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Bratia a sestry. Iste poznáte 

takých ľudí – možno k nim niekedy patríme 

aj my - ktorým veľmi záleží na ľudskej 

mienke. Takýto človek si dáva pozor, čo si 

oblečie, ako sa správa, čo hovorí, ako 

vyzerá...To všetko preto, aby zapôsobil na 

druhých a zanechal len dobrý dojem. A 

býva sklamaný, keď ho náhodou tí druhí 

zle ohodnotili. 
 

Kto je pre mňa Ježiš 
 

Pri pohľade na dnešný úryvok 

evanjelia sa nám môže zdať, že aj Ježiš 

bol v pokušení zistiť, aký dojem vzbudil 

medzi ľuďmi počas svojej verejnej činnosti. 

Akoby mu záležalo na tej najlepšej povesti 

v očiach svojich poslucháčov. Nie je to 

však tak. Boh v Ježišovi Kristovi neprišiel 

na našu zem preto, aby si budoval 

popularitu medzi ľuďmi. Prišiel, aby nám 

priniesol radostnú zvesť, evanjelium o tom, 

že Boh nás miluje nekonečne a túži po 

našej láske k nemu a našej spáse. Celé 

jeho ohlasovanie evanjelia k tomu smeruje. 

Preto chce Ježiš v istej chvíli poznať, či to 

jeho poslucháči pochopili; či vnímajú znaky 

Božej moci, ktorá sa prejavovala, keď Ježiš 

učil, uzdravoval, oslobodzoval ľudí od zlých 

duchov, keď im odpúšťal hriechy, ba keď 

kriesil aj mŕtvych. 

Odpoveď ukazuje, že ľudia síce 

vnímali, že Ježiš je niekto väčší, než oni; 

že je zrejme prorok a že jeho moc a 

autorita nie je bežná. No stále ho chápali 

iba ako človeka, aj keď azda niečím 

výnimočného. V tej chvíli sa pýta svojich 

najbližších, teda apoštolov: „A za koho ma 

pokladáte vy“? Obracia sa na tých, ktorých 

nazval priateľmi a ktorí s ním trávili prakticky 

celý čas. Za všetkých odpovedá Peter: „Ty si 

Mesiáš“. Petrova odpoveď je správna, ale 

nepochádza z ľudskej hlavy a ľudského 

poznania. Ježiš hovorí, že mu to zjavil sám 

Boh Otec. Zároveň však Ježiš na inom mieste 

ukazuje, že ako Mesiáš bude aj trpieť a 

takáto cesta čaká každého, kto ho chce 

skutočne nasledovať. 

Bratia a sestry. Je dobré počuť aj 

dnes toto evanjelium. Totiž aj dnes sa 

ukazuje, že mnohí ľudia si vytvárajú svoj 

obraz o Ježišovi, o Bohu, o Cirkvi, o 

pápežovi. A s týmto subjektívnym obrazom 

žijú aj svoje kresťanstvo. Lenže evanjelium 

nám ukazuje, že to nie je správne. Nie 

Kristus, nie Cirkev, nie Písmo sa má 

prispôsobiť nášmu obrazu o Bohu, ale my 

máme byť otvorení Duchu Svätému a prijať 

Boha takého, aký sa nám zjavuje. Aj vtedy, 

keď si budeme musieť poopraviť vlastné 

predstavy o ňom. Modlime sa, aby sme si 

otvorili srdcia pre skutočného Ježiša.  

Štefan Albičuk, dekan 

1. Na upratovanie kostola k 

nasledujúcej nedeli prosíme rodinu 

Fialovú, Martonovú a Bedriovú. 

Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré 

upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Na kostolné potreby obetovali: 

novomanželia Rastislav a Michaela 

100,-€ a novomanželia Ján a Veronika 

50,-€. Pán Boh zaplať.  

3. Zbierka na Kňazský seminár činila 

737,70,-€, z toho farský kostol: 617,62,-

€, Dlhé: 90,-€ a Rod. obl.: 30,08,-€ 

4. Od nasledujúceho piatku sa 

v Bazilike na Severe začína Novéna 

pred odpustovou slávnosťou 

Narodenia Panny Márie, ktorá bude 

o dva týždne 6. septembra. Otcovia 

pavlíni pozývajú na túto duchovnú 

obnovu.    

5. Oznam pre rodičov, ktorí chcú 

prihlásiť svoje deti na prípravu na prvé 

sv. prijímanie, prihlášky nájdete  vzadu 

na stolíku. 

6. Od septembra prechádzame na 

bežný cezročný režim, čo sa týka 

nedeľných sv. omší a kancelárie. To 

znamená, že nebude omša o 6.30, ale 

namiesto nej o 11.00. Taktiež úradné 

hodiny v kancelárii budú od septembra 

v riadne uvedenom čase.  

7. V nedeľu, 6. septembra sv. omša 

o 11.00 vo farskom kostole NEBUDE 

z dôvodu odpustovej slávnosti v Bazilike, 

na ktorú sme všetci srdečne pozvaní. 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 
 
 

Ján Novosiadly a Miroslava Kocová 
ohlasujú sa prvý a druhý krát 

 
MUDr. Martin Homrok a MUDr. Radka 
Mária Bajužiková 

ohlasujú sa prvý a druhý krát 
 
Milan Sedlák a Anna Mantič 

ohlasujú sa prvý a druhý krát 
 
Peter Jančura a Monika Jakubková 

ohlasujú sa druhý a tretí krát 
 
Martin Dzivák a Kristína Štempáková 

ohlasujú sa druhý a tretí krát 

Zahrňte týchto mladých do svojich 
modlitieb. 

 
 

Modlitba školáka 
 
Môj milý Ježišu. 
Ďakujem Ti, že môžem spoznávať nové 
veci skrze svojich učiteľov v škole. Ty si 
mi ich dal. Prosím Ťa, aby svoje 
povolanie robili s láskou k nám. 
Požehnaj im a ich rodinám. Ďakujem ti, 
Pane, za spolužiakov. Uč ma, aby som 
ich mal/a všetky rád/a, ako ich máš rád 
Ty. A keď prídu hádky a nezhody, 
prosím Ťa, nech si vždy uvedomím, ako 
by si sa správal v takej situácii Ty, a 
nech konám podobne. Nech sa pri 
každej skúške chovám poctivo. Prosím 
Ťa tiež za rodičov a za ich trpezlivosť so 
mnou. Môj Ježišu, žehnaj celej našej 
škole aj školám, ktoré budem v 
budúcnosti navštevovať. 
Amen. 
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Liturgický program na 21. Týždeň v období cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 
24.8. 

Sv. Bartolomeja, apoštola, 
sviatok 

Zjv 21,9b-14; Ž 145; Jn1,45-51 

6.30 
ZBP Mária, Kveta, Mária 
s rod. 

18.30 + Agnesa 

Ut 
25.8. 

Féria 
2Sol2,1-3a; Ž95; Mt23,23-26 

6.30 Za duše v očistci 

18.30 
ZBP a Dary DS pre Natáliu 
a Jakuba 

St 
26.8. 

Féria 
2Sol3,6-10; Ž128; Mt23,27-32 

6.30 + Štefan 

18.30 + Anna Iľková 

Št 
27. 8. 

Sv. Moniky, spomienka 
1Kor1,1-9; Ž145; Mt24,42-51 

6.30 ZBP pre Janu a Annu 

18.30 ZBP Magdaléna a Miroslav 

Pi 
28. 8. 

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa 
Cirkvi - spomienka 

1Kor1,17-25; Ž33; Mt25,1-13 

6.30 + Helena, Mária, Pavol 

18.30 
+ Ľudmila, Michal, Anna, 
Ján 

So 
29. 8. 

Mučenícka smrť sv. Jána 
Krstiteľa 

spomienka 
Jer1,17-19; Ž71; Mk6,17-29 

7.00 Za prvoprijímajúce deti 

18.30 + Agnesa 

Ne 

30. 8. 

DVADSIATA DRUHÁ 
NEDEĽA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 
 

Jer20,7-9; Ž63 
Rim12,1-2; Mt16,21-27 

6.30 ZBP Jozef s rodinou 

8.00 
ZBP a Dary DS  Anna (50 
r. života) 

9.30 ZBP Ružena (70 r. života) 

18.30 + Anna, Michal 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé    18.00   9.30 

Rod. 
oblasť 

      11.00 

Lektori na nedeľu, 30. 8. 2020 

Sobota - vigília 6.30 8.00 9.30 18.30 

Sztraka, 
Ocilková 

Josipčuk, 
Harakaľová 

Smolej, 
Smolejová 

Sztraka, 
Sztraková 

Benčo, 
Sinčáková 

Liturgický program na 22. Týždeň v období cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 
31. 8. 

Féria 
1Kor2,1-5; Ž119; Lk4,16-30 

6.30 + Viktor 

18.30  

Ut 
1. 9. 

Féria 
1Kor2,10b-16; Ž145; Lk4,31-37 

6.30 + Anna a Juraj 

18.30  

St 
2. 9. 

Féria 

1Kor3,1-9; Ž33; Lk4,38-44 

6.30  

18.30 + Mária a Ján 

Št 
3. 9. 

Sv. Gregora Veľkého, pápeža 
a uč. Cirkvi, spomienka 

1Kor3,18-23; Ž24; Lk5,1-11 

6.30 + Ladislav, Mária a Jozef 

18.30 + Agnesa 

Pi 
4. 9. 

Féria 

1Kor4,1-5; Ž37; Lk5,33-39 

6.30 ZBP a dary DS pre Petra 

18.30 ZBP pre Máriu 

So 
5. 9. 

Panny Márie v sobotu 
1Kor4,9-15; Ž145; Lk6,1-5 

7.00  

18.30 + Ján a Milan 

Ne 

6. 9. 

DVADSIATA TRETIA 
NEDEĽA V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 
 

Ez33,7-9; Ž95; 
Rim13,8-10; Mt18,15-20 

8.00 ZBP pre bohuznáme rodiny 

9.30 ZBP pre prvoprijímajúcich 

11.00 !!! NEBUDE !!! 

18.30  
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  18.00   18.00 8.00 9.00 

Rod. 
oblasť 

      8.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  6. 8. 2020: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Chytra, 
Sabolová 

Ivanko, 
Ivanková 

Demčák, 
Plančárová 

--- 
Josipčuk, 

Klapák 

 


