
  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Predstavme si, že čakáme 

netrpezlivo opravára na pokazený note-

book a on nechodí, hoci sľúbil, že príde na 

konkrétnu hodinu. Nahnevaný voláme 

iného opravára, ktorý nám na rovinu povie, 

že nepríde, lebo má veľa roboty. Aké je 

však naše prekvapenie, keď o krátky čas 

zazvoní pri dverách a povie: Idem okolo a 

tak sa aspoň pozriem, čo tomu je. Zistí, že 

porucha nie je vážna a o desať minút, note-

book funguje.  

Syn môj, choď dnes pracovať do vinice! 

 

Podobnú situáciu predstavuje aj 

evanjelium dnešnej nedele: Otec mal dvoch 

synov, ktorých poslal do vinice. Prvý 

povedal: Idem, pane! Ale nešiel. Druhý 

zasa Nechce sa mi. No potom to oľutoval a 

šiel. Poslucháči sa zhodli na tom, že druhý 

syn splnil otcovu vôľu.  

Aj dnes sú kresťania zaradení do 

dvoch skupín: Prvá chce Otcovu priazeň 

získať krásnymi slovami a lichotením. Títo 

ľudia však zostávajú iba pri slovách. Vôbec 

ich nezaujíma, čo Boh v skutočnosti 

vyžaduje a hoci sa modlia, chýba im ochota 

plniť jeho vôľu. Druhá skupina sú tí, ktorí 

Bohu povedia, že sa im nechce, ale potom 

im to rozleží v hlave a plní ľútosti, že ublížili 

svojmu Otcovi, usilovne naprávajú chybu 

skutkami, ktoré si Otec prial. Máme teda 

pred očami dve skupiny synov: Áno, Otče – 

ale neochota; Nie, Otče – ale po 

uvedomení si chyby, ochota. Do 

ktorej skupiny by som sa zaradil ja?  

Prvá skupina za veľa nestojí. 

Všimnime si naše správanie po 

spovedi. Sľubujeme hory-doly, 

dušujeme sa, ale stačí pár chvíľ a 

rýchlo zabudneme, čo sme sľúbili.  

Druhá skupina tiež nie je 

dobrá. Koľkokrát si povieme: Už mám 

všetkého dosť, aj modlitby, aj kostola! 

Načo to? Neskôr sa nám to však 

rozleží v hlave a s pokorným srdcom 

prídeme opäť k Bohu a povieme: 

Otče, odpusť mi moje rúhanie!  

Ani prvý, a ani druhý syn z 

podobenstva, nie sú pre nás ideálom.  

Pane, ty nám pripomínaš, 

aký má byť náš vzťah k Otcovi. Nedaj 

nám zabudnúť na dnešné 

podobenstvo, lebo nám cez teba a 

tvojich zástupcov oznamuje svoju 

vôľu. Daj, aby sme mali vždy otvorené 

oči, uši a srdce, a tak počuli tvoje 

príkazy a nimi sa riadili.  

 

Peter Orendáč 
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 
28. 9. 

Féria 
Jób 1, 6-22; Ž 17; Lk 9, 46-50 

6.30 ZBP pre Ivanu 

18.30 
ZBP a dary DS pre Patrika, 
Gabrielu a Patrika 

Ut 
29. 9. 

Sv. Michala, Gabriela 
a Rafaela, archanjelov, 

sviatok 
Dan 7,9-10.13-14; Ž 138; Jn 1,47-51 

6.30 + Michal a Alžbeta 

18.30 + Michal 

St 
30. 9. 

Sv. Hieronyma, kňaza a uč. 
Cirkvi, spomienka 

Jób 9,1-12.14-16; Ž 88; Lk 9,57-62 

6.30 ZBP pre Martu s rod. 

18.30 + Bernadeta               /deti/ 

Št 
1. 10. 

Sv. Terézie z Lisieux, panny 
a uč. Cirkvi, spomienka 

Jób 19,1.21-27; Ž 27; Lk 10,1-12 

6.30 + Anton 

18.30 + Terézia a Michal 

Pi 
2. 10. 

Sv. Anjelov strážcov, 
spomienka 

Ex 23,20-23a; Ž 91; Mt 18,1-5.10 

6.30 + Pavol, Andrej a Anna 

18.30 + Michal               /mládež/ 

So 
3. 10. 

Panny Márie v sobotu 
Jób 42,1-3.5-6; Ž 119; Lk 10,17-24 

18.00 
1. + Anton  
2. ZBP pre Máriu 

Ne 

4. 10. 

SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, 
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 

8.15 + Irena a Michal 

10.30 

1. ZBP pre Helenu (80 r. 
života) 
2. ZBP pre Jozefa (60 r. 
života) 
3. Za farnosť 

 

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,  4.  10.  2020: 

Sobota - 
vigília 

8.15 10.30 

Sztraka, 
Sztraková 

Vavrek, Vavreková Ištok, Ištoková 

 

 

 

 

1. Na upratovanie kostola k 

nasledujúcej nedeli prosíme rodiny 

Bľachovú, Tutkovú a Urbanovú. 

Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré 

upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Zajtra o 9.00 hod. bude vo farskom 
kostole väčšie upratovanie pred 
odpustom. Prosíme vás, aby ste prišli 
pomôcť v čo najväčšom počte; najmä tí, 
ktorí budete dopoludnia doma. Vopred 
vďaka za vašu ochotu. 

3. Zbierka na príjazdovú cestu ku 
kostolu a fare činila spolu 1771,80,- €. 
Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh 
zaplať. Zo svadby Adriána a Ľubomíry 
darovali na kostol 100,-€. Pán Boh 
zaplať. 

4. Na budúci týždeň je prvý piatok 
v mesiaci. Zároveň máme pred 

odpustom.  Spovedať budeme takto:  

Farský kostol – v Pondelok až Piatok 
ráno od 6.00 do 6.30 hod., večer od 
17.45 do 18.30 hod. 

Filiálka Dlhé – v Pondelok a Piatok od 
17.00 hod. do 18.00 hod. (aj veriaci 
z Rodinnej Oblasti) 

Spovedanie chorých bude v piatok 
dopoludnia. 

5. Od štvrtku sa začne mariánsky 
mesiac Október. Pol hodinu pred 
večernými sv. omšami sa budeme 
spoločne modliť sv. ruženec vo 

farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé.   

6. Na prvý piatok bude vo farskom 

kostole vystavená Sviatosť Oltárna 

k adorácii. Začneme Korunkou 

k Božiemu milosrdenstvu. 

7. Na budúcu nedeľu budeme 

v našom farskom kostole sláviť 
odpustovú slávnosť k úcte sv. 
Františka z Assisi. Program duchovnej 
prípravy od stredy a odpustu si môžete 
prečítať na plagáte na nástenke, ako aj 
v časopise Poverello na zadnej strane. 
Pripomíname, že vstupná sv. omša v 
sobotu bude už o 18.00 hod. (celebrant 
– František Petro, farár v N. Hrušove) 
a slávnostná odpustová sv. omša bude 
v nedeľu o 10.30 hod. (celebrant – 
Michal Tkáč, farár – dekan v Košiciach – 
Šaci).  

8. V nedeľu bude kvôli odpustu zmena 
času sv. omší – farský kostol 8.15 hod 
a 10.30 hod. (večerná sv. omša 
nebude), filiálka Dlhé – 9.00 hod. 
a školská kaplnka Rodinná Oblasť – 
8.00 hod.  

 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

 

Kamil Kondrát a  

Mária Kobulnická 

ohlasujú sa  prvý krát. 

 

Peter Kravec a  

Rebeka Šrámeková 

ohlasujú sa  druhý krát. 

 

Ľubomír Danko a  

Lucia Mražíková 

ohlasujú sa  druhý krát. 

 

Dávid Ulian a  

Andrea Veliká 

ohlasujú sa  tretí krát. 

 

Zahrňte týchto mladých do svojich 

modlitieb. 

 

Liturgický program na 26. týždeň v období cez rok Oznamy 

 

 


