
 

  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozemské užívanie si bez 

zreteľa na život večný je predmetom 
skúmania dnešného evanjelia. Boháč si 
na tejto zemi počas pozemských hostín 
užíval v plášti vysokopostaveného 
človeka, pre ktorého je každý deň 
slávnosťou. Dostalo sa mu uznania, 
pohodlia i dobrého jedla. Pri svojej bráne 
pravidelne „nevidel“ Lazára plného 
vredov a túžiaceho po odrobinkách z jeho 
stola. Chorý Lazár je pre svoju chorobu 
nečistý a pre svoju chudobu považovaný 
za Bohom potrestaného. Na rebríčku 
boháčových hodnôt je niekde na úrovni 
pouličných psov. Tí si na rozdiel od 
boháča Lazára všímajú a poskytujú mu 
prvú pomoc. Boháč si teda užíva, Lazár 
sa trápi. 

 

Pozemská, či nebeská 

hostina? 
 

Opis nebeskej hostiny je však 
opačný. Garde sa obrátilo. Lazár je v tej 
najprominentnejšej spoločnosti – hneď 
vedľa Abraháma ( v jeho lone znamená 
najbližšie k nemu – ako syn). Bezmenný 
boháč spoza brány – neprekonateľnej 
priepasti – pozerá a túži po kvapke vody 
z Lazárovho prsta. Vysnívané odrobinky 
Lazára sa premenili na hostinu so 
starozákonnými hrdinami viery, než čo 
boháč plače a kvíli spoza priepasti. 
Boháč mal všetko a predsa ako 
Abrahámovo potomstvo zlyhal, pretože 
nevidel biedu svojho blížneho, ktorý je 

tiež Abrahámovým synom. 
 Priepasťou by sme mohli 
charakterizovať aj stav duše tých, ktorí si 
pozemský život „len“ užívajú, ktorí 
holdujú nespočetným svetským 
radovánkam, majú radi majetok, peniaze 
a teda blahobyt, pričom zabúdajú na 
večný život. Títo novodobí alebo 
moderní „boháči“ sa zvyknú radi 
zastrešovať slovnými spojeniami: „Veď ja 
som veriaci“; „Ja som niekedy aj 
miništroval“; Prispievam na charitu“, ale 
častokrát sú to prázdne frázy. Naopak 
poznáme prípady, kedy si človek žije od 
výplaty k výplate, dodržiava zákony, 
nikoho neukracuje o peniaze, má 
k dispozícii základné veci k živobytiu 
alebo dokonca nič a je spokojný. 
 Preto je dôležité dať si otázku, 
ktorá hostina je pre nás dôležitejšia? Tá 
pozemská, či nebeská? Sme boháčmi, či 
Lazármi? Synmi sveta, či svetla?  
 Boháčovi z podobenstva čas na 
pokánie vypršal. Nám ešte beží … 

              M. Haňov  
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Veriaci Farnosti sv. Františka z Assisi, 
spolu so svojimi duchovnými otcami 

vás srdečne pozývajú na 

slávenie odpustovej slávnosti ku cti 
sv. Františka z Assisi 

 
PROGRAM: 

STREDA 2. 10. 2019 
17:55 – Deviatnik k sv. Františkovi 

18:00 – sv. omša za účasti detí (odkaz sv. Františka) 
ŠTVRTOK 3. 10. 2019 

17:55 – Deviatnik k sv. Františkovi 
18:00 – Vigílna sv. omša (predvečer sviatku) 
19:00 – Transitus (prenesenie sv. Františka) 

PIATOK 4. 10. 2019 
6:30 – sv. omša s rannými chválami 

9:00 – slávnostná sv. omša pre žiakov a učiteľov CSŠ 
20. výročie vzniku Gymnázia sv. Františka z Assisi 

celebruje: Mons. MAREK FORGÁČ, pomocný biskup 
15:00 – Eucharistická poklona + Korunka Božieho milosrdenstva 

17:55 – Deviatnik k sv. Františkovi 
18:00 – slávnostná sv. omša k úcte sv. Františka 

19:00 – moderovaná Eucharistická adorácia 
SOBOTA 5. 10. 2019 

17:00 – Večeradlo s Pannou Máriou (modlitba sv. ruženca) 
17:45 – Prvé vešpery zo slávnosti 

18:00 – Vigílna odpustová sv. omša 
celebruje: vdp. ŠTEFAN KAČMÁR, kaplán Košice – Sv. Rodina 

19:15 – Krížová cesta v areáli kostola 
NEDEĽA 6. 10. 2019 
7:15 – Ranné chvály 

7:30 – Modlitba sv. ruženca (františkánski terciári) 
8:15 – Sv. omša 

9:30 – Sv. ruženec 
10:00 – Akadémia k oslave sv. Františka (žiaci CSŠ) 

10:30 – Slávnostná odpustová sv. omša 
celebruje: vdp. JOZEF KOZÁK, farár Humenné – Košických muč. 



Oznamy  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

30. 9. 

 SV. HIERONYMA, KŇAZA 

A UČITEĽA CIRKVI - spomienka 

Zach 8,1-8; Ž 102; Lk 9,46-50 

6.30 + Michal, Michal 

18.00 + Mária, Michal, Vladimír     

Ut 

1. 10. 

SV. TERÉZIE OD DIEŤAŤA JEŽIŠA, 

PANNY A UČITEĽKY CIRKVI 

spomienka 

Zach 8,20-23; Ž 87; Lk 9,51-56 

6.30  + Michal Mazúr 

18.00 + Jaroslav  

St 

2. 10. 

SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV 

spomienka 

Ex 23,20-23a; Ž 91; Mt 18,1-5.10 

6.30  + Jozef  

18.00  + Michal                        / deti / 

Št 

3. 10. 

FÉRIA 

Neh 8,1-4a.5-6.7b-12; Ž 19; Lk 10,1-12 

6.30  + Rozália a Irena 

18.00  + Ján 

Pi 

4. 10. 

SV. FRANTIŠKA ASSISKÉHO 

spomienka 

Bar 1,15-22; Ž 79; Lk 10,13-16 

6.30  + Irena a Michal   

9.00 
Slávnosť CSŠ – 20. výročie cirk. 
gymnázia 

18.00 
 + František Bartolomej (kňaz)    
                           / birmovanci / 

So 

5. 10. 

SV. FAUSTÍNY KOWALSKEJ, 

PANNY - ľub. spomienka 

Bar 4,5-12.27-29; Ž 69; Lk 10,17-24 

18.00 
1.  + Emil a Valéria 
2. + Ján  

Ne 

6. 10. 

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 

Hab 1,2-3;2,2-4; Ž 95;  
2 Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10 

8.15  + Juraj a Helena 

10.30 
1. Za farnosť 
2. ZBP pre rodinu Martina Delya      
3. Za obrátenie Pavla a Kataríny 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  18.00   17.00! 8.00 8.00 

Rod. 
oblasť 

      9.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  6. 10. 2019: 

Sobota - vigília 8.15 10.30 

Smolej, 
Smolejová 

Ivanko, 
Ivanková 

Benčo, 
Antolíková 

 

1. V pondelok o 9.00 hod. dopoludnia 
bude veľké upratovanie kostola pred 
odpustovou slávnosťou. Veľmi pekne 
prosíme, aby ste prišli pomôcť vo 
väčšom počte, ktorí budete zajtra doma. 
Vďaka za ochotu. 
2. Darcovia na kostolné potreby:  
dvaja bohuznámi na kostol obetovali: 
20,-€ a 40,-€, bohuznámi mladomanželia 
100,-€ a BSR darovalo na koberce do 
kostola 250,-€.  Pán Boh zaplať za 
vaše milodary. 
3. Od zajtra sa zmení čas večerných 
sv. omší počas týždňa a v soboty na 
18.00 hod., keďže dni sú už kratšie. 
4. V nasledujúcom týždni bude Prvý 
piatok v mesiaci. Spovedať budeme 
takto – farský kostol: pondelok až piatok 
ráno od 6.00 do 6.30 hod. a večer od 
17.15 do 18.00 hod.; filiálka Dlhé (aj 
veriaci z Rodinnej oblasti) – utorok od 
17.00 do 18.00 a piatok od 16.15 do 
17.00 hod. Spovedanie chorých bude 
tentoraz vo štvrtok! 
5. V utorok začína Ružencový mesiac 
október. Každý večer, pol hodiny pred 
sv. omšou od 17.30 hod., sa budeme 
spoločne s kňazom modliť sv. ruženec 
(výnimkou bude tento týždeň, kedy 
spovedáme pred prvým piatkom – 
pomodlite sa sami). Povzbudzujeme 
vás, aby ste v tomto mesiaci častejšie 
prichádzali do kostola a na modlitbu sv. 
ruženca, pri ktorej môžeme získať úplné 
odpustky. 
6. V piatok 4.10. budeme sláviť 
sviatok sv. Františka, čo je titul nášho 
farského kostola a pre nás slávnosť. 
Pozývame vás preto k hojnej účasti na 
sv. omšiach. Zvlášť dávame do vašej 
pozornosti, že v piatok o 9.00 hod. 
bude slávnostná sv. omša, pri ktorej 
sa poďakujeme za 20 rokov  založenia 
nášho Cirkevného gymnázia sv. 
Františka. Celebrantom tejto sv. omše 

bude pomocný biskup Mons. Marek 
Forgáč.   
7. Na budúcu nedeľu bude v našom 
farskom kostole odpustová slávnosť 
k úcte sv. Františka z Assisi. 
Bezprostredná duchovná príprava bude 
od stredy do soboty pri večerných sv. 
omšiach. Vstupná vigílna sv. omša bude 
v sobotu večer o 18.00 hod. (celebrant 
vdp. Štefan Kačmár, kaplán Košice sv. 
Rodiny). V nedeľu bude slávnostná sv. 
omša o 10.30 hod. (celebruje vdp. Jozef 
Kozák, farár Humenné Košických 
mučeníkov). Podrobný program bude na 
plagáte, na našej webovej stránke, ako 
aj na zadnej strane Poverella. Tiež 
upozorňujeme, že v súvislosti 
s odpustom budú zmenené časy 
niektorých sv. omší, resp. niektoré sv. 
omše nebudú. V sobotu nebude ranná 
sv. omša (úmysel sv. omše bude 
slávený pri večernej sv. omši). Fatimská 
sobota bude podvečer o 17.00 (nie 
ráno). V nedeľu vo farskom kostole budú 
sv. omše o 8.15 a 10.30 hod., večerná 
sv. omša nebude!!! Úmysly sv. omší 
z 9.30 a z večernej sv. omše budú 
odslúžené pri slávnostnej omši o 10.30 
hod. Všimnite si tieto zmeny. Vďaka za 
pochopenie. 
8. Kvôli odpustu bude zmena času sv. 
omší v nedeľu aj na filiálkach: Dlhé - 
8.00 hod., Rod. oblasť – 9.00 hod. 
9. O dva týždne v sobotu sa uskutoční 
duchovná obnova žiakov 7. ročníka 
zo všetkých ZŠ. Prihlášky sú vzadu na 
stolíku. 
 

 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Ing. Ondrej Neslušan                                    

                  a  JUDr. Veronika Balintová                          

                              ohlasujú sa druhýkrát. 

Zahrňte týchto mladých do svojich 
modlitieb. 

 

Liturgický program na 26. týždeň v období cez rok 

rokrokrok 


