
Misijná nedeľa 

Misijná nedeľa je známa aj ako Svetový deň misií a je dňom modlitieb za šírenie 

evanjelia a zároveň aj dňom solidarity s našimi bratmi a sestrami v misiách, ktorí  

žijú v materiálnej núdzi.  
 

 Dnes, 21. októbra 2018 slávime na celom svete vo všetkých katolíckych kostoloch 

misijnú nedeľu. Je to deň modlitieb za misie a misionárov a deň solidarity 

prejavenej finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Na Slovensku sa         

v tento deň modlíme a finančne podporujeme misie v Etiópii. Etiópsky biskup 

Tesfaselassie Medhin Fessuh, ktorý navštívil Slovensko minulý rok na pozvanie 

Dobrej noviny, zhrnul svoje misijné úsilie takto: „Ako Cirkev stojíme na strane 

trpiaceho ľudu a snažíme sa 

ponúknuť mu nádej. Stretnutie     

s Ježišom Kristom, ako nás to učí 

evanjelium, nás vedie na ceste    

k perspektíve, ktorá je naplnená 

vierou, nádejou a láskou.“          

V tomto roku Pápežské misijné 

diela na Slovensku podporili 

misie sumou v celkovej hodnote 

689 056,43 €. Krajín, do ktorých 

zo Slovenska smerovala 

podpora: Senegal, Rwanda, 

Keňa, Benin, Uganda, Kongo a 

Togo. Podporených bolo spolu 

11 diecéz, 3 semináre a 27 

projektov.  

 

Svätý Otec František pri príležitosti Misijnej nedele vydal posolstvo, ktorého 

hlavnou myšlienkou je: Spoločne s mladými prinášajme evanjelium všetkým. 
  

Misijná nedeľa je výzvou pre každého zobrať vážne Ježišov misijný odkaz: „Iďte a 

ohlasujte evanjelium všetkým národom…“ a napĺňať ho aj v zmysle slov kardinála 

Jozefa Tomka: „Jestvuje len jedna misia – Kristova – a my sa na nej môžeme 

zúčastňovať.“          

               Zdroj: www.misijnediela.sk 

Čakáreň u lekára plná pacientov 
a my čakáme v rade. Rad v obchode. 
Rad na úrade, pošte, v banke, takmer 
všade. Ako by sa nám hodilo byť prví. 
Alebo ináč, keď si prvenstvo pred 
ostatnými čakajúcimi nárokujeme 
z našej dôležitosti, že sme „Niekto“. Aj 
Zebedejovi synovia sa zrejme pri 
Ježišovi cítili „Niekým“: „Učiteľ, 
chceme, aby si nám splnil, o čo ťa 
poprosíme.“ - „Daj, aby sme sedeli 
v tvojej sláve jeden po tvojej pravici 
a druhý po ľavici.“  

Prísť do neba, do Božej blízkosti, 
prísť domov, je tá najväčšia odmena 
a najfantastickejšie víťazstvo. Ale 
chcieť byť víťazom medzi víťazmi?! Čo 
si mohol Ježiš pomyslieť o týchto 
bratoch? Že nič nepochopili? 

 
Medzi vami to tak nebude 

  
Ježiš znova obracia princípy 

ľudského zmýšľania. Významné posty 
a privilégia spoločenského života - 
rôzne prvenstvá - dostávajú politici, 
slávni, bohatí a túžime možno aj my. 
Avšak prvenstvo v Ježišovej sláve 
vôbec nesúvisí s „významnosťou“ na 
tomto svete. Hocaká moc a právo 
siaha len po hrob. Našou smrťou už 

nemáme na nič právo. Kristus nás 
povzbudzuje k službe a obete pre 
iných. Nemáme túžiť byť veľkí a prví, 
ale máme túžiť slúžiť a pomáhať. Takto 
šírime Božie kráľovstvo tu na Zemi. 
A kto šíri Božie kráľovstvo, ten v ňom 
získava aj významné  miesto. Čím viac 
slúžime, tým viac rastie post v Božom 
kráľovstve. Avšak byť prvý, znamená 
nie veľa slúžiť, ale slúžiť všetkým, aj 
tým, ktorí nám ubližujú. Nežime teda 
svoj život pre seba, pre svoj vlastný 
prospech, prospech len svojej rodiny, 
ale pre všetkých, ktorým nám Pán dá 
milosť poslúžiť.  

                         Ján Štefanko  
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Resp.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. 
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Oznamy Liturgický program na 29. týždeň cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

22.10. 

SV. JÁNA PAVLA II., PÁPEŽA 

ľubovoľná spomienka 

Ef 2, 1-10; Ž 100; Lk 12, 13-21 

6.30 
 Poď. 30 r. manželstva a ZBP 
Vladimír, Mária  

18.30  ZBP Lýdia, Zuzana, Anna 

Ut 

23.10. 

SV. JÁNA KAPISTRÁNSKEHO, 

KŇAZA 

ľubovoľná spomienka 

Ef 2, 12-22; Ž 85; Lk 12, 35-38 

6.30 
 ZBP a ochranu pre Marcelu, 
Nikétu, Tibora  

18.30  ZBP DDSv. Peter   

St 

24.10. 

FÉRIA 

Ef 3, 2-12; (Ž) Iz 12; Lk 12, 39-48 

6.30  ZBP Lukáš s rodinou   

18.30  + Anna                      / s deťmi 

Št 

25.10. 

FÉRIA 

Ef 3, 14-21; Ž 33; Lk 12, 49-53 

6.30  ZBP Ľubica  

18.30  + Michal, Mária 

Pi 

26.10. 

FÉRIA 

Ef 4, 1-6; Ž 24; Lk 12, 54-59 

6.30  + Helena   

18.30 
 ZBP Anna 
              / birmovanci a mládež 

So 

27.10. 

FÉRIA 

Ef 4, 7-16; Ž 122; Lk 13, 1-9 

7.00  ZBP Štefan   

18.30  + Helena 

Ne 

28.10. 

TRIDSIATA  NEDEĽA 
CEZ ROK 

 

Jer 31, 7-9; Ž 126;  
Hebr 5, 1-6; Mk 10, 46b-52 

8.00  Poď. ZBP za 50 r. života Viliam  

9.30  + Anton Farkaš 

11.00 
 ZBP Beáta a Jozef: 28. výročie 
manželstva 

18.30 
 BZP DDSv. Peter, Pavol s 
rodinou 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé     18.00  9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu, 28. 10. 2018:   

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Benčo, 
Plančárová 

Josipčuk, 
Josipčuková 

Benčo, 
Fecenková 

Klapák, 
Klapáková 

Kočiš, 
Antolíková 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Vaverčákovú, 
Zajacovú, Polaščíkovú. Vďaka rodinám, 

ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
2. Na opravu strechy fary obetoval 

bohuznámy darca 100 €, na potreby 
upratovania kostola bohuznáma 100 € a zo 
svadby darovali na kostolné potreby 
novomanželia Andrea a Vladislav 100 €. 
Úprimné Pán Boh zaplať.  
3. V utorok po večernej sv. omši bude 
Biblické stretnutie v katechetickej 

miestnosti fary. Pozývame vás.  
4. Pozývame miništrantov (aj nových), na 
miništrantské stretko, každý štvrtok 
o 15:30-16:30 na fare.  
5. Na budúcu nedeľu sa uskutoční 
v našej farnosti obnova misií. Pátri 
kapucíni budú sláviť sv. omše v nedeľu 
v našich kostoloch. 
6. Pripomíname, že budúci víkend v noci 
zo soboty na nedeľu o 03.00 hod. sa 
mení čas z letného na zimný. Ručičku 
hodinky posunieme o hodinu dozadu.  
7. Tak, ako každý rok, pri príležitosti 
dušičkových sviatkov si môžeme zakúpiť  
Sviecu za nenarodené deti. Stojí 1,-€ 
a jej kúpou prispejeme na pro life 
aktivity Fóra života. Prosíme vás, aby ste 

si ich zakúpili a použili ich 2.11. na 
Spomienku na všetkých verných zosnulých 
tak, že večer o 20.00 hod. ju zažatú 
vložíme do okna a pomodlime sa za 
nenarodené deti. 
 

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

Svätý Ján Pavol II., pápež 
 

Karol Wojtyla sa narodil 18. mája 1920 

vo Wadowiciach. Pre všeobecnú Cirkev bol 

známy ako krakovský arcibiskup. Je prvým 

pápežom poľského pôvodu a po 455 rokoch 

prvým netalianskym pápežom od čias 

Hadriána VI.  

Dňa 18. októbra 1978 povedal, že jeho 

úlohou je byť „svedkom univerzálnej lásky“. 

Jeho prvá encyklika Redemptor hominis je 

výrečnou výpoveďou o kresťanskom 

humanizme: pravú slobodu možno nájsť len 

v Cirkvi a ľudskú dôstojnosť najlepšie 

uchováva Cirkev. Aj ďalšie jeho encykliky 

/spolu 14/ a pastoračné návštevy vo svete 

/104/ svedčia o jeho otcovskej starostlivosti 

o  všetkých bez rozdielu.   

Pápež Ján Pavol II. vyhlásil za patrónov 

Európy svätých Cyrila a Metoda (1980). Vo 

vzťahu ku Slovensku zriadil Východnú 

slovenskú provinciu so sídlom v Košiciach 

/1995/, Gréckokatolícku slovenskú cirkevnú 

eparchiu v Kanade a na Slovensku /1997/. 

Jeho návštevy na Slovensku v rokoch 1990, 

1995 a 2003 sa stretli s veľkým nadšením tak 

u katolíkov, ako aj u iných kresťanov, ba 

dokonca aj u neveriacich. Zomrel po dlhom 

boji proti Parkinsonovej chorobe v prvú 

sobotu po Veľkej noci, vo vigíliu slávnosti 

Božieho Milosrdenstva 2. apríla 2005, 

o 21:37 miestneho času. Za blahoslaveného 

ho vyhlásil pápež Benedikt XVI. dňa 1. mája 

2011. Svätorečený bol 27. apríla 2014 

pápežom Františkom. Bol 264 pápežom.                 

           Lucia Horná  
   

 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Lukáš BARTKO   a  
Veronika PIROGOVÁ     
  ohlasujú sa tretíkrát 

Vladimír ROŠKO   a  
Adriana ORENIČOVÁ     
  ohlasujú sa druhýkrát 

Lukáš BAK   a  
Andrea KLEMBAROVÁ     
  ohlasujú sa prvýkrát 

 


