
  
 
                                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dnes máme pred sebou nášho 
veľkého patróna- sv. Františka z Assisi. 
Stále mi imponoval, pretože mal dve fázy 
svojho života, jednu ďaleko od Boha 
a druhú, tú lepšiu, prežil s Bohom. 
Našťastie tá druhá prišla v druhej polovici 
jeho života! Prvá fáza Františkovho života 
by mohla zaujímať mladých hýrivcov 
dnešnej doby zbožňujúcich zábavy 
a večierky. Veď bez tých sa predsa dnes 
nedá žiť! Dokonca ani Covid do 22.00h. 
nemá šancu týchto vychutnávačov života 
napadnúť! František však bol ako mladík 
presne taký istý. Vychutnával si život 
synčeka bohatého kupca, hýril, žúroval, 
platil kámošom vstupy na zábavy. 
Lomcovala ním pýcha, myslel si, že 
svojimi peniazmi a postavením si dokáže 
kúpiť aj víťazstvo vo vojne. A tu sa 
dostávame k bodu zlomu v jeho živote. 
K bodu, kedy bola zlomená jeho pýcha, 
kedy všetku svoju námahu sústredenú na 
majetok, peniaze, hýrenie pretavil 
v jednoduchosť srdca, k pomoci blížnym 
a k tichosti a pokore.  

 
Sv. František - Vzor duchovnej 

premeny 
 
Pýcha zatvára človeku cestu k 

pravde. Človek môže byť múdry ako 
Šalamún, ak však nemá jednoduchosť a 
nevinnosť detského srdca, zatvára sa 
pred pravdou, a nakoniec môže byť na 
tom horšie ako jednoduchý človek bez 

vzdelania, ktorý je však úprimný, 
ponížený a otvorený pravde. Ježiš o 
sebe vyhlásil, že je pravda (porov. 
Jn 14,6). Netreba veľa a rozumieme 
slovám: „učte sa odo mňa, lebo som 
tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11,29), 
lebo sú označením Boha. Srdce 
Ježiša, tiché a pokorné, i nám 
ukazuje vzor, akého srdca máme 
byť, aké zmýšľanie si máme osvojiť, 
akú filozofiu života máme 
realizovať. Tak ako František. 
V novej dimenzii svojho života, po 
vnútornom obrátení zahodil staré 
spôsoby života, stal sa novým 
človekom, zmenil filozofiu, začal sa 
učiť od Ježiša, stal sa tichým 
a pokorným srdcom. 

(pokračovanie na zadnej strane) 
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Prijal všetky prekážky i radosti života. Bol vydedený otcom, mal množstvo 

útokov pri zakladaní rehole a nakoniec prišlo utrpenie, ktoré bral ako príjemné 
bremeno a ľahké jarmo. 

František je vzorom pre moderného človeka. Človeka blúdiaceho, 
hľadajúceho, nerozhodného. Po nájdení Boha však vykročil na cestu pokory, 
úplného odovzdania sa Bohu. A to môže byť aj cesta pre nás. Aj keď sa nám zdá, 
že pýcha a svetský spôsob života v nás víťazí, aj keď sme na míle vzdialení od 
Boha, aj keď máme množstvo starostí a niet čas na modlitbu, aj keď zúfame, aj keď 
neveríme už nikomu a ničomu (v dnešných časoch epidémie veľmi častý jav), aj 
keď si zľahčujeme mnohé veci, On prichádza s ponukou zmeny: „Poďte ku mne 
všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním...“  Len skrze Ježiša 
prichádza dokonalá zmena a sv. František by nám o tom vedel písať básne. 

 
M.Haňov 

Modlitba v čase pandémie koronavírusu 
 

Pane Ježišu Kriste, ty si „chodil po všetkých mestách a dedinách“ a 
„uzdravoval každý neduh a každú chorobu“. Na tvoje slovo boli chorí uzdravení. 

Príď nám na pomoc v dobe globálneho šírenia pandémie koronavírusu, aby 
sme mohli zakúsiť tvoju uzdravujúcu lásku. Vylieč chorých nakazených vírusom. 
Nech sa im vráti životná sila a k uzdraveniu nech im pomôže aj dobrá lekárska 
starostlivosť. Zbav nás strachu, ktorý bráni tak nám ako i národom spolupracovať 
a navzájom si pomáhať. Vylieč nás z pýchy, v ktorej si môžeme namýšľať, že sme 
imúnni voči chorobe, ktorá nepozná hraníc. Pane Ježišu Kriste, ty lekár všetkých, 
stoj pri nás v tomto čase neistoty a smútku. Buď s tými, ktorí zomreli na vírus. Nech 
odpočívajú s tebou v tvojom večnom pokoji.  

Buď s rodinami chorých a zosnulých, ktorí buď žijú v obavách 
alebo  smútia. Ochráň ich pred chorobou a hlavne beznádejou. Nech spoznajú tvoj 
pokoj. Buď s lekármi, zdravotnými sestrami, výskumnými a všetkými zdravotníckymi 
pracovníkmi, ktorí sa snažia liečiť a pomáhať pričom sa sami vystavujú riziku. Nech 
zakúsia tvoju ochranu a pokoj. Buď s predstaviteľmi všetkých národov. Daj im 
predvídavosť, aby konali s láskou a skutočným záujmom o blaho ľudí, ktorým majú 
slúžiť. Daj im múdrosť, aby našli dlhodobé riešenia, ktoré nás môžu či už pripraviť 
na budúce pandémie, alebo im zabrániť. Nech spoznajú tvoj pokoj, keď sa snažia 
o jeho dosiahnutie na svete. Či sme už doma alebo v zahraničí, obklopení chorými 
na vírus alebo nás to zatiaľ obchádza, či to už znášame alebo si robíme starosti – 
Pane Ježišu zostaň s nami a namiesto úzkosti nám daruj svoj pokoj. Pane 
Ježišu,  uzdrav nás. Amen.  

 
(Autor: Kerry Weber, v „America“ 2. marca 2020) 



 
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 
5. 10. 

Sv. Faustíny Kowalskej, 
panny 

ľub. spomienka 
Gal 1, 6-12; Ž 111; Lk 10, 25-37 

6.30 + Jozef Tomáš 

18.00 
Za Božiu milosť a 
pomoc  pre Annu a 
Michala 

Ut 
6. 10. 

Féria 
Gal 1,13-24; Ž 139; Lk 10,38-42 

6.30 + Anton 

18.00 ZBP Anna 

St 
7. 10. 

Ružencovej Panny Márie 
spomienka 

Gal 2,1-2.7-14; Ž 117; Lk 11,1-4 

6.30 ZBP pre Františka 
a jeho rodiny 

18.00 + Júlia a Ján                                                 
/deti/ 

Št 
8. 10. 

Féria 
Gal 3,1-5; Ž Lk1; Lk 11,5-13 

6.30 ZBP Pavol s rodinou 

18.00 ZBP a DDS pre Lukáša 
a Martina 

Pi 
9. 10. 

Féria 
Gal 3,7-14; Ž 111; Lk 11,15-26 

6.30 + Štefan, Michal, Anna 

18.00 ZBP DDS pre Matúša 
a Júliu              /mládež/ 

So 
10. 10. 

Panny Márie v sobotu 
ľub.spomienka 

Gal 3,27-29; Ž 105; Lk 11,27-28 

16.30 ZBP pre Vladimíra 

18.00 + Helena 

Ne 
11. 10. 

28. NEDEĽA 
V CEZROĆNOM 

OBDOBÍ 
Iz 25,6-10a; Ž 23; Flp 4,12-14.19-20 

Mt 22,1-14 

8.00 ZBP pre Tomáša s 
rodinou 

9.30 + Pavol 
11.00 + Jozef 
18.30 + Margita, Pavol 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00    8.00 
9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  11.  10.  2020: 
Sobota - 

vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Benčo 
Novák 

Smolej 
Smolejová 

Demčák 
Plančárová 

Kľučár 
Kľučárová 

Chytra 
Antolíková 

 

1. Na upratovanie kostola k 
nasledujúcej nedeli prosíme rodiny 
Maximovičovú, Lajčákovú a 
Rožovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, 
ktoré upratovali kostol k dnešnej 
nedeli. 
2. Z pohrebu Štefana obetovali na 
kostolné potreby 70,-€,  zo svadby 
Mareka a Kataríny obetovali na kostol 
100,-€,  zo svadby Dávida a Simony 
tiež 100,-€, zo svadby Matúša a Júlii 
obetovali na kostol 100,-€ 
a bohuznáma obetovala 30,-€ a 100,-
€. Úprimné Pán Boh zaplať za všetky 
finančné dary.  Na budúcu nedeľu pri 
sv. omšiach bude zbierka na 
Dobročinné diela Svätého Otca. 
Vopred ďakujeme za každý dar na 
tento cieľ. 
3. Dávame do pozornosti, že počas 
obdobia núdzového stavu zatiaľ 
osobitné sv. omše v stredu pre deti, 
ani v piatok pre birmovancov 
nebudú!! 
4. Oznamujeme tiež, že od 1.októbra 
platí slovenskými biskupmi vydaný 
dišpenz od účasti na sv. omšiach 
v nedele a prikázané sviatky. Tento 
dišpenz platí až do odvolania. 
5. Keďže v nasledujúcom čase platí, 
že na sv. omši sa môže zúčastniť 
maximálne 50 ľudí (vrátane 
asistencie), tak vo farskom kostole 
i na filiálke budú pri vchode 
kurátori, ktorí na to dohliadnu. Ak by 
ste sa náhodou napr. ráno v týždni, 
keď je viac ľudí nedostali na sv. omšu, 
prosíme vás, aby ste prišli večer 
(prípadne na druhý deň). 
6. Vzhľadom na túto situáciu a so 
snahou, aby sme sa v čom najväčšom 
počte mohli zúčastniť predovšetkým 

nedeľných sv. omší, posilňujeme 
dočasne od budúcej soboty a nedele 
sv. omše takto: 
Farský kostol sv. Františka 
Sobota - večer o 16.30 hod. a o 18.00 
hod. (obe sv. omše s nedeľnou 
platnosťou), ranné sv. omše v 
sobotu vo farskom kostole dočasne 
nebudú!!  
Nedeľa – 8.00 hod (seniori),  9.30 
hod., 11.00 hod. a 18.30 hod. 
Filiálka Dlhé 
Nedeľa o 8.00 hod.(seniori) a 9.30 
hod. 
Rodinná Oblasť Školská kaplnka 
Nedeľa o 11.00 hod. 
7. Od zajtra budú vo farskom kostole 
večerné sv. omše v týždni už o 18.00 
hod. (pol hodinu pred tým ruženec). 
 

Sviatosť manželstva si chcú 
vyslúžiť: 

 
Kamil Kondrát a  

Mária Kobulnická 
ohlasujú sa  druhýkrát. 
 
Peter Kravec a  

Rebeka Šrámeková 
ohlasujú sa  tretíkrát. 
 
Ľubomír Danko a  

Lucia Mražíková 
ohlasujú sa  tretíkrát. 
 

Zahrňte týchto mladých do svojich 
modlitieb. 

 
 

Liturgický program na 27. týždeň v období cez rok Oznamy 

 

 


