
 

  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bratia a sestry. Doba, v ktorej 

žijeme, je charakteristická aj nestálosťou 
človeka. Mnohé veci nedokážeme či 
nechceme dokončiť. Prejavuje sa to nielen 
pri práci a plnení povinností, ale napr. aj 
v snahe žiť svoje povolanie. A tak sa stáva, 
že keď prídu trocha väčšie problémy 
a skúšky života, vtedy nás to zlomí. 
Rezignujeme a nedokážeme zabojovať o isté 
hodnoty, či dokonca svoje poslanie. 
Výsledkom sú aj mnohé rozídené 
manželstvá, či opustenie kňazstva alebo 
zasväteného života. Máme problém vydržať 
a dlhodobo zápasiť aj o svoju vlastnú 
identitu, či povolanie. Reagujeme príliš 
ľudsky a nechávame veľký priestor 
sklamaniam, namiesto toho, aby sme 
s Božou pomocou viac zabojovali o svoju 
budúcnosť. 

 

Nikdy nerezignuj 
 

V Lukášovom evanjeliu hovorí Ježiš 
podobenstvo o neodbytnej vdove, ktorá stále 
prosila sudcu, aby ju obránil pred jej 
protivníkom. Jej životná situácia ju viedla 
k tomu, že hľadala pomoc u človeka, 
o ktorom sa všeobecne vedelo, že jeho profil 
nie je práve najmorálnejší: „Boha sa nebál 
a ľuďmi pohŕdal.“ Vdova mohla teda čakať, 
že so svojou prosbou u toho sudcu 
nepochodí. Evanjelium hovorí, že dlhú dobu 
to aj tak bolo. Predsa však prišiel zlom. 
Postarala sa o neho samotná vdova svojimi 
dlhotrvajúcimi prosbami. Svojou 
neodbytnosťou dosiahla, že ten 
nespravodlivý a bezškrupulózny sudca ju    

napokon vypočul a obránil. Na tomto 
príklade nás Ježiš poúča, čo znamená 
podobné naliehanie a prosba úprimne sa 
modliaceho človeka v Božích očiach. Boh 
je dobrý v takej miere, v akej nikto na 
tomto svete. A Ježiš nás uisťuje, že náš 
Nebeský Otec sa dá uprosiť našimi 
modlitbami. Ba nielen to, on priam túži po 
tom, aby sme sa k nemu utiekali 
a neustále ho prosili. Iste nás vypočuje, 
hoci nás zároveň poúča, že nie vždy 
hneď a nie stále tak, ako práve chceme. 
No vždy tak, aby to bolo dobré pre našu 
spásu. 

Božie slovo je nadčasové. 
Prijmime preto aj my toto  Ježišovo 
povzbudenie. Obracajme  sa vo všetkých 
našich situáciách na Boha, podobne ako 
tá vdova. K tomu však potrebujeme 
silnejšiu vieru, o ktorú každý deň prosme. 
Takto nech nás raz nájde Syn človeka 
bdieť.   
                        vdp. Štefan Albičuk, dekan  
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Svetový deň misií 2019 
Pokrstení a poslaní: Kristova Cirkev na misiách vo svete 

 

Drahí bratia a sestry, požiadal som celú Cirkev, aby v októbri 2019 prežívala 
mimoriadnym spôsobom misijný rozmer a pripomenula si tak sté výročie promulgácie 
apoštolského listu Maximum illud pápeža Benedikta XV. (30. november 1919). Prorocká 
jasnozrivosť jeho apoštolskej iniciatívy mi potvrdila, aké je aj dnes dôležité obnoviť 
misionárske úsilie Cirkvi, dať silnejší evanjeliový dôraz na jej poslanie ohlasovať a prinášať 
svetu spásu umučeného a vzkrieseného Ježiša Krista. 

Názov tohto posolstva je rovnaký ako téma misijného októbra – Pokrstení a 
poslaní: Kristova Cirkev na misiách vo svete. Slávenie tohto mesiaca nám v prvom rade 
pomôže znovu nájsť misijný zmysel nášho spojenia s Ježišom Kristom vo viere, ktorú sme v 
krste dostali ako nezaslúžený dar. To, že prináležíme Bohu ako jeho deti, nikdy nie je len 
individuálnou záležitosťou, ale vždy ide o cirkevnú skutočnosť: zo spoločenstva s Bohom – 
Otcom, Synom a Duchom Svätým – sa rodí nový život, na ktorom máme účasť spolu s 
mnohými inými bratmi a sestrami. A tento Boží život nie je predajným tovarom – 
neusilujeme sa o prozelytizmus – ale je bohatstvom, ktoré treba ďalej darovať, deliť sa oň a 
hlásať ho: to je zmysel misií. Zadarmo sme tento dar dostali a zadarmo sa s ním podeľme s 
každým (porov. Mt 10, 8), nikoho nevylučujúc.  

Toto misijné poslanie sa nás osobne dotýka: ja som vždy misiou ty si vždy misiou; 
každý pokrstený a pokrstená je misiou. Kto miluje, je vždy v pohybe;  je hnaný von zo seba, 
je priťahovaný a priťahuje druhých, daruje sa druhému a buduje vzťahy plodiace život. 
Pokiaľ ide o Božiu lásku, nikto nie je neužitočný či bezvýznamný. Každý z nás je misiou vo 
svete, pretože každý z nás je plodom Božej lásky. I keby môj otec a moja matka zradili 
lásku klamstvom, nenávisťou a nevernosťou, Boh nikdy nevezme dar života späť. 

Tento život dostávame v krste, ktorý nám zaisťuje vieru v Ježiša Krista, víťaza nad 
hriechom a nad smrťou, obnovuje nás na Boží obraz a podobu a zapája nás do Kristovho 
tela, ktorým je Cirkev. Aj dnes Cirkev naďalej potrebuje mužov a ženy, ktorí v sile svojho 
krstu veľkodušne odpovedia na povolanie vyjsť zo svojho domu, svojej rodiny, svojej vlasti, 
svojho jazyka, svojej miestnej cirkvi. Sú poslaní k pohanom, do sveta, ktorý ešte nie je 
premenený sviatosťami Ježiša Krista a jeho svätej Cirkvi. Ohlasovaním Božieho slova 
svedčia o evanjeliu a slávia život v Duchu Svätom, pozývajú na obrátenie, krstia a ponúkajú 
kresťanskú spásu. Robia to rešpektujúc osobnú slobodu každého a v dialógu s kultúrami a 
náboženstvami národov, ku ktorým sú poslaní. Missio ad gentes – ktoré je pre Cirkev vždy 
nevyhnutné – takto zásadným spôsobom prispieva k trvalému procesu obrátenia všetkých 
kresťanov.  

Chcel by som to uzavrieť pár slovami o Pápežských misijných dielach, ktoré slúžia 
univerzálnej Cirkvi ako celosvetová sieť, ktorá pomáha pápežovi v jeho misijnom úsilí 
modlitbou – ktorá je dušou misií – a podporou charitatívneho cítenia kresťanov v celom 
svete. Pomáhajú pápežovi pri evanjelizácii miestnych cirkví (Dielo šírenia viery), pri formácii 
miestneho kléru (Dielo sv. apoštola Petra), pri výchove misionárskeho povedomia u detí v 
celom svete (Misijné dielo detí) a pri misijnom formovaní viery kresťanov (Pápežská misijná 
únia). Opätovne zdôrazňujem svoju podporu týmto dielam a želám si, aby mimoriadny 
misijný mesiac október 2019 prispel k obnove ich misijnej služby pre môj úrad.  Misionárom 
a misionárkam, všetkým, ktorí sa z moci svojho krstu akýmkoľvek spôsobom podieľajú na 
misionárskom poslaní Cirkvi, udeľujem zo srdca svoje požehnanie. 
 

Pápež FRANTIŠEK (krátené) 

 



Oznamy 
 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

21. 10. 

 FÉRIA 

Rim 4,20-25; Ž Lk1; Lk 12,13-21 

6.30  + František, Anna 

18.00  + Michal, Mária   

Ut 

22. 10. 

SV. JÁNA PAVLA II., pápeža 

ľub. spomienka 

Rim 5,12.15b.17-19.20b-21; Ž 40; 

Lk 12,35-38 

6.30 + Anton 

18.00  + Ján, Martin  

St 

23. 10. 

SV. JÁNA KAPISTRÁNSKEHO, 

kňaza – ľub. spomienka 

Rim 6,12-18; Ž 124; Lk 12,39-48 

6.30  + Helena, Michal , Helena  

18.00  + Marián                          / deti / 

Št 

24. 10. 

FÉRIA 

Rim 6,19-23; Ž 1; Lk 12,49-53 

6.30 
 ZBP a dary D.Sv. pre Tamaru, 
Nikolu a Richarda 

18.00  + Anna 

Pi 

25. 10. 

FÉRIA 

Rim 7,18-25a; Ž 119; Lk 12,54-59 

6.30  + Jozef   

18.00 
 + Jozef, Helena, Demeter                      
                             / birmovanci / 

So 

26. 10. 

PANNY MÁRIE V SOBOTU 

ľub. spomienka 

Rim 8,1-11; Ž 24; Lk 13,1-9 

7.00  + Michal, Mária 

18.00  + Milena  

Ne 

27. 10. 

TRIDSIATA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 
 

Sir 35,15b-17.20-21; Ž 34;  
2Tim 4,6-8.16-18; Lk 18,9-14 

8.00  ZBP pre Štefana 

9.30  ZBP pre Grétku      

11.00  + Juraj, Mária Janočkoví 

18.30  + Jozef Slíž (výr.) 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  17.00!   18.00  9.30 

Rod. 
oblasť 

      11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  27. 10. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Chytra, 
Sinčáková 

Ivanko, 
Ivanková 

Benčo, 
Fecenková 

Vavrek, 
Vavreková 

Josipčuk, 
Josipčuková 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Švec – Bilu, 
Molekovú, Fajčákovu, Gazdovú a 
Mikitovú. Zároveň vyslovujeme vďaku 
rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej 
nedeli. 
2. V utorok po večernej sv. omši bude 
Biblické stretnutie na fare. Pozývame 
vás. 
3. Dnes je Misijná nedeľa. Modlime sa za 
misijné diela vo svete a zároveň môžeme 
dnes prispieť pri zbierke na tento cieľ. Pán 
Boh zaplať za každý dar na tento cieľ. 
4. Blíži sa 2. november, spomienka na 
všetkých verných zosnulých. Je to zároveň 
spomienka aj na všetky nenarodené deti, 
najmä tie, ktorým bol ukončený život 
umelým potratom. Aj tento rok si na tieto 
deti spomenieme modlitbou a zažatím 
sviece za nenarodené deti. Túto sviecu si 
môžeme kúpiť v sakristii. Cena je 1,-€ a jej 
kúpou prispievame na pro-life aktivity Fóra 
života na Slovensku. 
5. Dňa 30. októbra budeme sláviť na 
našej filiálke Dlhé 25. výročie 
konsekrácie kostola za účasti emeritného 
o. arcibiskupa Alojza Tkáča. Na túto 
slávnosť sa pripravíme vo filiálnom kostole 
aj modlitbou deviatnika. Začneme sa ho 
modliť od utorka nasledujúceho týždňa po 
skončení sv. ruženca. 
6. Do pozornosti dávame zmenu letného 
času na zimný, ktorá bude tento rok 
v noci z 26. na 27. októbra (z 
nasledujúcej soboty na nedeľu). O 03.00 
hod. si posunieme ručičky hodiniek 
o hodinu späť.    
 

Svätý Ján Pavol II., pápež 
 

Karol Wojtyla sa narodil 18. 
mája 1920 vo Wadowiciach pri Krakove. 
Pre všeobecnú Cirkev bol známy ako 
krakovský arcibiskup a aktívny účastník 
Druhého vatikánskeho koncilu. Ako člen 
prípravnej komisie sa zúčastnil na 

všetkých zasadnutiach. Je prvým 
pápežom poľského pôvodu a po 455 
rokoch prvým netalianskym pápežom od 
čias Hadriána VI. Mal veľké nadanie na 
jazyky. Plynule hovoril deviatimi jazykmi 
: po poľsky, slovensky, rusky, taliansky, 
francúzsky, španielsky, portugalsky, 
nemecky a anglicky.  

V úvodnom príhovore po svojom 
zvolení 16. októbra 1978 sa nový pápež 
kardinálom otvorene zaviazal „rozvážne, 
no rázne“ plniť nariadenia Druhého 
vatikánskeho koncilu. Dňa 18. októbra 
1978 pred diplomatickým zborom 
Vatikánu povedal, že jeho úlohou je byť 
„svedkom univerzálnej lásky“.  

Pápež Ján Pavol II. vyhlásil za 
patrónov Európy svätých Cyrila 
a Metoda (1980). Vo vzťahu ku 
Slovensku okrem iného zriadil Východnú 
slovenskú provinciu so sídlom 
v Košiciach /1995/, Gréckokatolícku 
slovenskú cirkevnú eparchiu v Kanade 
a na Slovensku /1997/. Jeho návštevy 
na Slovensku v rokoch 1990, 1995 
a 2003 sa stretli s veľkým nadšením tak 
u katolíkov, ako aj u iných kresťanov, ba 
dokonca aj u neveriacich. Zomrel po 
dlhom boji proti parkinsonovej chorobe 
v prvú sobotu po Veľkej noci, vo vigíliu 
slávnosti Božieho Milosrdenstva 2. apríla 
2005, o 21:37 miestneho času. Za 
blahoslaveného ho vyhlásil pápež 
Benedikt XVI. dňa 1. mája 2011. 
Svätorečený bol 27. apríla 2014 
pápežom Františkom. Bol 264 pápežom. 

 
       Lucia Horná 

 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Ján Dojčák     a    Veronika Kaščaková 

                                ohlasujú sa tretíkrát. 

Jakub Čandík    a    Simona Višňovská 

                                 ohlasujú sa tretíkrát. 

Zahrňte týchto mladých do svojich 
modlitieb. 

Liturgický program na 29. týždeň v období cez rok 

rokrokrok 


