
 
 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chvíľa ako je odpustová 

slávnosť patróna kostola je 

príležitosťou pre domácich čo patria 

do farnosti, ale i hostí zamyslieť sa 

nad svojou vierou. Je moja viera 

primeraná môjmu veku, životným 

okolnostiam, prostriedkom 

a milostiam, ktoré sme dostali od 

Boha? Dnes je čas, aby sme znovu 

s apoštolmi Ježiša prosili: 

Daj nám väčšiu vieru..... 

Je to múdra prosba. Čo mi môže 

Boh dať? Boh mi vo svojej dobrote 

a láske dáva možnosť uveriť mu! 

Rozhodujúca je odpoveď človeka 

a snaha žiť svoju vieru podľa 

najlepšieho vedomia a svedomia, 

plniť si svoje povinnosti čestne, 

zodpovedne v pravde, láske 

a spravodlivosti. Dnes sa často 

hovorí o tradičnej a zvykovej viere. 

Chodí sa do kostola len preto, lebo 

je sviatok. Jednému kňazovi raz istá 

žena povedala: pán farár u vás vo 

farnosti je duchovný život priam cítiť 

na každom kroku.. Kňaz jej na to 

povedal: A vy? Čo robíte preto, aby 

bol vo vašej farnosti duchovný život 

iný? Žena sa priznala a povedala 

NIČ. 

Preto treba s vierou začať u seba, 

potom v rodine, vo svojom okolí a aj 

vo farnosti. Lebo byť veriacim 

kresťanom neznamená byť 

fanatikom. Boh chce od nás osobnú 

a slobodnú odpoveď. Každý môže 

skvalitniť duchovnú úroveň vo 

farnosti nielen pred odpustom.  

Vráťme sa ku kresťanským zvykom 

a tradíciám s veľkou vierou v srdci, 

pozdravom, prežehnaním, čítaním 

Písma, náboženskou literatúrou, 

púťou....Kostol je miestom, kde 

mám nachádzať a prežívať Božiu 

prítomnosť. Miestom, kde zažívam 

odpustenie, prijímam sviatosti. Preto 

má kostol a moja osobná prítomnosť 

v ňom veľký význam najmä pri 

odovzdávaní viery tým najmenším. 

Dobrý Bože, Ty pozeráš na každého 
z nás a vidíš nám až do srdca. Ty 
poznáš našu vieru, prosíme Ťa nauč 
nás dôverovať Ti a prijímať Tvoju 
vôľu. 

Mária Štefanková 

20 
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XV. ročník 

03. október 2021 
 

27. CEZROČNÁ NEDEĽA 

Resp.: Ty, Pane, si moje jediné dobro. 
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„František, nevidíš, že sa môj dom 
rozpadá? Oprav ho!“ František si 
okamžite zadovážil stavebný 
materiál a začal opravovať kostol, 
v ktorom sa práve modlil. Neskôr 
podobne opravil aj dnes už 
neexistujúci kostol San Pietro della 
Spina a kostol Santa Maria degli 
Angeli neďaleko Assisi, známejší 
pod názvom Porciunkula. Na 
opravu kostolov a iné dobročinné 
účely si František bral finančné 
prostriedky z obchodu svojho otca. 
To viedlo k hádkam a dokonca k 
súdnemu sporu, pri ktorom Pietro 
Bernardone podal na svojho syna 
žalobu u miestneho biskupa Guida 
II. Pri súdnom pojednávaní, ktoré 
sa konalo na jar roku 1206 verejne 
na námestí, sa František vyzliekol 
donaha, dramaticky sa vzdal 
svojho dedičstva a zriekol sa 
svojho otca slovami: „Do 
dnešného dňa som ťa volal svojím 
otcom na tejto zemi, odteraz však 
chcem hovoriť: Otče, ktorý si na 
nebesiach.“ Od tej chvíle žil 
František v dobrovoľnej chudobe 
ako pustovník na okraji 
spoločnosti.  
Ako kajúcnik nabádal aj ostatných, 
aby milovali Boha, kajali sa za 
svoje hriechy a takto postupne 
priťahoval ďalších mladých ľudí, 
ktorí boli ochotní zdieľať s ním 
jeho spôsob života. 
V roku 1212 vznikol prvý 
františkánsky kláštor v Toskánsku 
neďaleko Cetony. 
František bol veľmi priamy. Keď 

putoval do Sýrie k moslimom 
počas piatej križiackej výpravy, 
rozhodol sa pre jednoduchú vec. 
Počas bojov šiel rovno za 
sultánom, aby prosil o mier. Keď 
bol so svojimi bratmi zajatý, bolo 
naozaj zázrakom, že neboli zabití. 
Namiesto toho bol František 
privedený pred sultána, ktorý bol 
očarený Františkom a jeho 
modlitbami. Sultán mu povedal: 
„Ja môžem konvertovať na tvoju 
vieru, ktorá je skutočne krásna, ale 
my obaja by sme boli zabití.“ 
Františka však stihlo 
prenasledovanie a mučenie – nie 
však medzi moslimami, ale medzi 
vlastnými bratmi. Keď sa vrátil do 
Talianska, počet členov ich 
bratstva sa rozmnožil na 5000 za 
10 rokov. Nastal tlak, aby toto 
spoločenstvo bolo kontrolované a 
prispôsobené vtedajším 
štandardom. Ľudí poburovala ich 
prílišná chudoba. Posledné roky 
Františkovho života boli naplnené 
utrpením a ponížením. 
Pozemský život sv. Františka sa 
končí večer 3. októbra 1226, čo 
ale podľa vtedajšieho počítania 
času sa počítalo už k 
nasledujúcemu dňu, preto sa jeho 
sviatok slávi 4. októbra. V roku 
1228 ho pápež Gregor IX. vyhlásil 
za svätého a v roku 1939 ho 
pápež Pius XII. vyhlásil za patróna 
Talianska. V roku 1980 ho Ján 
Pavol II. vyhlásil za patróna 
ekológov. 

zdroj: www.zivotopisysvatych.sk 

Sv. František z Assisi (pokračovanie zo 4. strany) 
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

04.10. 
Sv. Františka Assiského 

 Spomienka 

6.30 + Michal, Mária 

18.00 + Agnes, Jozef 

Ut 

05.10. 
FÉRIA 

6.30 + František 

18.00 ZBP Jozef 

St 

06.10. 
FÉRIA 

6.30 
+ Michal, Mária, Michal, 
Anna, Michal 

18.00 
+ Mária 
/za účastí detí/ 

Št 

07.10. 
Ružencovej Panny Márie 

Spomienka 

6.30 ZBP pre Annu a Jozefa 

18.00 ZBP Ľudmila 

Pi 

08.10. 
FÉRIA 

6.30 Na úmysel Anny 

18.00 
+ Štefan 
 /birmovanci/  

So 

09.10. 
Panny Márie v sobotu 

7.00 + Jozef 

18.00 
Za duchovných synov 
kňazov 

Ne 

10.10. 

DVADSIATA ÔSMA 
NEDEĽA  
CEZ ROK  

8.00 
Poď. za 40r. života Matúša 
a prosba o ZBP (O) 

9.30 
Poď za 60r. života pre Janu 
a Františka (Z) 

11.00 
ZBP Matúš, Mária, Pavol  
(O-T-P) 

18.30 ZBP Mária (O-T-P) 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé    18.00   
8.00 (O) 

9.30 (Z) 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu, 10. 10. 2021: 

Sobota 18.00 8.00 9.30 11.00 18.30 

Novák, 
Sinčáková 

Harakaľová, 
Uriga 

Babej, 
Babejová 

Kľučar, 
Kľučarová 

Kočiš, 
Ocilková 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 26. týždeň cez rok 

Oznamy 
1. Na upratovanie kostola prosíme 
rodiny Dankovičovu, Kavčákovu a 
Klacikovu. Ďakujeme rodinám, ktoré 
upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
Veľkú vďaku vyslovujeme aj tým 
ženám, ktoré boli v pondelok na 
veľkom upratovaní kostola pred 
odpustom. 
2. Na kostolné potreby obetovala 
bohuznáma 50,-€ a novomanželia 
Synakoví 100,-€. Úprimné Pán Boh 
zaplať. 
3. Zbierka na pomoc ľuďom na 
Kube činila v našej farnosti spolu 
893,65 € (Farský kostol 728,10 €, 
filiálka Dlhé 139,20 € a Školská 
kaplnka Rodinná oblasť 26,35 €). 
Vďaka patrí všetkým darcom. 
4. Do pozornosti dávame, že od 
začiatku októbra sú večerné sv. omše 
vo farskom kostole cez týždeň o 18.00 
hod. Keďže je to mariánsky mesiac, 
pol hodinu pred sv. omšami sa 
budeme spoločne modliť sv. ruženec. 
Pri tejto spoločnej modlitbe ruženca 
v kostole, alebo aj doma môžeme 
získať za obvyklých podmienok úplné 
odpustky.  
5. Kvôli pandemickým opatreniam, 
ako aj obmedzeniu kapacity 
kostolov, si všimnite rozdelenie sv. 
omší na budúcu nedeľu, ako aj to, že 
na Dlhom budú v nedeľu dve sv. 
omše. 
Manželské ohlášky 
Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 
Pavol Belas a Michaela Zuzana 
Baňasová. Dnes sa ohlasujú prvý 
krát. 
Miroslav Megela a Gabriela 
Dulovcová. Dnes a ohlasujú tretí 
krát. 
Zahrňte ich do svojich modlitieb. 

Sv. František z Assisi 
František sa narodil v umbrijskom 
meste Assisi na úpätí hory Monte 
Subasio pravdepodobne v roku 
1181. Jeho rodičmi boli zámožný 
obchodník so súknom Pietro di 
Bernardone a jeho manželka 
Giovanna, zvaná tiež Pica, ktorá 
pravdepodobne pochádzala z 
Provensálska. František bol 
pokrstený ako Giovanni (Ján), 
podľa Jána Krstiteľa. Avšak keď sa 
jeho otec vrátil z obchodnej cesty 
po Francúzsku, rozhodol sa zmeniť 
mu meno na Francesco („malý 
Francúz“), pretože nechcel, aby 
jeho syn mal niečo spoločné s 
Bohom, on chcel mať zo syna 
obchodníka, a chcel, aby už aj jeho 
meno naznačovalo obdiv k 
Francúzsku. 
Jedného dňa pri potulke krajinou 
sa František, ktorý miloval krásu a 
nenávidel nepodarky, stretol sa s 
malomocným. Hoci mal odpudivý 
výzor a zapáchal, František 
zoskočil z koňa a pobozkal 
malomocnému ruku. Františka 
naplnila radosť. Ako odchádzal, 
chcel mu ešte zakývať, ale 
malomocný zmizol. Pochopil to ako 
test od Boha a on tým testom 
prešiel. V tejto dobe vykonal púť do 
Ríma, všetky svoje peniaze 
venoval ako milodar pri hrobe sv. 
Petra a spolu so žobrákmi sa postil 
pri vstupe do baziliky. Keď sa po 
svojom návrate modlil v kostole 
San Damiano, prehovoril k nemu 
Kristus z kríža. Trikrát zopakoval:  

Pokračovanie na 4. strane 


