
  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Všetci sme pozvaní Bohom... 

 
Napriek tomu, že slovo svadba 

či svadobná hostina v nás vyvolávajú 
prevažne radostné pocity, v ostatnom 
čase ich vyslovenie vzhľadom na 
aktuálnu situáciu spôsobuje pravý 
opak. Rodinná udalosť, pri ktorej sa 
stretávajú najbližší a najdrahší a 
vzájomne zdieľajú radosť s tými, ktorí 
hostinu chystajú, sa tak razom stala 
miestom, ktoré vyvoláva obavy a 
strach.  

Evanjelium dnešnej nedele 
hovorí taktiež o svadbe, ktorej však 
dáva úplne iný rozmer. Nie ten 
pozemský, ako ho vnímame v bežnom 
živote. Práve z tohto dôvodu môžeme 
považovať posolstvo evanjelia dnešnej 
nedele za viac než aktuálne, pretože 
ani táto svadobná hostina neprebieha 
celkom podľa predstáv hostiteľa. Ježiš 
hovorí podobenstvo o svadbe, ktorú 
vystrojil kráľ svojmu synovi. „Poslal 
svojich sluhov, aby zavolali pozvaných 
na svadbu. Ale oni nechceli ísť.“ Mali 
totiž iné starosti. No kráľ, ktorým je v 
tomto podobenstve náš Nebeský Otec 
neprestáva s pozývaním, pretože 
hostina je už pripravená. A tak až do 
konca čias bude platiť Božie pozvanie: 
„Choďte preto na rázcestia a všetkých, 

čo nájdete, zavolajte na 
svadbu...zlých aj dobrých.“  

Znamená to, že na 
svadobnú hostinu je pozvaný 
každý z nás, pretože náš Nebeský 
Otec túži po tom, aby všetci ľudia 
mali účasť na jeho radosti v 
Božom kráľovstve. Preto by sme 
sa mali správať k tomuto pozvaniu 
od Boha zodpovedne. V 
konečnom dôsledku, každý človek 
svojím životom sám odpovie na 
toto pozvanie. Je totiž na každom 
z nás, či toto pozvanie do večnosti 
a na spásu príjme, alebo investuje 
svoj čas na veci pominuteľné. A 
Boh vo svojej spravodlivosti toto 
rozhodnutie človeka rešpektuje. 
Ak upriamujeme svoju pozornosť 
viac na pole, či pozeráme za 
nejakým obchodom, sme podobní 
tým, ktorých Pán nechal zahubiť.  
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Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej 

Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je 

skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským 

pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach 

našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť. 

Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a 

mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás 

a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech 

a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a 

pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj 

rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie 

problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli 

obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých 

manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.  

Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých 

predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k 

pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme 

pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania 

Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval 

dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď 

nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. 

AMEN 

                               Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita 

 



 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 
12. 10. 

Féria 
Gal 4,22-24.26-27.31-5,1; Ž 113; Lk 

11,29-32 

6.30 
ZBP pre Evu a dary DS 
pre Petra a ich rodiny 

18.00 
ZBP a dary DS pre 
Mareka, Ditu, Jonáša 
a Anežku 

Ut 
13. 10. 

Féria 
Gal 5,1-6; Ž 119; Lk 11,37-41 

6.30 + Štefan 

18.00 + Eva (1. výročie) 

St 
14. 10. 

Féria 
Gal 5,18-25; Ž 1; Lk 11,42-46 

6.30 Za duše v očistci 

18.00 + Eva 

Št 
15. 10. 

Sv. Terézia od Ježiša, panna 
a učiteľka Cirkvi - spomienka 

Ef 1,1-10; Ž 98; Lk 11,47-54 

6.30 
ZBP a dary DS pre 
Jozefa a Janu 

18.00 + Ľudmila 

Pi 
16. 10. 

Féria 
Ef 1,11-14; Ž 33; Lk 12,1-7 

6.30 
ZBP pre Evu a Jozefa 
a za ich manželstvo 

18.00 
ZBP pre Juraja 
s rodinou 

So 
17. 10. 

Sv. Ignác Antiochijský, 
biskup a mučeník - 

spomienka 
Ef 1,15-23; Ž 8; Lk 12,8-12 

16.30 + Anna (1. výročie) 

18.00 + Jaroslav 

Ne 

18. 10. 

29. NEDEĽA 
V CEZROĆNOM 

OBDOBÍ 
Iz 45,1.4-6; Ž 96;  

1Sol 1,1-5b; Mt 22,15-21 

8.00 
ZBP pre 
mladomanželov Pavla 
a Alexandru 

9.30 + Jozef a Cecília 

11.00 Za farnosť 

18.30 + Antónia 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00  18.00  
8.00 

9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  18.  10.  2020: 

Sobota - 
vigília 

8.00 9.30 11.00 18.30 

Klapák, 
Klapáková 

Josipčuk, 
Sabolová 

Benčo, 
Fecenková 

Kočiš, 
Štefanková 

Sztraka, 
Ocilková 

 

1. Na upratovanie kostola k 
nasledujúcej nedeli prosíme 
rodiny Dargajovú, Katicovú, 
Horosovú a Mitrovú. 
Vyslovujeme vďaku rodinám, 
ktoré upratovali kostol k dnešnej 
nedeli. 

2. Na budúcu nedeľu je v Cirkvi 
Misijná nedeľa. Budeme sa 
modliť za misie a šírenie 
evanjelia vo svete. Zároveň pri 
sv. omšiach bude Zbierka na 
misie. Vopred vyslovujeme vďaku 
za každý dar na tento cieľ.  

3. Pripomíname, že október je 
mesiac sv. ruženca. Pri 
spoločnej modlitbe sv. ruženca 
môžeme získať úplné 
odpustky, či už sa ho pomodlíme 
v kostole, alebo v rodine. Je 
potrebné, samozrejme, splniť aj 
podmienku byť pri modlitbe 
v stave posväcujúcej milosti. 
Veľmi odporúčame a 
povzbudzujeme modliť sa túto 
modlitbu aj v rodinách našej 
farnosti.  

 

Sviatosť manželstva si chcú 

vyslúžiť: 

 

Kamil Kondrát a  

Mária Kobulnická 

ohlasujú sa  tretí krát. 

 

Zahrňte týchto mladých do svojich 

modlitieb. 

. . . pokračovanie z úvodnej strany . . . 

 

No nestačí iba pozvanie a 

účasť na hostine. Na svadbu sa totiž 

musíme patrične pripraviť, pretože 

inak z nej budeme vylúčení. A hoci 

nás tam chce mať Boh všetkých, nie 

všetci sa tam dostanú. Preto je tak 

dôležité žiť v spoločenstve s Bohom a 

mať vždy oblečený svadobný odev, 

čiže byť v milosti posväcujúcej.  

V súčasnej situácii to máme o 

niečo ťažšie, keďže nemôžeme 

prichádzať na slávenie Eucharistie 

ako by sme možno chceli, no už len 

túžba byť v spojení s Bohom je 

dôležitá. Snažme sa preto, aby sme 

boli pripravení vždy, bez ohľadu na to, 

ako sa situácia v meste, vo svete 

vyvinie. Pretože nikto z nás nevie, 

kedy príde jeho posledná hodina. 

Buďme preto pripravení vždy na 

stretnutie s Bohom na Jeho kráľovskej 

hostine, „lebo mnoho je povolaných, 

ale málo vyvolených.“ 

                                                                                                                          

Anna Vozárová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 28. týždeň v období cez rok Oznamy 

 

 


