i biskupov zavraždených sovietskym režimom 

i nacistami. Svätý Otec sa pomodlí i pri pamätníku obetí židovského geta, ktoré bolo 

zničené pred 75. rokmi. Pápež František v priebehu cesty absolvuje okrem iného aj dve 

ekumenické stretnutia, ktoré budú prebiehať v luteránskych chrámoch – ekumenickú 

modlitbu v lotyšskej Rige a ekumenické stretnutie s mladými v estónskom Talline. 

                   Zdroj: www.tkkbs.sk 
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„Cestou sa medzi sebou hádali, kto 
z nich je väčší.“ Otázka prvenstva alebo 
veľkosti. Kto z nás nechce byť najlepší, 
nechce byť prvý? Som presvedčený, že 
je to vpísané v nás, že sa stále snažíme 
o viac, siahame po tom, čo je viac, 
chceme byť najlepší, chceme byť prví. 
Ale veľmi podstatná otázka, ktorá ide 
spolu s touto otázkou veľkosti je, „v čom 
vlastne chceme byť najlepší alebo prví?“  

Keď ide o slávu, uznanie alebo 
peniaze, vtedy sme pripravení byť hneď 
prví, byť najlepší. Ale keď ide o službu, 
stane sa, že vtedy sa skôr obzeráme, kto 
sa nájde, aby to urobil, len aby nás to 
obišlo. Zaiste, keď sa nad tým 
zamyslíme, si uvedomíme, že 
v skutočnosti nechceme vo všetkom byť 
prví. Sú isté veci v živote, pre ktoré sa 
oplatí snažiť sa, byť naozaj najlepší 
a prvý, ale sú aj také, čo vôbec nestoja 
za to. Ako si v tom nájsť správnu mieru – 
v čom by som mal byť prvý?  

 

      veľkí v službe 
 

V dnešnom evanjeliu sa Pán Ježiš 
pýta svojich učeníkov: O čom ste sa 
zhovárali cestou? Učeníci sú touto 
otázkou zaskočení a je nám dokonca 
prezradená aj ich reakcia: mlčali. A aj 
dobre, že mlčali. Možno boli aj 
zahanbení, lebo vôbec nebolo vhodné 
hádať sa na tom, kto je väčší, zvlášť keď 
im Pán Ježiš hovorí veľmi dôležitú vec – 

že „bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. 
Ale zabitý po troch dňoch vstane z 
mŕtvych.“ Ježiš hovorí o tom, akou cestou 
pôjde, aby bol povýšený, oslávený – 
cestou smrti – a jeho učeníci naopak, už 
hovoria o sláve a prvenstve, a ešte nič 
neurobili. Vnímajúc, že im to treba inak 
vysvetliť, Ježiš objasňuje, v čom spočíva 
pravá veľkosť a prvenstvo: „Kto chce byť 
prvý, nech je posledný zo všetkých 
a služobník všetkých.“ Byť prvý a veľký 
v Božích očiach, je v priamom vzťahu 
s tým, nakoľko druhým slúžim, nakoľko 
sa druhým darujem, nakoľko sa pre 
druhých obetujem.   

Ak chceme v tomto živote byť naozaj 
v niečom prví a veľkí, nech je to v službe 
druhým. Nevyhýbajme sa príležitostiam 
druhým poslúžiť, ale buďme vždy ochotní 
podať pomocnú ruku, keď bude treba, 
lebo práve takýmto spôsobom – v službe 
druhým – sa naozaj staneme veľkými 
v Božích očiach... a vlastne, iba toto 
naozaj stojí za to.    

    Mathias Gočik, kaplán  

39 
2018 

XII. ročník 

23. septembra 2018 
 

DVADSIATA PIATA NEDEĽA  

CEZ ROK 

Resp.: Pán udržiava môj život. 



Oznamy Liturgický program na 25. týždeň cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

24. 9. 

FÉRIA 

Prís 3, 27-35; Ž 15; Lk 8, 16-18 

6.30  + Anton, Mária a súrodenci 

18.30  ZBP Adriány 

Ut 

25. 9. 

FÉRIA 

Prís 21, 1-6. 10-13; Ž 119; Lk 8, 19-21 

6.30  + Ľudmila  

18.30  + Ján, Andrej, Mária  

St 

26. 9. 

SV. KOZMU A DAMIÁNA, 

MUČENÍKOV 

ľubovoľná spomienka 

Prís 30, 5-9; Ž 119; Lk 9, 1-6 

6.30  ZBP Mária Edita s rodinou 

18.30  ZBP Anna a Jozef      / s deťmi 

Št 

27. 9. 

SV. VINCENTA DE PAUL, KŇAZA 

spomienka 

Kaz 1, 2-11; Ž 90; Lk 9, 7-9 

6.30 
 + Tomáš, Anna, Ján,  
       Ľudmila, Pavol  

18.30  Za uzdravenie Patrika   

Pi 

28. 9. 

SV. VÁCLAVA, MUČENÍKA 

ľubovoľná spomienka 

Kaz 3, 1-11; Ž 144; Lk 9, 18-22 

6.30  Za duše v očistci  

18.30 
 ZBP Jakub  
              / birmovanci a mládež 

So 

29. 9. 

SV. MICHALA, GABRIELA 

A RAFAELA, ARCHANJELOV 

sviatok 

Dan 7, 9-10. 13-14; Ž 138; Jn 1, 47-51 

7.00  + Michal, Helena  

18.30  Za obrátenie hriešnikov  

Ne 

30. 9. 

DVADSIATA  ŠIESTA  NEDEĽA 
CEZ ROK 

 

Nm 11, 25-29; Ž 19;  
Jak 5, 1-6; Mk 9, 38-43. 45. 47-48 

8.00  + Jozef, Ján  

9.30 
 ZBP Bohu známa rodina,  
    ktorá pomáha  

11.00  Za farníkov  

18.30  ZBP Adriana, Sofia, Jaroslav 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00 s deťmi  18.00  9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu, 30. 9. 2018:   

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Demčák 
Ocilková 

Uriga 
Harakaľová 

Benčo 
Fecenková 

Novák 
Antolíková 

Klapák 
Sztraka 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Božíkovú, Ihnatovú, 
Šviderskú. Zároveň vyslovujeme vďaku 

rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej 
nedeli. 
 

2. Na potreby kostola obetovala Diana 

100,-€ a mladomanželia Arpád a Dominika 
300,-€. Pán Boh zaplať.  
 

3. Zbierka na Rádio Lumen činila spolu 
622,19 € (farský kostol 468,29 €, filiálka 

Dlhé 113,90 a filiálka Rodinná Oblasť 40 €). 
Vyslovujeme vám vďaku.  
 

4. V utorok po večernej sv. omši bude 
Biblické stretnutie v katechetickej 

miestnosti fary. Pozývame vás.  
 

5. Vo štvrtok večer o 18.30 hod. bude 
v našom farskom kostole celebrovať sv. 
omšu Páter Róbert Balek, verbista – 
misionár v Rusku na ostrove Sachalin. 

Pri sv. omši bude mať misijnú kázeň a po 
nej vám ponúkne svoju knihu príbehov 
z Ruska. Takto budeme môcť podporiť jeho 
misiu. Po sv. omši bude mať zároveň 
misijnú prezentáciu o Rusku. Pozývame 
vás na toto stretnutie s misionárom.  
 

6. Zástupcovia pôvodných obyvateľov 
obce Dobrá vás pozývajú na odpustovú 

slávnosť ku cti sv. Františka z Assisi, ktorá 
bude budúcu nedeľu 30. septembra 
v rekreačnej oblasti Dobrá v Dobranskej 
zátoke. Svätá omša tam bude o 11.00 hod.  
 

7. Do pozornosti dávame snúbencom, že 
v piatok o 17.00 hod. bude v katechetickej 
miestnosti fary sobášna náuka 
s psychologičkou. 
 

8. Žiaci 9. ročníka základných škôl, ktorí 
majú záujem ísť na birmovku, si môžu 

zobrať prihlášku (je vzadu na stolíku) 
a vyplnenú ju priniesť najneskôr do konca 
septembra. Rovnako prosíme rodičov 
detí 3. ročníka ZŠ, ktorí si ešte nevzali 
prihlášky na prvé sv. prijímanie, aby tak 

urobili čo najskôr.  
 

9. Pozývame miništrantov (aj nových), na 
miništrantské stretko, každý štvrtok 
o 15:30-16:30 na fare.  
 

10. Členom Spolku sv. Vojtecha dávame 
do pozornosti, že došli podielové 
knihy, kalendáre a CD na nový rok. 

Vyzdvihnúť si ich môžete v sakristii po sv. 
omši. Cena 5,-€. 
 

--------------------------------- 

Sv. Kozma a Damián, mučeníci 
 

Pôvod mena : z gréčtiny kosmos – 

súlad, poriadok, svet a Damios – meno 

bohyne uctievanej v Epidure, damanios – 

krotiteľ.  

Zachovalo sa mnoho svedectiev 

skorého kultu oboch svätých. Podľa legendy 

boli dvojičkami. Študovali medicínu. Ako 

Kristus – uzdravovali ochrnutých, navracali 

zrak, vyháňali diablov, kriesili mŕtvych. Týmto 

spôsobom obrátili mnohých na kresťanstvo. 

Zomreli mučeníckou smrťou v Cýre – 

východnej Sýrii počas prenasledovania za 

cisára Deokleciána okolo roku 305. Keď sa 

bratia – lekári priznali ku kresťanstvu, boli 

mučení a nakoniec sťatí. Ich úcta sa rozšírila 

postupne aj na kresťanský Západ. Sú im 

zasvätené viaceré kostoly i na Slovensku 

(Trenčianske Biskupice, Kostolná-Záriečie, 

Dúbravka). 

Ich relikvie sa uchovávajú vo 

významnom rímskom antickom kostole na 

Via dei Fori Imperiali v blízkosti slávneho 

Forum Romanum, ktorý im je zasvätený, tiež 

v Mníchove, Hildesheime, Essene.   

                                             Lucia Horná 
--------------------------------- 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Ivan KOVAĽ   a  
Markéta FRONTOVÁ     
  ohlasujú sa tretíkrát 

Igor SOPKO   a  
Zuzana STAVAROVÁ     
  ohlasujú sa prvýkrát 

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb 
 


