
Obnova misií:  ZMIERENIE    28. – 31. októbra 

 

Ponúkame vám program misií vo farnosti sv. Františka z Assisi - Vranov Juh: 

 

Nedeľa  28. 10. 

  8.00;  9,30; 11,00; 18,30 - sv. omša s misijnou kázňou - farský kostol 

  9.30  –  sv. omša s misijnou kázňou - filiálka Dlhé 

11.00  –  sv. omša s misijnou kázňou - filiálka Cirkevná Škola 

16:30  –  film Ostrov, cca 2 hod. - farský kostol 

 

Pondelok  29. 10. 

  9:30  –  11:00 - sviatosť zmierenia - farský kostol 

10:00  –  sv. omša s misijnou kázňou - farský kostol 

16:00  –  17:30 - sviatosť zmierenia - farský kostol 

18:00  –  sv. omša s misijnou kázňou - farský kostol aj filiálka Dlhé 

 

Utorok  30. 10. 

  9:30  –  11:00 - sviatosť zmierenia - farský kostol 

10:00  –  sv. omša s misijnou kázňou - farský kostol 

16:00  –  17:30 - sviatosť zmierenia - farský kostol  

16:30  –  18:00 - sviatosť zmierenia - filiálka Dlhé 

18:00  –  sv. omša s misijnou kázňou - farský kostol aj filiálka Dlhé 

18.00  –  Filiálka Dlhé: Výročie konsekrácie kostola – slávnosť! 

 

Streda  31. 10.  

  9:30  –  11:00 - sviatosť zmierenia - farský kostol 

10:00  –  sv. omša s misijnou kázňou - farský kostol 

16:00  –  17:30 - sviatosť zmierenia - farský kostol 

18:00  –  sv. omša s misijnou kázňou - farský kostol aj filiálka Dlhé 

 
Obnova misií vo farnosti je čas, kedy môžeme oživiť náš vzťah k Bohu.  

 

Neodmietnime toto pozvanie, 

Poďme sa strenúť s Pánom v tomto milostivom čase. 

„Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado 
mnou!“  Práve takéto naliehavé volanie až 

krik, ktoré zastavuje Ježiša Krista pri jeho 
odchode z Jericha, sa nesie textom 
dnešného evanjelia. Je to volanie, ktoré 
nevyslovuje len slepý Bartimej, ale 
evanjelista Marek nám v tomto žobrákovi 
vyobrazuje vzor každého veriaceho, 
každého človeka. Častokrát sa totiž aj my 
ocitáme v podobnej situácii, v akej bol 
Bartimej, sediaci na okraji cesty, ktorý 
nebol slepý len fyzicky. Ani my sme síce 
Pána Ježiša nikdy nevideli z tváre do tváre, 
no každý veriaci človek by mal mať aj iný 
zrak, ktorý vychádza z jeho srdca. Avšak 
napriek tomu, že naše oči sú v poriadku, to 
isté nemôžeme povedať o očiach nášho 
srdca.   

 

Ježišu, syn Dávidov... 
 

Odkedy je hriech prítomný vo svete, je 
nevyhnutnou súčasťou života každého 
človeka fakt, že naše srdce je často slepé 
a náš život sa ocitá na okraji cesty... 
Trpíme totiž slepotou hriechu, ktorý je 
prítomný v každom z nás. No napriek tomu 
nesmieme strácať nádej, pretože je tu 
Ježiš, ktorý je ochotný nám pomôcť. 
Rovnako ako Bartimej, ktorý keď sa 
dozvedel, že Ježiš Kristus sa blíži k nemu, 
robí všetko pre to, aby si získal jeho 
pozornosť napriek tomu, že ho mnohí 
okrikujú, aby mlčal. Bartimeja to však 
neodrádza a kričí ešte väčšmi: „Syn 
Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Ježiš na 
volanie reaguje a stojí, čaká, kým k nemu 

slepec vykročí, no už bez plášťa, ktorý 
neváha odhodiť, pretože často aj to, čo je 
pre nás veľmi vzácne nám môže prekážať 
v nasledovaní Ježiša.  

Vkladajme preto našu istotu a vieru do 
nášho vzťahu k Bohu, pretože už teraz 
vieme, že Ježiš pozná naše srdce a všetko 
v ňom skryté, no čaká len a len na nás, aby 
sme ho k sebe privolali, a aby nás mohol 
uzdraviť. Ježiš sa pýta aj nás: „Čo chceš, 
aby som ti urobil?“ A čaká na odpoveď, 
ktorú s vierou vyslovil slepec: „Rabboni, aby 
som videl!“ Ježiš má tú moc, má moc 
uzdraviť našu slepotu spôsobenú hriechom, 
ktorý nás od neho vzďaľuje. No ak sa 
úprimne vyznáme a hľadáme jeho blízkosť, 
môžeme si byť istí, že nás k sebe pritiahne 
ešte väčšmi. Viera je totiž tá, ktorá 
uzdravuje a privádza človeka na tú správnu 
cestu, ktorá vedie za Ním. A Pán nám otvorí 
oči. Budeme môcť nasledovať Ježiša a 
vidieť ho z tváre do tváre, pretože ako sám 
hovorí: „Ja som svetlo sveta; kto mňa 
nasleduje, bude mať svetlo života.“ 

   Anna Vozárová 
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TRIDSIATA NEDEĽA  

CEZ ROK 

Resp.: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. 

Vychádza týždenne k nedeli. Redakčná rada: veriaci. Web: www.rkcvtjuh.sk. Návrhy čakáme na email: 

rkcvranovjuh@gmail.com; číslo účtu: SK15 0200 0000 0030 3648 5058. Príspevok na vydávanie: 0,10 € 

 



Oznamy Liturgický program na 30. týždeň cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

29.10. 

FÉRIA 

Ef 4, 32 – 5, 8; Ž 1; Lk 13, 10-17 

6.30  + František   

18.00  + František Dely 

Ut 

30.10. 

FÉRIA 

Ef 5, 21-33; Ž 128; Lk 13, 18-21 

6.30  ZBP Júlia, 80 rokov života  

18.00  ZBP Teréza: oslavuje svoje nar. 

St 

31.10. 

FÉRIA 

Ef 6, 1-9; Ž 145; Lk 13, 22-30 

6.30  + Pavol, Helena, Juraj 

18.00  ZBP DDSv. Peter s rodinou 

Št 

1.11. 

VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

Slávnosť – prikázaný sviatok 

Zjv 7, 2-4. 9-14; Ž 24;  

1 Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-12a 

8.00  + Anna 

9.30  Za farníkov  

11.00  Na úmysel  

18.30  + Eduard  

Pi 

2.11. 

VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH  

spomienka 

Jób 19,1. 23-27; Ž 27;  

2 Kor 4,14–5,1; Jn 14,1-6 

6.30  + Michal, Irena 

18.00 
 + Štefan 
              / birmovanci a mládež 

So 

3.11. 

FÉRIA 

Flp 1, 18b-26; Ž 42; Lk 14, 1. 7-11 

7.00  + Pavol 

18.00  + Ján 

Ne 

4.11. 

TRIDSIATA  PRVÁ  NEDEĽA 
CEZ ROK 

 

Dt 6, 2-6; Ž 18;  
Hebr 7, 23-28; Mk 12, 28b-34 

8.00  + Jozef, Helena 

9.30  + Mária, Pavol 

11.00  + Michal Mazur 

18.30  + Helena 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé 18.00 18.00 18.00 9.30 18.00 8.00 9.30 

Rod. oblasť    11.00 17.00  11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  4.11.2018:   

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Ocilková, 
Vaterka 

Chytra, 
Sabolová 

Plančárová, 
Demčák 

Novák, 
Antolíková 

Sztraka, 
Sztraková 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Bertovú, Kundravú, 
Ocilkovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, 

ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
 

2. Na opravu strechy fary obetovala 

bohuznáma 20€ a novomanželia Marek 
a Slávka 100€. Zo zbierky na misie: 
celkovo 1483€ (farský kostol: 1201€, 

Vranovské Dlhé: 153€, Rodinná oblasť: 
129€). Úprimné Pán Boh zaplať.  
 

3. Od dnešného dňa do stredy večer 
prebieha u nás obnova misií. Sv. omše 
s misijnými kázňami budú v pondelok až 
stredu vždy o 10.00 hod. a o 18.00 hod. 

Každý deň bude možné sa vyspovedať 
dopoludnia od 9.30 hod. do 11.00 hod. a od 
16.00 hod. do 17.30 hod. Je to zároveň 
spoveď pred 1. piatkom a pred 
dušičkovými sviatkami. Pozývame vás 
k hojnej účasti na týchto dňoch duchovnej 
obnovy našej farnosti. Každý deň bude sv. 
omša aj na filiálke Dlhé.  
 

4. V utorok 30.10. slávime Výročie 
konsekrácie nášho filiálneho kostola na 
Vranovskom Dlhom. Pre veriacich našej 
filiálky je to slávnosť, preto pozývame        
k účasti na večernej sv. omši o 18.00 hod. 
 

5. Nasledujúca sobota je prvá sobota.  

Sv. omše s modlitbou fatimského ruženca 
budú ako zvyčajne. 
 

6. Biblické, ani miništrantské stretko tento 

týždeň nebude! 
 

7. Vo štvrtok bude prikázaný sviatok 
Všetkých svätých. Sv. omše budú ako v 
nedeľu. Popoludní o 14.00 hod. bude na 

cintoríne na Vranovskom Dlhom pobožnosť 
za duše v očistci. Pozývame vás. 
 

8. V sakristii si môžete zakúpiť Sviecu za 
nenarodené deti, stojí 1-€. V piatok 2.11. 
večer o 20.00 hod. ju môžeme zažať 

a pomodliť sa v rodinách za nenarodené 
deti a ich rodičov. 
 

9. Dávame do pozornosti, že po zmene 
času sa menia časy večerných sv. omší 
na 18.00 hod. – výnimku tvoria nedele 

a prikázané sviatky, kedy čas sv. omší 
zostáva 18.30. 

Slávnosť Všetkých svätých 
 

Korene sviatku Všetkých svätých siahajú 

do 4. storočia. V Západnej cirkvi sa datuje 

vznik spomienky na začiatok 7. storočia. 

V roku 835 pápež Gregor IV. nariadil tento 

deň sláviť ako sviatok Všetkých svätých. 

Cirkev si už v začiatkoch uctievala ľudí, ktorí 

sa osvedčili vo vernosti k Bohu. Boli to 

mučeníci – martýri, ktorí svojou smrťou 

svedčili o Kristovi. Druhú skupinu tvorili 

vyznávači. Cirkev ich uznala za hodných úcty 

a nasledovania pre ich zbožnosť a horlivosť. 

Ich svedectvo o evanjeliových hodnotách 

v každodennom živote bolo hrdinstvom.  

Proces kanonizácie prešiel rôznymi 

úpravami. Spočiatku právo kanonizácie 

patrilo diecéznemu biskupovi. Prvú pápežskú 

kanonizáciu uskutočnil Ján XV., ktorý roku 

993 vyhlásil za svätého biskupa Ulricha.   

      Divinus perfectionis Magister (apoštolská 

konštitúcia, 25.01.1983) nariaďuje proces 

postupného získania dôkazov v prospech 

kandidáta svätosti, no aj proti nemu. Prvým 

stupňom kanonizácie je beatifikácia, 

blahorečenie. Úcta k blahoslavenému sa 

obmedzuje na miestnu cirkev. Môžu mu byť 

vyhotovené obrazy a sochy, zasvätené 

oltáre, nie však chrámy. Po blahorečení sa 

môže začať kanonizačný proces, ktorý je 

prísnejší. Je potrebný aj dokázateľný zázrak 

na jeho príhovor. Rímske martyrológium 

uvádza vyše 6000 svätých a blahoslavených. 

Katolícka cirkev si uctieva vyše 20 000 

svätých a vyše 200 000 blahoslavených.                

        Lucia Horná  
 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Vladimír ROŠKO  a  
Adriana ORIENČOVÁ     
  ohlasujú sa tretíkrát 

Lukáš BAK   a  
Andrea KLEMBAROVÁ     
  ohlasujú sa druhýkrát 

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb 

 


