
 
 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bratia a sestry. Súčasný 

život ukazuje, že Cirkev stratila 

takpovediac majoritu v spoločnosti. 

Existujú síce katolícke školy, ale už 

je viac tých štátnych. Fungujú rôzne 

hospice a charitné diela, ktoré 

založila a spravuje Cirkev, ale 

zároveň aj štát prebral na seba 

starostlivosť o chorých 

a chudobných. A takto je to skoro 

v každej oblasti. Ako veriaci ľudia 

teda nie sme len obklopení svetskou 

spoločnosťou, ale v nej žijeme 

a sme často jej súčasťou. Žijeme 

v každodenných reáliách sveta, 

prežívame jeho radosti, ale aj 

trápenia. Žijeme v prepojení 

s občianskou spoločnosťou a denne 

spolupracujeme s rôznymi ľuďmi. 

Neraz sú to aj neveriaci, či 

nepraktizujúci veriaci; často aj takí, 

ktorí sa síce k Bohu navonok 

nehlásia, ale mnohí z nich slúžia 

spoločnému dobru, pomáhajú 

ľuďom a tvoria dobré veci.  

V tomto zmysle je dobré vidieť aj 

Ježišovu odpoveď na sťažnosť jeho 

učeníkov, ktorí bránili istému 

človekovi, keď vyháňal zlých duchov 

a konal tak podľa Kristovej vôle. 

Ježiš vraví: „Nebráňte mu, lebo nik, 

kto robí divy v mojom mene, 

nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. 

Veď kto nie je proti nám, je za nás.“ 

Ježiš tu chce zdôrazniť, že každé 

skutočné dobro, ktoré pomáha 

k spáse a dôstojnosti človeka, 

pochádza od Boha, a môžu ho 

konať často aj tí, ktorí sa nám zdajú 

na prvý pohľad vzdialení od viery, 

kostola, či sviatostí. 

Ďakovať za dobro každému 

Vieme, že od počiatku sa kresťania 

považovali za „dušu“ spoločnosti, 

a zároveň si boli vedomí Ježišových 

slov: „Vy ste soľ zeme a svetlo 

sveta“. Tak to azda prežívame aj 

my. To by nás však nemalo viesť 

k nadradenosti nad ostatnými 

a k falošnému presvedčeniu, že už 

len ako kresťania sme lepší, ako iní. 

Naopak. Nech nás to vedie 

k pokornému postoju služby 

všetkým a k ochote modliť sa za 

všetkých; aj za tých, ktorí sa zdajú, 

že v tejto chvíli sú vzdialení od 

Boha. Takto naplníme svoje 

poslanie. 

Štefan Albičuk, dekan 
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

27.9. 
Sv. Vincenta de Paul, kňaza 

 Spomienka 

6.30 + Ján, Zuzana 

18.30 ZBP Beáta 

Ut 

28.9. 
FÉRIA 

6.30 

Poď. za 30 r. manželstva 
Beáta a Miroslav a prosba o 
ZBP 

18.30 ZBP Jozef 

St 

29.9. 

Sv. Michala, Gabriel a Rafaela, 
Archanjelov 

Sviatok 

6.30 + Štefan, výročná 

18.30 
+ Ján, Mária, Rudolf, Marián   
/za účastí detí/ 

Št 

30.9. 

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa 
Cirkvi 

Spomienka 

6.30 ZBP pre Michalov s rodinami 

18.30 + Štefan Dilík 

Pi 

01.10. 

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z 
Lisieux), panny a učiteľky 

Cirkvi 

Spomienka 

6.30 ZBP Filip, Šimon, Michal 

18.00 
+ Maroš Fiala 
 /birmovanci/  

So 

02.10. 
Svätých anjelov strážcov 

7.00 Za obrátenie Pavla 

18.00 + Anna,  Mária, František 

Ne 

03.10. 

DVADSIATA SIEDMA 
NEDEĽA  
CEZ ROK  

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 

7.00 + Milan, Monika, Juraj (O) 

8.15 
Za milosť obrátenia pre 
Rastislava (Z) 

10.30 

Za duchovných synov 
kňazov , ZBP a poď. za 40 r. 
živ. Anna, O-T-P 

18.30 NEBUDE! 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00  18.00 8.00 
7.30 

 8.45 

Rod. oblasť      16.30 ----- 

Lektori na budúcu nedeľu, 03. 10. 2021: 

Sobota 18.00 7.00 8.15 10.30 18.30 

Ištok 
Ištoková 

Harakaľová 
Ocilková 

Vavrek 
Vavreková 

Sztraka 
Sztraková 

------------ 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 26. týždeň cez rok 

Oznamy 

1. V pondelok o 9.00 hod. bude 

väčšie upratovanie kostola pred 

odpustom. Prosíme tých, ktorí budete 

doma, aby ste prišli pomôcť. 

2. Na kostolné potreby obetovali dve 

bohuznáme rodiny 50,-€, resp. 200,-€. 

Úprimné Pán Boh zaplať.  

3. Zbierka na Rádio Lumen bola 

spolu 736,02 €. (Farský kostol – 

631,62€, filiálka Dlhé – 91,40€, 

kaplnka R. Oblasť – 13€). Vďaka. 

4. Na operáciu malého Paľka sa 

vyzberalo – 2642,70€. Pán Boh 

zaplať. 

3. Pred nami je Prvý piatok 

v mesiaci. Spovedať budeme takto: 

Farský kostol – pol hodiny pred sv. 

omšami ráno a večer. Filiálka Dlhé – 

v stredu a piatok od 17.00 do 18.00 

hod. Spovedanie chorých v piatok 

dopoludnia.  

4. Na budúcu nedeľu bude 

odpustová slávnosť v našom 

farskom kostole. Program odpustu si 

môžete pozrieť na nástenke 

a v časopise Poverello.  

5. V piatok začne mariánsky 

mesiac Október a zároveň začneme 

večerné sv. omše v týždni skôr – o 

18.00 hod. Pol hodiny pred 

večernými sv. omšami sa budeme 

spoločne modliť sv. ruženec. 

6. Kvôli novým opatreniam budú v 

nedeľu dve sv. omše na filiálke Dlhé 

– všimnite si však zmenu časov. 

Zároveň kvôli odpustu bude nedeľná 

sv. omša na Rod. Oblasti už v 

sobotu. 

 

7. Od zajtra prechádza náš okres 

do červenej farby Covid automatu. 

Znamená to veľkú zmenu aj pri 

organizovaní sv. omší. Ide o  počet 

veriacich, ktorých môže byť 

maximálne 25% kapacity kostola na 

sv. omši. Obsadzujte každú druhú 

lavicu a dodržme odstupy medzi 

sebou. Povinné sú respirátory.  

Zároveň budeme musieť viesť 

každý deň zoznam prítomných na 

sv. omši, ak by bolo nutné 

dohľadať kontakt. Prosíme vás 

preto, aby ste si na každú sv. omšu, 

na ktorú prídete, priniesli malý 

papierik s menom a kontaktom na 

vás. Pri hlavnom vchode bude 

obálka, do ktorej sa tieto menovky z 

každej sv. omše uložia. Tento 

spôsob je hygienicky lepší, než 

zapisovanie zoznamu jedným 

perom. Rovnako prosíme o 

pochopenie, že jednotlivé sv. omše 

budú v nedeľu na odpust a potom až 

do skončenia červenej farby Covid 

automatu v rôznych režimoch – 

Základ - (nezaočkovaní a 

netestovaní), OTP - (očkovaní, 

testovaní, prekonaní) a Očkovaní. 

Účasť na sv. omše na odpust bude 

pre všetkých takto:  

07.00 – očkovaní 

08.15 – základ (neočkovaní) 

10.30 – O-T-P.   

Prosíme vás o pokojné pochopenie 

týchto opatrení, ktoré nie sú našim 

“výmyslom”, ale musíme ich 

rešpektovať.  


