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Prvé čítanie dnešnej nedele nám 
rozpráva epizódu z Mojžišovho života. 
Mojžiš bol politickým i duchovným 
vodcom ľudu. Bol veľkým prorokom, 
cez ktorého Boh oznamoval všetkým 
svoju vôľu. Jedného dňa sa však v 
tábore našli ľudia, ktorí prorokovali. 
Jozue žiada Mojžiša, aby im to 
zakázal. Z úst Mojžiša však počuje: 
„Kiežby bol všetok Pánov ľud proroci a 
Pán mu dal svojho Ducha!“ 

Podobná situácia sa opakuje okolo 
Ježiša. Očividne ktosi vyháňal zlých 
duchov v Ježišovom mene. Ján 
vystupuje v tejto stati z evanjelia ako 
nejaký fanatik, ktorý pozerá iba jedným 
smerom. Ježišovi oznamuje: „Bránili 
sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš 
však v tomto neznámom človekovi vidí 
niekoho, kto verí v neho tak silno, že 
jeho viera dokáže vyháňať zlo z ľudí, a 
preto apoštolom hovorí: „Nebráňte mu! 
Lebo nik,  kto robí divy v mojom mene, 
nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne.“ 

 

Velebíme ťa, Bože, za dobro, 

ktoré konáš cez iných ľudí 
 
Ježiš učeníkov a aj nás učí 

druhých vnímať cez pohľad lásky. 
Pozerať sa na tých, ktorí pracujú na 
skutočnom rozvoji a pokroku človeka, 

hoci nie sú „naši“, s radosťou, 
vďačnosťou a nie so žiarlivosťou. 

Môžeme dnes pouvažovať, kde sa 
v tejto stati evanjelia nachádzame my. 
Nepozeráme sa na iných ľudí len cez 
okuliare svojich noriem a nepripustíme, 
že veci môžu ísť aj iným smerom ako 
len tým naším? „Kto nie je proti nám, je 
za nás,“ hovorí Ježiš. 

Je veľmi ľahké odsúdiť človeka, 
poukazovať na skazenú mládež, ktorá 
sa odkláňa od viery v Boha a siaha po 
klamlivých ideáloch. Nestačí len 
nadávať na systém, politikov, 
nepríjemných susedov atď. Máme 
každý sám za seba priložiť ruku k dielu, 
ktoré zanechal Ježiš na tejto zemi. 

Aj v dnešnú nedeľu nás Pán Ježiš 
pozýva, aby sme pomáhali, chránili a 
šírili dobro, porozumenie a lásku vo 
svete, ktorý nás obklopuje a  
zvelebovali Boha za bratov a sestry, 
ktorí už tak konajú. 

    sr. Consolata 

40 
2018 

XII. ročník 

30. septembra 2018 
 

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA  

CEZ ROK 

Resp.: Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. 



Oznamy Liturgický program na 26. týždeň cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

1. 10. 

SV. TERÉZIE OD DIEŤAŤA JEŽIŠA,  

PANNY A UČITEĽKY CIRKVI 

spomienka 

Jób 1, 6-22; Ž 17; Lk 9, 46-50 

6.30  + Ján  

18.30  + Ján, Mária  

Ut 

2. 10. 

SV. ANJELOV STRÁŽCOV 

spomienka 

Ex 23, 20-23a; Ž 91; Mt 18, 1-5. 10 

6.30  + Helena, Ladislav 

18.30  + Ján 

St 

3. 10. 

FERIA 

Jób 9, 1-12. 14-16; Ž 88; Lk 9, 57-62 

6.30  Za duše v očistci  

18.30  + Mária, Pavol   / za účastí detí 

Št 

4. 10. 

SV. FRANTIŠKA Z ASSISI 

slávnosť  
Jób 19, 1. 21-27; Ž 27; Lk 10, 1-12 

6.30  + Michal 

9.00  Odpustová pre žiakov CSŠ 

18.30  + Michal 

Pi 

5. 10. 

SV. FAUSTÍNY KOWALSKEJ, 

PANNY 

ľubovoľná spomienka 

Jób 38,1.12-21;40,3-5; Ž 139; Lk 10, 13-16 

6.30 
 ZBP Natália, Zdenka, Ľudmila,  
   Hedviga  

18.30  + Mária, Ľubomír      / mládež  

So 

6. 10. 

SV. BRUNA, KŇAZA 

ľubovoľná spomienka 

Jób 42, 1-3. 5-6. 12-16; Ž 119; Lk 10, 17-24 

18.00  ZBP a DDSv. Martina, František 

Ne 

7. 10. 

DVADSIATA  SIEDMA  NEDEĽA 
CEZ ROK 

 

Gn 2, 18-24; Ž 128;  
Hebr 2, 9-11; Mk 10, 2-16 

8.00 
 Za dobré rozhodnutie v živote:  
    Michal a Dominika  

10.30 

 30. výr. sobáša – poďakovanie:   
    Ľubica a Peter, 
  

Za farníkov,  
  

ZBP Viera – 60. narodeniny 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  18.00   18.00 8.00 Fatimská 8.00 

Rod. oblasť      17.00 Nedeľná  

Lektori na budúcu nedeľu, 7. 10. 2018:   

Sobota - vigília 8.00 10.30 -- -- 

Benčo 
Ocilková 

Ivanko 
Ivanková 

Sztraka 
Sztraková 

-- -- 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Dobranskú, 
Demetrovú, Volovarovú. Vďaka rodinám, 

ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
2. Zbierka na opravu strechy fary 
z minulej nedele činila spolu 985,31 € 

(Farský kostol – 777,81€, filiálka Dlhé 
167,50€ a filiálka Rodinná Oblasť 40€). 
Okrem toho darovalo Ružencové bratstvo 
pri farskom kostole na opravu strechy 

sumu 900€. Vyslovujeme vám úprimnú 
vďaku za vaše dary.  
3. Pozývame vás v utorok po večernej 
svätej omši na Biblické stretnutie 

v katechetickej miestnosti fary.  
4. Zajtra dopoludnia (Pondelok), 1. októbra 
od 9.00 hod. bude veľké upratovanie 

farského kostola pred odpustom. Prosím 
vás, ktorí môžete prísť, aby ste prišli 
pomôcť (najmä mladší, ktorí budete doma).  
5. Od zajtra začína mesiac Október, kedy 
sa budeme spoločne modliť pol hodiny 
pred večernou sv. omšou modlitbu sv. 
ruženca.  
6. V nasledujúcom týždni bude prvý 
piatok v mesiaci a zároveň čas pred 
odpustom. Spovedať budeme takto: 
Farský kostol: pondelok až piatok ráno od 
6.00 do 6.30 a večer od 17:45 do 18.30. 
Filiálka Dlhé: utorok od 17.15 do 18.00 
a piatok od 17.00 do 18.00.  
7. Na budúcu nedeľu bude vo farskom 
kostole odpustová slávnosť. Sv. omše vo 

farskom kostole budú iba dopoludnia 
a v pozmenenom čase – o 8.00 hod. 
a o 10.30 hod. slávnostná odpustová. 
Večerná sv. omša na odpust nebude! Sv. 
omše na filiálkach: sobotu na Rodinnej 
oblasti o 17.00 (nedeľná) a v nedeľu 
Vranovské Dlhé o 8.00. Pozývame vás 

srdečne na odpustové slávenie. 
8. V Poverelle na zadnej strane nájdete 
program odpustovej slávnosti sv. 

Františka z Assisi. Okrem toho bude na 
plagáte vývesky a tiež na našej internetovej 
stránke. 
9. Pripomíname, že každý večer pred sv. 
omšou sa modlíme Deviatnik k úcte 
nášho patróna sv. Františka. 
 

Svätý František z Assisi 
 

Pôvodným menom Giovanni Battista 

Bernardone, ale rodičia ho volali Francesco, teda 

František. Narodil sa v roku 1182 a zomrel roku 

1226. Je zakladateľom františkánskeho rádu. Je 

patrónom zvierat, obchodníkov, Talianska a 

životného prostredia.  

V meste Spoleto mal sen, ktorý ho priviedol 

ku konečnému rozhodnutiu skoncovať s 

rytierstvom. V kostolíku sv. Damiána mal videnie, v 

ktorom ho Ježiš z kríža žiadal opraviť rozpadajúci 

sa kostolík. Videnie presmerovalo dovtedajší 

Františkov život a priviedlo ho k činnosti, ktorá 

spôsobila obnovu Cirkvi. František spočiatku začal 

kázať v Assisi a už po niekoľkých vystúpeniach 

získal niektorých poslucháčov, ktorí sa k nemu 

pripojili. Roku 1209 ich ústne schválil pápež 

Inocent III. Tak vznikla mužská Rehoľa menších 

bratov. V tej dobe bol František vysvätený za 

diakona a ním zostal po celý život. Celoživotné 

rozhodnutie 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 života Cirkvi 

veľkú novotu založením tzv. tretieho rádu. 

František odporúčal sebe i veriacim dôsledne 

prežívať evanjelium. Sám František mal účasť na 

Kristovom utrpení aj inou veľkou milosťou, keď 

počas zjavenia 14. septembra 1224 mu ukrižovaný 

Ježiš vtisol krvavé znaky utrpenia – stigmy. Je to 

prvý známy prípad stigmatizácie v dejinách Cirkvi.      

  Lucia Horná 

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

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Igor SOPKO   a  
Zuzana STAVAROVÁ     
  ohlasujú sa druhýkrát 

Vladislav SABOL   a  
Andrea OLEXOVÁ     
  ohlasujú sa druhýkrát 

Marek SOPKO  a  
Slávka NOVICKÁ     
  ohlasujú sa prvýkrát 

Peter KMEC   a  
Dominika ĎURIŠKOVÁ     
  ohlasujú sa prvýkrát 

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb 
 


