
 

  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dnešná evanjeliová perikopa je 

zaujímavá v tom, ako všetci desiati 
začali dobre, všetci prejavili vieru 
v Krista, prosili o zmilovanie, 
uzdravenie, ale ... len jeden prejavil 
vďačnosť, len jeden chválil Krista, len 
jeden prijal spásu. Viera, ktorú prejavili 
slovami : zmiluj sa nad nami, Kriste 
stačila len k uzdraveniu, nie k spáse. 
Máme teda v dnešnom evanjeliu dva 
prístupy k Bohu: osobný a neosobný. 

 

Vďačnosť 
 

Deviati sa uspokojili 
s uzdravením, no desiaty išiel ďalej, šiel 
ku Kristovi. Tieto dva rozdielne postoje 
sú typické i pre nás veriacich. Navonok 
sa všetci prejavujeme ako zbožní, ale 
len niektorí majú odvahu ísť až ku 
Kristovi osobne a vyznávať ho pred 
ľuďmi. Často je pre nás Kristus len 
nástrojom pre vyriešenie našich 
problémov presne tak, ako to bolo pre 
malomocných. Takýto postoj sa môže 
vkrádať do našich modlitieb i do nášho 
sviatostného života na čo treba dať 
pozor, pretože Ježiš je viac, ako len 
nejaký divotvorca, automat na riešenie 
problémov. Ježiš je živý a chce byť 
osobne prítomný v našich životoch, túži 
po našej láske a očakáva od nás celé 
srdce. 

Jednoduchým príkladom je 
obyčajná situácia zo života: dieťa 
dostane cukrík od  tety a povie 
ďakujem, ale vidí len cukrík, nie tetu, 
ktorá ho daruje. Naše poďakovania 
Bohu často ostávajú len slovami. 
Vidíme len uzdravenie, to, čo 
potrebujeme a prehliadame človeka – 
Krista, ktorý  dáva a uzdravuje nás. 

Preto prosme dnes v modlitbe  
Ježiša o to, aby sme vierou v srdci 
videli všetko to, čo sme dostali ako 
nezaslúžený dar, pretože dary od Boha 
sú milosti a kde je milosť, tam je aj 
osobný postoj vďakyvzdania a chvály. 
Snažme sa teda byť ako Samaritán, 
ktorý ako jediný pochopil túto Božiu 
logiku. 
 

              Mária Štefanková  
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Modlitba ruženca má aktivizovať všetky 
schopnosti človeka 

 
Mesiac október je mesiacom modlitby sv. ruženca. Je to najrozšírenejšia 

mariánska modlitba a Panna Mária vo Fatime nás k tejto modlitbe neustále vyzýva. 
Nejeden z nás má skúsenosť vyslyšanej prosby vďaka modlitbe ruženca, ale nejeden z 
nás ju považuje za monotónnu, nudnú a nedostatočne kreatívnu. Ako sa modliť túto 
modlitbu, aby bola vyslyšaná a priniesla ovocie? Skúsme si všimnúť niekoľko zásad, 
ktoré sa vzťahujú na modlitbu ruženca, ale ktoré sú dobre známe už od prvých storočí 
kresťanstva. 

Podľa viacerých autorov modlitba ruženca je činnosť, ktorá by mala 
aktivizovať všetky schopnosti človeka. Vyžaduje teda istú integritu osoby, to jest, že 
človek to, čo hovorí, i myslí a koná. Modlitba obsahuje tri rozdielne úrovne, ktoré 
zodpovedajú charakteristike človeka. 
1. Na prvom mieste hovorí o ústnej, vokálnej modlitbe. Ide o jasné a zrozumiteľne 
vyslovované slová, ktoré majú akustickú podobu. Človek ich vyslovuje sám, alebo 
v spoločenstve veriacich. 
2. Potom nasleduje modlitba intelektu. Kladie dôraz na rozum. Znamená vnímať, 
sledovať a akoby obťažkať každé vyslovené slovo, reflektovať a uvažovať nad ním. 
Meditáciu charakterizuje práve táto intelektuálna reflexia nad vysloveným slovom. 
3. Treťou zložkou je modlitba srdca. Až vtedy, keď slová začnú zohrievať naše srdce, 
keď sa stanú vnútorným pohybom smerom k Bohu, keď sa modlitba stane stavom 
srdca, až vtedy začne obsahovať všetky jej potrebné elementy. 

Aj keď takéto členenie modlitby má svoje limity, výstižne naznačuje tri oblasti 
ľudskej aktivity, ktoré by mali byť pri modlitbe v činnosti. Modlitba ruženca je navyše 
prostriedok radosti a jasania, ktorú nepriateľ našej duše priam neznáša. Neznesie 
človeka úprimnej radosti. Démoni utekajú pred modlitbou ruženca a diabol je plne 
porazený silou príhovoru Božej Matky. V ruženci totiž recitujeme slová anjela, ktorý 
pozdravuje Máriu slovom Zdravas, čo v preklade znamená Raduj sa. V súvislosti 
s modlitbou sv. ruženca je dobré všimnúť si ešte jednu dôležitú vec. Panna Mária chce 
svojou žiadosťou o modlitbu ruženca človeku pomôcť i v tejto oblasti. Učí nás pochopiť 
naše miesto a úlohu vo svete. Práve prostredníctvom tejto modlitby pochopíme, čo od 
nás chce Pán, kde nás chce mať a čo máme robiť, aby sme plnili Jeho vôľu. 
Každodennou modlitbou sv. ruženca sa totiž náš život pripodobňuje životu Panny 
Márie, ktorá pri zvestovaní Anjela Gabriela povedala: „Nech sa mi stane podľa tvojho 
slova“ (Lk 1,38). 

Pripomeňme si niektoré z prísľubov, ktoré vo Fatime dala Matka Božia tým, 
ktorí sa budú modliť ruženec. 
- Toho, kto bude zbožne recitovať ruženec a uvažovať nad tajomstvami, nikdy 
nepremôže nešťastie. 
- Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dostaneš. 
- Tým, ktorí budú šíriť modlitbu ruženca, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.   

 
zdroj: www.vaticannews.va/sk/ (Peter Dufka SJ) 

 



Oznamy 
 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

14. 10. 

 SV. KALIXTA I., PÁPEŽA, 

MUČENÍKA – ľub. spomienka 

Rim 1,1-7; Ž 98; Lk 11,29-32 

6.30  + Ján a Mária 

18.00  + Ján     

Ut 

15. 10. 

SV. TERÉZIE OD JEŽIŠA, PANNY 

A UČITEĽKY CIRKVI - spomienka 

Rim 1,16-25; Ž 19; Lk 11,37-41 

6.30 + Katarína 

18.00  ZBP pre bohuznámu rodinu  

St 

16. 10. 

FÉRIA 

Rim 2,1-11; Ž 62; Lk 11,42-46 

6.30  + Anton, Mária a súrodenci  

18.00  Obrátenie manžela           / deti / 

Št 

17. 10. 

SV. IGNÁCA ANTIOCHIJSKÉHO, 

BISKUPA A MUČENÍKA 

 spomienka 

Rim 3,21-30a; Ž 130; Lk 11,47-54 

6.30  + Tomáš, Anna, Ján, Ľudmila 

18.00  Obrátenie manžela 

Pi 

18. 10. 

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU 

sviatok 

2Tim 4,10-17b; Ž 145; Lk 10,1-9 

6.30 
 ZBP pre Mareka a Lukáša s 
rodinami   

18.00 
 + Michal, Mária, Michal, Anna a 
Michal                 / birmovanci / 

So 

19. 10. 

PANNY MÁRIE V SOBOTU 

ľub. spomienka 

Rim 4,13.16-18; Ž 105; Lk 12,8-12 

7.00  + členovia ruž. bratstva 

18.00  ZBP pre ruž. bratstvo  

Ne 

20. 10. 

DVADSIATA DEVIATA 
NEDEĽA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 
 
 

Ex 17,8-13; Ž 121;  
2Tim 3,14-4,2; Lk 18,1-8 

8.00  ZBP pre Juraja a Annu 

9.30  ZBP pre Mareka s rodinou      

11.00  + Juraj Raček 

18.30  + Karol, Viera, Karol, Marián 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  18.00   18.00  9.30 

Rod. 
oblasť 

      11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  20. 10. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Novák, 
Sabolová 

Uriga, 
Harakaľová 

Babej, 
Babejová 

Vaterka, 
Vaterková 

Sztraka, 
Antolíková 

 

1. Na upratovanie kostola 

k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny 
Molekovú, Švec-Bilú a Pelačíkovú. 
Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, 
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
2. Na kostolné potreby darovala 
bohuznáma 50,-€. Pán Boh zaplať za 
milodar. 
3. V utorok po večernej sv. omši bude 
Biblické stretnutie na fare. Pozývame 
vás. 
4. Do pozornosti dávame, že v utorok 
o 18.00 hod. bude v Bazilike stretnutie 
s misionárom Tomom Edwardsom. 
Program je na letáčiku na nástenke.  
5. Na budúcu nedeľu bude v našich 
kostoloch zbierka na misie. Tento rok 
je zameraná zvlášť na pomoc pre africký 
štát Rwanda, kde už dlhšie prebieha 
genocída obyvateľstva. Aj týmto 
spôsobom môžeme pomôcť ľuďom, ktorí 
tam žijú. 
6. Nasledujúci piatok  18.10.  sa 
uskutoční v celej Cirkvi modlitbová 
iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec. 
Zapojíme sa aj v našej farnosti. 
V prvom rade modlitbou posvätného 
ruženca na školách (tu prosíme 
o zabezpečenie našich učiteľov 
náboženskej výchovy), ako aj v našom 
farskom kostole a na filiálke Dlhé, kde sa 
budeme spoločne s deťmi modliť sv. 
ruženec o 17.30 hod. pred večernou sv. 
omšou. 
7. Chceme povzbudiť, ale aj 
upozorniť našich birmovancov, že 
každý piatok – od začiatku školského 
roka – sa slávi sv. omša zvlášť 
s príhovorom pre birmovancov. Účasť na 
sv. omši je súčasťou prípravy na 
birmovku.  
 

 

 

Svätý Lukáš evanjelista 

 

Pôvod mena : z Lucamus – 
pochádzajúci z Lukánie. Bol tvorcom 
evanjelia a Skutkov apoštolov, pôvodom 
bol z Antiochie. Svoje poznanie čerpal 
v slávnych školách rodného mesta. 
Zasvätil sa medicíne, v ktorej podľa 
svätého Hieronyma dosiahol veľkú 
slávu.  

Aj po prijatí kresťanstva sa 
venoval lekárskej praxi. Podľa tradície 
sa vyznačoval aj ako maliar. Starí 
spisovatelia hovoria, že sa po ňom 
zachovalo niekoľko obrazov Spasiteľa 
a obrazov Panny Márie. Lukáš bol tým 
učeníkom, ktorý po Kristovom vzkriesení 
išiel s Kleofášom z Jeruzalema do 
Emauz a mal po ceste možnosť 
rozprávať sa so vzkrieseným Kristom. 
V roku 51 po Kristovi nasadol so svätým 
Pavlom na loď, odplával do Troady 
v Macedónsku a podieľal sa na všetkých 
jeho námahách, nebezpečenstvách 
a žiaľoch. Lukáš napísal evanjelium 
niekedy okolo roku 80.  

Je patrónom Bologne, Padovy, 
lekárov, maliarov, notárov a chirurgov, 
zlatníkov, knihárov, kresťanského 
umenia. V ikonografii je zobrazený 
s býkom, symbolom tohto evanjelistu, 
často s obrazom Panny Márie, nakoľko 
v evanjeliu má najviac zmienok o Božej 
Matke. 

                               Lucia Horná 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Ing. Ondrej Neslušan                                    

                  a  JUDr. Veronika Balintová                          

                                 ohlasujú sa tretíkrát. 

Ján Dojčák     a    Veronika Kaščaková 

                              ohlasujú sa druhýkrát. 

Jakub Čandík    a    Simona Višňovská 

                              ohlasujú sa druhýkrát. 

Zahrňte týchto mladých do svojich 
modlitieb. 

Liturgický program na 28. týždeň v období cez rok 

rokrokrok 


