
 
 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Kto chce byť prvý, nech je posledný 

zo všetkých a služobník všetkých.“ 

Tieto na prvý pohľad protirečivé, no 

stále aktuálne Ježišove slová, ktoré 

môžeme čítať v evanjeliu dnešnej 

nedele nám chcú opäť pripomenúť 

to, ako byť dobrými ľuďmi, 

a zároveň kresťanmi... Isto je asi 

ťažké predstaviť si, že by sme mali 

byť služobníkmi všetkých, no ak sa 

na to pozrieme z Božej perspektívy, 

nájdeme v tomto posolstve zmysel. 

Byť prvým znamená slúžiť... 

Práve Pán Ježiš nám dal svojim 

životom a konaním osobný príklad, 

ktorý by sme mali nasledovať, hoci 

to nie je v každodennom živote vždy 

ľahké. Avšak služba blížnym je tým 

správnym spôsobom, ako dosiahnuť 

Božie kráľovstvo. Ľudské zmýšľanie 

je však nastavené úplne inak. Zvlášť 

v dnešnej dobe cítiť honbu za 

mocou, slávou, peniazmi a pocitom 

„byť prvý“. Niektorým z nás sa tieto 

méty podarí aj dosiahnuť, čo 

automaticky neznamená niečo zlé, 

ak je to primerané k okolnostiam. 

Keď už ale dostaneme isté 

právomoci a možnosti, tak by nás 

snaha „byť prvý“ nemala zvalcovať. 

Naša pozornosť by sa podľa 

Ježišových slov mala zamerať na 

tých, ktorí sú najmenší, najslabší, 

najzraniteľnejší, opovrhnutí 

a zabudnutí. Na tých, ktorí najviac 

potrebujú našu pomoc. A práve 

preto Ježiš postavil doprostred dieťa 

so slovami: „Kto prijme jedno 

z takýchto detí v mojom mene, mňa 

prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa 

prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“ 

Dieťa pritom symbolizuje všetko, čo 

je malé, bezvýznamné a slabé. 

Skúsme sa teda zamyslieť nad tým, 

koľko takýchto ľudí stretáme 

dennodenne vo svojom okolí. Ak je 

to čo i len trocha v našich 

možnostiach, snažme sa im poslúžiť 

tak, ako sám Ježiš slúžil a pomáhal 

všetkým, ktorí to potrebovali. A ak 

sa nám v tomto konaní bude dariť, 

môžeme si byť istí, že táto služba 

blížnym má takú hodnotu, akoby 

sme ju preukazovali samotnému 

Nebeskému Otcovi. Pretože 

v každom človeku môžeme vidieť 

Boha. Nezabúdajme na to... 

Anna Vozárová 
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I. Poďakovanie 

Slovenskí otcovia biskupi ďakujú 
všetkým, ktorí svojou pomocou a 
obetavosťou prispeli k príprave 
návštevy Svätého Otca na 
Slovensku. Poďakovanie patrí 
našim policajtom a vojakom, 
hasičom a zdravotníkom a spolu s 
nimi všetkým príslušníkom zložiek 
štátu, ktoré sa zapojili do realizácie 
tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme 
za ústretovosť prezidentskej 
kancelárii, vláde Slovenskej 
republiky i miestnym samosprávam. 
Samozrejme, ďakujeme 
organizátorom, architektom, 
stavebníkom, kňazom, ktorí chystali 
liturgie, autorom programov aj 
všetkým účinkujúcim. Ďakujeme 
tým, ktorí sa postarali o celú 
logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali 
zdravotne hendikepovaným 
osobám. Osobitným spôsobom 
ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a 
ich koordinátorom, ktorí podali 
nesmierny výkon. Veľmi si všetku 
túto pomoc vážime a prosíme Pána, 
aby ju štedro odmenil a požehnal. 
Svätý Otec svojou návštevou 
Slovenska rozsial mnoho dobrých 
semienok do našej pôdy. Ďakujeme 
mu za to, a prajeme všetkým, aby 
sme z nich dokázali vypestovať 
bohatú úrodu pre duchovné dobro 
celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh 
všetkým zaplať a požehnaj! 
 

II. Vyhlásenie charitatívnej 
zbierky pre Kubu 

 
Povzbudení návštevou a podnetmi 
Svätého Otca rozhodli sa 
slovenskí biskupi vyhlásiť na 
budúcu nedeľu - 26. septembra 
2021 - vo všetkých slovenských 
kostoloch zbierku na pomoc pre 
núdznych na Kube. Zbierka chce 
byť jedným z ovocí návštevy 
Svätého Otca, ktorý opakovane 
upriamuje pozornosť na bratov a 
sestry, ktorí majú ťažkosti, 
zostávajú však prehliadaní.  
Problémy Kuby prehĺbila 
celosvetová pandémia 
koronavírusu. Situácia 
narastajúcej materiálnej chudoby v 
tejto krajine je pre nás 
pripomienkou toho, že máme byť 
za čo vďační, a zároveň by sme 
nemali prehliadať tých, ktorí 
rovnaké šťastie nemajú. Našim 
cieľom je podeliť sa, tak ako sa v 
minulosti iní podelili s nami, keď 
sme to potrebovali.  
Na budúcu nedeľu (26. 
septembra) teda biskupi vo 
všetkých kostoloch vyhlasujú 
zbierku na pomoc pre chudobných 
na Kube, a prosia vás o vašu 
štedrosť v duchu povzbudení, 
ktoré sme počuli počas návštevy 
Svätého Otca. Už vopred vám 
vyslovujeme úprimné "Pán Boh 
odmeň!" a ďakujeme. 

Oznamy od otcov biskupov 



 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

20.9. 

Sv. Andreja Kima Taegona, 
kňaza, Pavla Chonga Hasanga 

a spoločníkov 
 Spomienka 

6.30 + Milan, Helena, Štefan 

18.30 + Ladislav 

Ut 

21.9. 

SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A 
EVANJELISTU 

Sviatok 

6.30 + Michal 

18.30 + Štefan Dilik. 

St 

22.9. 
FÉRIA 

6.30 + František a Richard 

18.30 
+ Milan a Jozef.   
/za účastí detí/ 

Št 

23.9. 
Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza 

Spomienka 

6.30 ZBP Jolana s rod. 

18.30 + Michal, Helena 

Pi 

24.9. 
FÉRIA 

6.30 +Michal a Mária 

18.30 
ZBP Vladimír s rod. 
/birmovanci/  

So 

25.9. 
Panny Márie v sobotu 

7.00 + Ján, Júlia 

18.30 + Anton, Mária, Peter 

Ne 

26.9. 

DVADSIATA ŠIESTA 
NEDEĽA  
CEZ ROK 

8.00 ZBP Edita a Mária s rodinou 

9.30 ZBP a DDS Matúš a Júlia 

11.00 ZBP a DDS Mária 

18.30 + Jaroslav, Slavomír 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00  18.00  9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu, 26. 9. 2021: 

Sobota 18.30 8.00 9.30 11.00 18.30 

Smolej, 
Smolejová 

Vavrek, 
Vavreková 

Babej, 
Babejová 

Kočiš, 
Štefanková 

Josipčuk, 
Antolíková 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 24. týždeň cez rok 
Oznamy 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny Diľovú, Vargovičovú, Hornú 

a Šimkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré 

upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Na kostolné potreby obetovali zo 

svadby novomanželia Bačoví 100,-€ 

a novomanželia Mydloví 100,-€. 

Úprimné Pán Boh zaplať.  

3. V nasledujúcom týždni budú 

opäť sv. omše za účasti detí (streda 

večer) a birmovancov a mladých 

(piatok večer). V tejto súvislosti 

prosíme, aby rodičia prvoprijímajúcich 

priniesli čo najskôr prihlášky do 

sakristie, resp. do kostola po sv. 

omšiach. Do pozornosti tiež opäť 

dávame, že v tomto školskom roku 

nepôjdu na birmovku terajší 

deviataci, ale predošlé dva ročníky 

(nakoľko tento rok nebola 

birmovka). Upozorňujeme preto, 

aby sa deviataci nehlásili do iných 

farností, ale budúci rok sa prihlásia 

v našej!! 

4. V nedeľu 3. októbra bude 

v našom farskom kostole 

odpustová slávnosť. Duchovnú 

prípravu na odpust začneme tento 

týždeň vo štvrtok modlitbou 

Deviatnika k sv. Františkovi. 

Deviatnik sa budeme modliť každý 

večer, 5 minút pred sv. omšou. 

 

5. Na budúcu nedeľu  bude vo 

všetkých kostoloch na Slovensku 

zbierka na pomoc pre núdznych 

na Kube, kde pandémia ešte viac 

prehĺbila veľkú materiálnu 

chudobu. Táto zbierka by chcela 

byť ovocím návštevy Sv. Otca na 

Slovensku, pri ktorej nás vyzval k 

väčšej vnímavosti na život a 

situáciu núdznych. Prosíme vás o 

štedrosť na tento cieľ. 

Manželské ohlášky 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Matej Synak a Katarína Janoková. 

Dnes sa ohlasujú tretí krát. 

Peter Pavliško a Martina Urigová. 

Dnes sa ohlasujú tretí krát. 

Zahrňte ich do svojich modlitieb. 

 


