
 
 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V dnešnom evanjeliu prichádza 

Ježiš do kraja pohanov. Tu je k nemu 

prinesený človek, ktorý je hluchonemý. 

Ježiš ho berie nabok, dotýka sa jeho uší 

a jazyka, pozdvihne zrak k nebu a zvolá 

„effeta“ – otvor sa! Hluchonemému sa 

otvoria uši i rozväzuje sa jazyk, plne 

počuje a začína normálne rozprávať. 

Človek neschopný komunikácie je po 

Ježišovom uzdravujúcom dotyku 

schopný plnej komunikácie. 

Effeta – Otvor sa! 
Uzdravený človek v zažíva oslobodenie 

z väzenia ktoré predstavovala jeho 

hluchota a zviazaný jazyk. Teraz keď je 

uzdravený stáva sa slobodný a zažíva 

doslovne a naplno slová proroka 

Izaiáša, ktorými povzbudzoval a dával 

nádej svojim súkmeňovcom v 

babylonskom zajatí: „Vzchopte sa, 

nebojte sa! Hľa, váš Boh! Príde odveta, 

odplata Boha. On sám príde a spasí 

vás. Vtedy roztvoria oči slepí a uši 

hluchých sa otvoria. Ako jeleň skákať 

bude chromý, jazyk nemého radosťou 

vykríkne. Lebo na púšti vyrazí voda, 

potoky na pustatine. Vyprahnutá zem sa 

zmení na jazero a žíznivá pôda na 

pramene vôd. (Iz 35, 4-7b) 

Podobne ako všetky uzdravenia 

v Evanjeliu, fyzické uzdravenie 

hluchonemého človeka je reálne 

uskutočnené, no nesie v sebe aj hlbší 

duchovný význam. Boh keď stvoril 

človeka dal mu nielen fyzické zmysly, 

ale aj úžasné duchovné schopnosti 

umožňujúce vidieť, počuť a rozprávať 

sa s ním. Tieto vnútorné schopnosti boli 

zablokované prvotným hriechom, ktorý 

spôsobil vážny blok v komunikácii 

medzi Bohom a ľudstvom. Ježiš svojím 

uzdravovaním hluchých, slepých 

a chromých sa stáva znakom Božieho 

obnovenia ľudstva do plnosti života. 

Boh sám obnovuje cestu komunikácie, 

aby človek mohol komunikovať so 

svojím stvoriteľom. Teraz vďaka Božej 

milosti cez Krista sme schopný počuť 

Boží hlas v našich srdciach, spievať mu 

piesne vďaky a ohlasovať jeho úžasné 

skutky ako to robili apoštoli na Turíce. 

„Tak sa oslavou Boha stáva sám 

človek, ktorý je plne oživený Ním 

samým.“ (sv. Irenej) 

Túžbou Boha je život v plnosti pre 

každého jedného človeka. Dovoľme 

Bohu, aby sa dotýkal aj našich uší 

a jazyka, aby sme mohli počuť Jeho 

hlas nechali sa ním viesť do plného 

života. Nech nás vyvedie z našich zajatí 

a nech nás posilňuje, aby sme vedeli 

očakávať I spoznať Ho v čase keď k 

nám prichádza aby sa nás dotýkal a 

uzdravoval.  kaplán Ladislav 
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Denné zamyslenia, ruženec 
či skutky lásky. Duchovné prípravy na 
príchod Svätého Otca Františka 
vrcholia. Každá návšteva si vyžaduje 
prípravu. Keďže o necelé dva týždne 
príde na Slovensko 
výnimočný hosť, na stretnutie s ním 
sa krajina pripravuje nielen 
organizačne, ale aj duchovne. Viaceré 
združenia a organizácie rozbehli 
iniciatívy, ktoré pozývajú veriacich 
zastaviť sa a popremýšľať o 
pápežových myšlienkach. 
Načítaj si pápeža. Hnutie eRko sa v 
posledných rokoch intenzívne snaží 
tlmočiť pápežove myšlienky deťom aj 
mladým animátorom. Aktuálna ročná 
téma s názvom Pod jedným Slnkom 
je v značnej miere inšpirovaná 
encyklikou Fratelli tutti. Na sociálnych 
sieťach denne uverejňujú krátke 
myšlienky v rámci iniciatívy Načítaj si 
pápeža Františka.  Ďalšou formou 
prípravy z dielne eRka sú podcasty 
zamerané na pápežovu návštevu. 
Zaujímavosti z jeho detstva a 
mladosti deťom priblížia v publikácii 
Náš pápež František, ktorá vyjde aj v 
prílohe časopisu Rebrík. Obrázky s 
krátkou myšlienkou, ktorá nadväzuje 
na evanjelium dňa, posiela emailom 
aj Konferencia biskupov Slovenska. 
Prvé grafiky dostalo vyše 19-tisíc ľudí 
a prihlásiť sa na odber je stále 
možné.  
Pápežove myšlienky a fotografie, 
ktoré pripravil bratislavský pomocný 
biskup Jozef Haľko, sú uverejňované 
aj na sociálnych sieťach.  
Rozšíriť si kontext a povedomie, s 

čím František prichádza na 
Slovensko, je možné aj vďaka 
videám, cez ktoré každý mesiac 
pozýva veriacich do modlitby za jeho 
úmysly. Slovenskú verziu 
zabezpečuje v spolupráci s 
Vatikánskym rozhlasom saleziánsky 
youtubový kanál DonBosco.  
Osobitná duchovná príprava 
prebieha aj na úrovni farností a 
spoločenstiev v rôznych formách. 
Pápežské misijné diela vyzvali ku 
každodennej modlitbe ruženca počas 
40-dňového obdobia. „Zaregistrovalo 
sa 15 150 ľudí a z ich modlitieb 
vytvárame duchovnú kyticu ako znak 
prijatia a radosti,“ povedal Ivan 
Kňaze z Národnej kancelárie 
Pápežských misijných diel.  
 „Z vlastnej skúsenosti vo farnostiach 
viem, ako sa ľudia dokážu 
zaktivizovať, keď pripravujú napríklad 
divadlo alebo jasličkové slávnosti. V 
akadémii možno v krátkosti 
predstaviť pápeža a ‚pikošky‘ z 
jeho života vo Vatikáne,“ dodal Ivan 
Kňaze. Pásmo textov a piesní si je 
možné stiahnuť na oficiálnej webovej 
stránke duchovnej prípravy 
navstevapapeza.sk.  
Od piatka 3. septembra sa začne tiež 
Novéna v Šaštíne, ktorú budú veriaci 
môcť sledovať naživo v televízii Lux 
alebo na YouTube kanáli Štúdio 
7BOLESTNÁ. Povedú ju pátri pavlíni 
a pozvaní kňazi, ktorí sa v kázňach 
inšpirujú myšlienkami z 
Eucharistického kongresu. 
 
Spracované zdroj :www.postoj.sk 

Duchovná príprava na príchod Svätého Otca 

https://www.navstevapapeza.sk/sk/videa-svateho-otca
https://www.navstevapapeza.sk/sk
https://www.youtube.com/channel/UCule1-OWdgVsbKieUt1QTEQ


 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

6.9. 

Výročie posviacky 
katedrálneho chrámu sv. 

Alžbety Uhorskej 
 sviatok 

6.30 + Gréta 

18.30 ZBP Tomáš 40 r. života. 

Ut 

7.9. 
Sv. Košických mučeníkov 

spomienka 

6.30 + Mária 

18.30 + Maroš Fiala 

St 

8.9. 
Narodenie Panny Márie    

sviatok 

6.30 + Andrej a Mária 

18.30 
ZBP a DDS pre Klárku a jej 
rodičov  /za účasti detí/ 

Št 

9.9. 
FÉRIA 

6.30 + Miloš 

18.30 ZBP a DDS  pre Annu s rod. 

Pi 

10.9. 
FÉRIA 

6.30 + Helena, Jozef 

18.30 
Poď. za 40 r. ž. a prosba 
o ZBP Milan /birmovanci/  

So 

11.9. 
Panny Márie v sobotu 

7.00 + Mária, Jozefína, Andrej 

18.30 ZBP Mária, Darina 

Ne 

12.9. 

DVADSIATA ŠTVRTÁ 
NEDEĽA  
CEZ ROK 

8.00 + Mária 

9.30 ZBP Tibor a Terézia 

11.00 ZBP Mária s rod. 

18.30 ZBP Mária 

 

        

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00    9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu, 12. 9. 2021: 

Sobota 18.30 8.00 9.30 11.00 18.30 

Rostecká, 
Josipčuk 

Smolej, 
Smolejová 

Sztraka, 
Sztraková 

Klapák, 
Klapáková 

Biž, 
 Bižová 

 

 

 

Liturgický program na 23. týždeň cez rok Oznamy 

1. Na upratovanie kostola prosíme 
rodiny Fialovú, Martonovú a 
Strmeňovú. Ďakujeme rodinám, ktoré 
upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Na kostolné potreby obetovala 
bohuznáma 50, -€. Úprimné Pán Boh 
zaplať. 

3. V nasledujúcom týždni začnú sv. 
omše za účasti detí 
a prvoprijímajúcich (každú stredu 
večer), ako aj birmovancov 
a mládeže (každý piatok večer). 
Prihlášky na 1. Sv. prijímanie detí si 
môžete vyzdvihnúť vo farskom 
kostole, kde budú položené vzadu na 
stolíku. Čo sa týka birmovky, 
v tomto školskom roku sa budú 
pripravovať na birmovku tie 
ročníky, ktoré už majú rok 
prípravy za sebou, resp. odovzdali 
prihlášky minulý rok.  Nový ročník 
birmovancov (terajší deviataci) 
v nasledujúcom školskom roku 
nebude!!! 

4. Autobus do Šaštína na 
stretnutie sv. Sv. Otcom pôjde od 
nášho farského kostola v utorok 
14.9.2021 o 22.00 hod. Cena za 
dopravu je 25,-€. Tí, ktorí ste sa 
nahlásili  

5. Od pondelka bude znova 
otvorená kancelária našej farnosti 
v riadnych úradných hodinách.  

6. Z príležitosti príchodu Sv. Otca 
Františka na Slovensko a do Košíc 
sa v nedeľu 12.9. o 15.30 hod. 
a v utorok 14.9. o 9.00 hod. 
rozozvučia zvony na všetkých 
kostoloch našej arcidiecézy. 

Modlitba 

ZA CESTU SVÄTÉHO OTCA 

Dobrotivý Bože, Ty si nám dal Pannu 
Máriu a svätého Jozefa, aby nás 
viedli na ceste za Ježišom. Prosíme 
ťa na ich príhovor za Svätého Otca 
Františka a za nás všetkých, aby 
sme boli otvorení pôsobeniu tvojho 
Svätého Ducha. Aby nás počas 
svojej návštevy na Slovensku pápež 
ako nástupca apoštola Petra posilnil 
vo viere, predovšetkým v to, že Ježiš 
Kristus je náš Spasiteľ a Vykupiteľ a 
že on, náš Pán, je pre každého 
cestou, pravdou a životom. O to ťa 
prosíme, skrze Krista, nášho Pána. 

 

Manželské ohlášky 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Ivan Bača a Miroslava Kentošová. 
Dnes sa ohlasujú tretí krát.  

Matej Synak a Katarína Janoková. 

Dnes sa ohlasujú prvý krát. 

Peter Pavliško a Martina Urigová. 

Dnes sa ohlasujú prvý krát. 

Zahrňte ich do svojich modlitieb. 


