
 

  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viera je dar, ktorý dostávame 

od Boha bez toho, že by sme si ho 
zaslúžili. Avšak uveriť v Boha, veriť mu 
a dôverovať v každodennom živote nie 
je vôbec jednoduché. Človek musí na 
svojej viere neustále pracovať, pretože 
inak sa môže ľahko stať, že vplyvom 
rôznych ťažkých životných skúšok 
začne sa od Boha vzďaľovať. Práve 
preto je našou povinnosťou ako 
kresťanov starať sa o rast a upevnenie 
svojej viery.  

V dnešnom evanjeliu máme 
dokonca príklad apoštolov, že sa 
nemáme báť o vieru doslova prosiť: 
„Daj nám väčšiu vieru!“ Odpoveď Pána 
Ježiša hovorí o tom, že viera je sila, 
ktorá dokáže aj nemožné veci. „Keby 
ste mali vieru ako horčičné zrnko a 
povedali by ste tejto moruši: ,Vytrhni sa 
aj s koreňom a presaď sa do mora,´ 
poslúchla by vás.“  

 

Keby ste mali vieru... 
 

Je niekedy doslova 
nepochopiteľné, čo dokáže naozaj silná 
viera, pretože tomu, kto verí, nič nie je 
nemožné. Avšak nie je správne tomu 
rozumieť tak, že viera by len tak 
jednoducho umožnila premôcť prírodné 
zákony podľa našich prianí. Boh od nás 
týmito slovami žiada, aby sme mu 
uverili, prijali ho vo svojom živote a verne 

plnili a zachovávali jeho slová. K tomu 
nás Boh obdaril rozumom, slobodnou 
vôľou a posiela nám do života ľudí a 
situácie, vďaka ktorým môže naša viera 
rásť. Od nás ale závisí, či budeme s 
Bohom spolupracovať a využijeme 
všetky možnosti, ktoré máme. Ak 
nevyužijeme tieto možnosti, medzi ktoré 
patrí pravidelná modlitba a pristupovanie 
k sviatostiam, môže dôjsť k tomu, že 
človek vieru stratí, v horšom prípade sa 
od Boha vzdiali.  

Samozrejme, že život našej 
viery sa nezaobíde bez zápasov, keďže 
sme všetci poznačení dedičným 
hriechom a neustále zápasíme so Zlom. 
To nás však nesmie odradiť, pretože 
Boh je silnejší ako Zlo. Nebojme sa teda 
Bohu dôverovať a neustále ho prosiť o 
dar viery, pretože Boh je ten, ktorý víťazí 
a vďaka ktorému dokážeme zvíťaziť aj 
my.  

Mgr. Anna Vozárová 
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Kardinál Jozef Tomko: Mesiac október bohatý na príležitosti 

Október je plný cirkevného diania počnúc synodou, cez svätorečenie až po jeho charakter 

mimoriadneho misijného mesiaca. Nad bohatstvom duchovných podnetov a príležitostí októbra 

2019 sa zamýšľa kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. 

Mesiac október je bohatý na duchovné príležitosti, ktoré môžu naplniť náš duchovný život. Celý 

október sa považuje za mariánsky mesiac, keď sa vo väčšej miere a s väčšou zbožnosťou modlíme 

ruženec Panny Márie. Táto ľudová modlitba sa rozšírila po celej Katolíckej cirkvi medzi 

jednoduchými aj medzi vzdelanými veriacimi. Nevyžaduje  príliš namáhavé sústredenie, môže sa 

recitovať ústne alebo mlčky, zhromažďuje základné skutočnosti, čiže „tajomstvá“ našej viery, a to 

udalosti zo života Ježiša Krista a Panny Márie, môže sa recitovať nahlas v rodine, v spoločnosti s 

inými alebo osamote. Pre tieto a iné vlastnosti je ruženec obľúbená katolícka modlitba v každej 

dobe a najmä v mesiaci októbri.  

Aj pápež František má v októbri bohatý program. Na prvú októbrovú nedeľu otvorí pápež 

celosvetovú biskupskú synodu, venovanú Amazónii. Pastieri z celej Cirkvi sa budú skoro celý mesiac 

zaoberať ľudskými problémami a pastoračnými potrebami širokého územia okolo juhoamerickej 

rieky Amazonky. Synodálne stretnutie je príležitosťou pre biskupov a najmä pre členov synody, aby 

si uvedomili určitú zodpovednosť každého biskupa za všetky ostatné „cirkvi“ diecézneho rázu. Všetci 

veriaci však si môžu prehĺbiť poznanie tajomstva spoločenstva i jednoty Cirkvi. 

V nedeľu 13. októbra pápež František vykoná ďalší dôležitý krok v živote našej matky-cirkvi: 

vyhlási za svätých, čiže kanonizuje niektorých našich zomrelých spolučlenov, ktorých predloží ako 

vzor svätosti celému Božiemu ľudu. Sú to mužovia a ženy z rôznych svetadielov a krajín, ktorí 

zasvätili svoje životy na slávu Bohu a pre dobro ľudí. Potešil som sa, keď som medzi tými, ktorých 

nám pápež František predkladá na sledovanie, našiel jedno meno, ktoré ma priťahuje od 

študentských rokov až doteraz. Je to Angličan, dnes už zakrátko svätý John Henry Newman. 

Tri podujatia Mimoriadneho misijného mesiaca spoja Rím s celým svetom 

Tým menom sme si na Slovensku zvykli menovať činnosť hlásania evanjelia ľuďom, ktorí vôbec 

alebo málo poznajú Ježiša Krista ako Boho-človeka, ako Boha, ktorý prijal ľudskú prirodzenosť a 

narodil sa z Panny Márie ako človek, a dal svoj život za spásu všetkých ľudí. Ježiš Kristus poveril 

všetkých veriacich poslaním ohlasovať životom, a ak možno aj slovom jeho osobu, dielo, krvavú smrť 

a následné zmŕtvychvstanie, inými slovami našu katolícku vieru. Je to misijné poslanie Cirkvi a 

všetkých veriacich. V túto októbrovú nedeľu si toto poslanie pripomíname, preto ju nazývame 

„misijnou“ nedeľou alebo svetovým dňom misií. Misie tvoria základné poslanie Cirkvi.  

Pápež František zakončí svoj októbrový program ukončením biskupskej synody v nedeľu 27. 

októbra. Zaiste pripraví aj nejaký dokument, alebo iný prejav, ktorý potom rozošle do všetkých 

diecéz na svete, aby osviežili život viery v celej Cirkvi. Ona žije práve ako tajomné telo, so svojim 

srdcom, ktoré rozháňa obnovenú krv do všetkých údov. Na slávu Trojjediného Boha a pre dobro 

ľudí. 

Jozef kard. Tomko 

Zdroj: https://www.vaticannews.va/sk/ 



Oznamy  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

7. 10. 

 RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE 

spomienka 

Sk 1,12-14; Ž Lk 1; Lk 1,26-38 

6.30 + Drahotina a Libuša 

18.00 Za obrátenie Martina 

Ut 

8. 10. 

FÉRIA 

Jon 3,1-10; Ž 130; Lk 10,38-42 

6.30 + Michal a Ján 

18.00 + Pavel (1. výročie) 

St 

9. 10. 

SV. DIONÝZA, BISKUPA, 

A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV 

ľub. spomienka 

Jon 4,1-11; Ž 86; Lk 11,1-4 

6.30 + František, Júlia a Leonard 

18.00  + Margita a Pavol            / deti / 

Št 

10. 10. 

FÉRIA 

Mal3,13-20a; Ž 1; Lk 11,5-13 

9.00 + Karol a Alžbeta   / rekolekcie / 

18.00 + Anna 

Pi 

11. 10. 

SV. JÁNA XXIII., PÁPEŽA  

ľub. spomienka 

Joel 1, 13-15; Ž 9; Lk 11,15-26 

6.30 + Štefan, Michal a Anna 

18.00 
+ Michal Rynik 
                           / birmovanci / 

So 

12. 10. 

PANNY MÁRIE V SOBOTU 

ľub. spomienka 

Joel 4, 12-21; Ž 97; Lk 11,27-28 

7.00 + Ľudmila, Jozef a Mária 

18.00 + Juraj a Helena 

Ne 

13. 10. 

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 
 

2Kr 5, 14-17; Ž 98;  
2Tim 2,8-13; Lk 17,11-19 

8.00 + Ján 

9.30 + Pavol 

11.00  + Ján a Gizela 

18.30 
ZBP Marek, Dita, Jonáš a 
Anežka 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé 17.00!      9.30 

Rod. 
oblasť 

      11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  13.10. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Smolej 
Smolejová 

Jospičuk 
Jospičuková 

Sztraka 
Sztraková 

Novák 
Antolíková 

Klapák 
Jospičuk 

 

1. Na upratovanie kostola prosíme 
rodiny Adamovu, Gazdovu 
a Mudroňovu. Ďakujeme rodinám, ktoré 
upratovali kostol k dnešnej slávnosti 
a tiež ženám, ktoré prišli v pondelok na 
veľké upratovanie kostola pred 
odpustom. 
2. Na kostolné potreby darovala 
bohuznáma 50,-€. Úprimné Pán Boh 
zaplať. 
3. Nasledujúcu sobotu sa uskutoční 
duchovná obnova žiakov 7. ročníka 
základných škôl z našej farnosti. Bude 
v budove CZŠ na Bernolákovej. Kto by 
sa chcel zúčastniť, prihlášky sú vzadu 
na stolíku. 
4. Do pozornosti dávame, že dňa 
15.októbra (budúci týždeň v utorok) 
sa uskutoční v Bazilike Narodenia Panny 
Márie evanjelizačné stretnutie s 
misionárom Tomom Edwadsom. 
Program bude vyvesený na nástenke.  
5. Pápež František vyhlásil tento 
október za mimoriadny misijný 
mesiac pre celú Cirkev. Okrem iných 
aktivít ho môžeme naplniť vo svojom 
vlastnom živote aj uvažovaním nad 
zamysleniami, ktoré vydali rehoľníci 
verbisti na každý deň tohto mesiaca. 
Môžete si ich nájsť na webovej stránke, 
ktorá bude uvedená v našom časopise 
ako súčasť týchto oznamov: 
 

https://www.verbisti.sk/zamyslenia-a-
myslienky-s-obrazkom-na-mimoriadny-
misijny-mesiac/ 
 
6. Pozývame v tejto súvislosti aj deti 
všetkých škôl zapojiť sa do aktivity 
Milión detí sa modlí ruženec, ktorá sa 
uskutoční 18. októbra v školách, ale aj 
večer pred sv. omšou v našom 
farskom kostole. 
 

Svätý Ján XXIII., pápež 
Narodil sa 25. novembra 1881 v Sotto il 

Monte v Taliansku. Pochádzal z chudobnej 

rodiny. Po štúdiách v seminári študoval v Ríme. 

Od roku 1905 – 1914 bol osobným tajomníkom 

biskupa Radini – Tedesciho v Bergame. Po jeho 

smrti nastúpil do služby v armáde, roku 1921 ho 

Benedikt XV. menoval za národného riaditeľa 

Kongregácie pre propagáciu viery.  

Výskum v Ambroziánskej knižnici v Miláne 

ho priviedol k Achillemu Rattimu. On ho po 

svojom zvolení za pápeža v marci 1925 

vymenoval za titulárneho arcibiskupa v 

Aeropolise a apoštolského vizitátora v Bulharsku, 

neskôr v Turecku a Grécku. Na priamy zásah Pia 

XII. bol 22. decembra 1944 menovaný za nuncia 

do Paríža. V roku 1953 bol vymenovaný za 

kardinála a benátskeho patriarchu.  

Po smrti Pia XII. bol v októbri 1958 zvolený 

za pápeža. Pri svojom vystúpení 25. januára v 

Bazilike svätého Pavla za hradbami ohlásil tri 

projekty : úmysel zvolať všeobecný koncil, 

rímsku diecéznu synodu a revíziu Kódexu 

kánonického práva. Rímska synoda sa uskutočnila 

v dňoch 24. – 31. januára 1960. Druhý vatikánsky 

koncil otvoril 11. októbra 1962 a 8. decembra 

uzavrel prvú sesiu koncilu.  

Známy je aj svojimi encyklikami : Ad 

cathedram Petri (1959), Mater et magistra (1961), 

Pacem in terris (1963). Ján Pavol II. ho 3. 

septembra 2000 vyhlásil za blahoslaveného. 

Svätorečený bol 27. apríla 2014 pápežom 

Františkom. 

V ikonografii je zobrazený v pápežskom 

rúchu. Do histórie Cirkvi vošiel ako láskavý a 

úprimne otcovský, ktorý napriek svojej učenosti a 

znalosti cudzích jazykov nikdy nezabudol na svoj 

skromný roľnícky pôvod a ku každému sa vedel 

znížiť.  

Lucia Horná 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 
Ing. Ondrej Neslušan 

a JUDr. Veronika Balintová ohlasujú sa druhýkrát. 

Ján Dojčák  

a Veronika Kaščaková           ohlasujú sa prvýkrát 

Jakub Čandík 

A Veronika Višňovská           ohlasujú sa prvýkrát 

Zahrňte týchto mladých do svojich 
modlitieb. 

 

Liturgický program na 27. týždeň v období cez rok 

rokrokrok 
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