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                                                                        Bratia a sestry. Božie slovo tejto 

nedele zdôrazňuje dôležitosť viery v Boha 

pre ľudský život. Celé stáročia to ľudia 

chápali. Lenže aj tu nastal veľký obrat. 

Svet sa zmenil politicky, veda a technika 

išla dopredu míľovými krokmi, zdôrazňuje 

sa veľkosť a sila človeka, ako aj jeho 

sloboda a nezávislosť. Zdá sa, akoby Boh 

už nebol pre mnohých potrebný a dôležitý. 

Niektorí tvrdia, že človek si poradí so 

všetkým, že sme už veľa objavili; a čo ešte 

nie, tak to dokážeme v krátkom čase. 

Takéto myslenie je čisto materialistické 

a tvrdí, že to nie Boh, ale človek je 

základom a cieľom všetkého. Dnes si už 

dokážeme veľa vecí kúpiť, zabezpečiť, 

vyliečiť sa z mnohých chorôb vďaka 

pokroku v medicíne, ale aj splniť si mnohé 

životné priania a túžby. Aj preto je 

pokušenie zabudnúť na Boha veľmi silné. 

  

„Uverme, že viera je dôležitá!“ 
 

Spýtajme sa teda: Z čoho toto 

pokušenie vychádza? Odpoveď máme 

v Písme. Hriech človeka spôsobil to, že sa 

narušil poriadok vecí a hodnôt v našom 

živote. Prví ľudia uverili tvrdeniu diabla, že 

môžu byť šťastní a naplnení bez Boha; že 

Boh ich chce len obmedzovať a limitovať. 

Božie slovo nám však hovorí, že Boh 

zostal napriek ľudskej nevernosti verný. 

Počas dejín spásy neustále vzbudzoval 

svedkov viery, ktorí tieto dejiny usmerňovali 

k ich pravému cieľu. List Hebrejom uvádza 

viacerých týchto lídrov viery. Na prvom 

mieste Abraháma, pre ktorého viera bola 

„základom toho, čo dúfal a dôkazom toho, 

čo nevidel.“ Práve na Abrahámovom živote 

sa nám ukazuje, že viera v Boha nespočíva 

len v nejakých abstraktných definíciách 

právd, ale v životnom postoji človeka. Je 

založená na ochote brať vážne Božie výzvy 

a dať svoj život k dispozícii Bohu, a to so 

všetkými dôsledkami.  

 
  

Povzbuďme sa preto aj my na 

príklade týchto velikánov viery. Denne 

v modlitbe prosme, aby Pán posilnil našu 

vieru, ale aj túžbu odovzdať sa mu úplne 

a bez podmienok. Nemajme ambíciu „hrať“ 

sa pred Bohom na nezávislých a najmúdrej-

ších. Tento postoj robil ľudí  v každej dobe 

v konečnom dôsledku nešťastnými. Prosme 

o „smäd“ po skutočnej pravde, aby nám 

Boh dával odpovede na to, čo potrebujeme 

pre našu spásu. 

                                                                                                                                              

Štefan Albičuk, dekan   

  

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
20. nedeli prosíme rodinu Klimčovú, 
Palenčíkovú a Mitaľovú. Na ďalší týždeň, 
k 21. nedeli prosíme rodinu Ivankovú, 
Rusnákovú a Struhárikovú. Zároveň 
vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré 
upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
2. Z krstu Elišky obetovali na kostolné 
potreby 50,- €. Úprimné Pán Boh zaplať. 
3. Pripomíname, že sa môžete hlásiť na 
autobus, ktorý pôjde do Bratislavy na 
Pochod za život. Termín tejto akcie je 
21.9 – 22.9. (sobota a nedeľa). Prosíme, 
aby ste sa prihlásili čo najskôr, keďže je 
potrebné vybaviť aj ubytovanie! 
4. Vo štvrtok bude slávnosť 
Nanebovzatia Panny Márie. Je to 
prikázaný sviatok. Všimnite si preto dobre 
čas svätých omší v tento deň. Kto by sa 
nemohol zúčastniť z vážnych dôvodov sv. 
omše vo štvrtok, tak už v stredu večer 
bude sv. omša zo sviatku! 
5. V sobotu 24. augusta pripravujeme 
duchovnú púť do Ružencovej záhrady vo 
Vyšnej Šebastovej pre členov Bratstva sv. 
ruženca z našej farnosti. Autobus je 
objednaný. Záujemcovia zapíšte sa do 
stredy v sakristii! 
6. Na budúcu nedeľu budeme liturgicky 
sláviť výročie konsekrácie nášho 
farského Kostola sv. Františka. 
Slávnostná sv. omša bude o 10.30 hod. 
Okrem toho bude sv. omša ešte o 8.00 
hod. Ranná sv. omša o 6.30 ani večerná 
o 18.30 hod. budúcu nedeľu nebudú! 
Úmysel z rannej sv. omše o 6.30 bude 
odslúžený o 10.30. Vďaka za pochopenie. 
Popoludní od 15.30 bude v areáli fary 
a kostola náš Farský deň, na ktorý vás 
srdečne pozývame. Zároveň veľmi 
prosíme aj gazdinky, aby napiekli a 
priniesli na spoločný stôl k agapé aj 
koláče. 

Oprava pódia a okolitého 
priestranstva pre kultúrne 

a duchovné podujatia 
 

Milí farníci. Do vašej pozornosti 

dávame (ako ste si iste už všimli), že 

v týchto dňoch sa realizujú v areáli našej 

farskej budovy práce na oprave pódia 

a okolitého priestranstva pre kultúrne 

a duchovné podujatia.  Toto miesto nám 

umožňuje uskutočňovať naše spoločné 

stretnutia, či už je to každoročný farský 

deň našej farnosti, slávenie 

mládežníckych sv. omší, pravidelné 

stretnutia detí a pod. Nakoľko tento 

priestor narušilo postupné zamákanie, 

vlhkosť a ďalšie problémy, rozhodli sme 

sa ho opraviť. 

  Dávame vám na vedomie, že ide 

o „Projekt podporený z rozpočtu 

PSK“. Výška dotácie z PSK je 5000,-€, 

pričom spoluúčasť našej farnosti činí 

20% z tejto sumy. Aj touto cestou 

vyjadrujem poďakovanie 

Prešovskému samosprávnemu kraju 

a poslancom, ktorí zahlasovali za 

pridelenie tejto dotácie práve na tento 

projekt. Sme presvedčení, že jeho 

praktické využitie na duchovné 

a kultúrne podujatia preukáže 

opodstatnenosť a správne využitie 

investovaných finančných prostriedkov. 

 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

František Delly    a   Lenka Vasiľová      

      ohlasujú sa druhý a tretíkrát. 

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb. 
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DEVÄTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 

Resp.: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. 
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Liturgický program na 19. týždeň v období cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

12. 8. 

 SV. JANY FRANTIŠKY DE 

CHANTAL, rehoľníčky 

ľub. spomienka   

Dt 10,12-22; Ž:147; Mt 17,22-27 

6.30 
 ZBP pre Erika, Vieru, Máriu s 
rodinami 

18.30  + Anton (1. výr. smrti) 

Ut 

13. 8. 

FÉRIA 

Dt 31,1-8; Dt:32; Mt 18,1-5.10.12-14 

6.30 
 ZBP pre Annu, Esme, Samuela  
 a Ninu 

18.30  + Ľubomír 

St 

14. 8. 

SV. MAXIMILIÁNA MÁRIU 

KOLBEHO, kňaza a mučeníka 

spomienka 

Dt 34,1-12; Ž:66; Mt 18,15-20 

6.30  + Marianna, Ján, Anna a Ján 

18.30  + Gréta (3. výr. smrti) 

Št 

15. 8. 

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE 

slávnosť (prikázaný sviatok) 

Zj 11,19a;12,1-6a.10a-c; Ž:45; 

1Kor 15,20-27a; Lk 1,39-56 

6.30 
 ZBP a dary D.Sv. pre Marcelu  
 a dcéru Marcelu 

16.30 Za farníkov  

18.30 
ZBP a dary D.Sv. pre 
Štefana, 40 rokov života 

Pi 

16. 8. 

ŠTEFANA UHORSKÉHO 

ľub. spomienka   

Joz 24,1-13; Ž:136; Mt 19, 3-12 

6.30  + Viktor 

18.30  ZBP pre Michala, Máriu a Miška 

So 

17. 8. 

PANNY MÁRIE V SOBOTU 

ľub. spomienka 

Joz 24,14-29; Ž:16; Mt 19,13-15 

7.00  ZBP pre Mariána Zeleňáka 

18.30 
 ZBP pre Helenu a Petra s    
 rodinou 

Ne 

18. 8. 

DVADSIATA 
NEDEĽA CEZ ROK 

 

 Jer 38,4-6.8-10; Ž:40; 
Hebr 12,1-4; Lk 12,49-53 

8.00  + Helena 

10.30 
1. + Helena, Jozef a Helena 
2. ZBP pre Andreja, 65 rokov   
    života    

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  18.00  18.00   9.30 

Rod. 
oblasť 

   17.00   8.00 

Lektori na Nanebovzatie Panny Márie 15. 8. 2019  a na nedeľu,  18. 8. 2019: 
Streda - vigília 6.30 X 16.30 18.30 

X X X 
Vavrek, 

Vavreková 
Klapák, 

Klapáková  

Sobota - vigília 6.30 8.00 10.30 18.30 

Chytra, 
Sinčáková 

X 
Ivanko, 

Ivanková 
Babej, 

Babejová 
X 

Liturgický program na 20. týždeň v období cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

19. 8. 
FÉRIA  

Sdc 2,11-19; Ž:106; Mt 19, 16-22 

6.30  + Ľubomír 

18.30 
 + Margita (1. výr.) 
+ Pavol, Ján, Alžbeta  

Ut 

20. 8. 

SV. BERNARDA, opáta a učiteľa 

Cirkvi - spomienka 

Sdc 6,11-24a; Ž:85; Mt 19,23-30 

6.30  ZBP pre Dominiku  

18.30  ZBP pre Milana a Darinu 

St 

21. 8. 

SV. PIA X., pápeža 

 spomienka 

Sdc 9,6-15; Ž:21; Mt 20,1-16 

6.30  Božia pomoc pre Ľudmilu 

18.30  ZBP pre Janu 

Št 

22. 8. 

PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ 

spomienka 

Sdc 11,29-39a; Ž:40; Mt 22,1-14 

6.30  + Mariana, Ján, Anna, Ján 

18.30 
 ZBP pre Annu, Esme, Samuela  
 a Ninu  

Pi 

23. 8. 

FÉRIA  

Rút 1,1-2a.3-6.14b-16.20; Ž:146; 

Mt 22,34-40 

6.30  + Jozef 

18.30  + Helena 

So 

24. 8. 

SV. BARTOLOMEJA, apoštola 

sviatok 

Zjv 21,9b-14; Ž:145; Jn 1,45-51 

7.00  ZBP pre Emu a Martina 

18.30 
 ZBP a D. Sv. pre Martina,  
 Moniku a Martina 

Ne 

25. 8. 

DVADSIATAPRVÁ 
NEDEĽA CEZ ROK 

 

Iz 66,18-21; Ž:117;  
Hebr 12,5-7.11-13; Lk 13, 22-30 

6.30  + Milan a Jozef 

8.00  + Helena (1. výr.) 

9.30  Za farníkov 

18.30  ZBP pre Evu 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  18.00     9.30 

Rod. 
oblasť 

      11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  25. 8. 2019: 

Sobota - vigília 6.30 8.00 9.30 18.30 

Sztraka, 
Antolíková 

Vavrek, 
Vavreková 

Smolej, 
Smolejová 

Jenčo, 
Jenčová 

Benčo, 
Kočiš 

 


