
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

31 
2022 

XVI. ročník 

18. september 2022 
DVADSIATA PIATA NEDEĽA 

                     Resp.: Chváľte Pána, lebo dvíha chudobných. 

Vychádza týždenne k nedeli. Redakčná rada: veriaci. Web: www.rkcvtjuh.sk. Návrhy čakáme na email: 

rkcvranovjuh@gmail.com; číslo účtu: SK15 0200 0000 0030 3648 5058. Príspevok na vydávanie: 0,10 € 

 

a ľahostajní. V podobenstve zaznieva 

teda to, čo bežne označujeme ako 

„výzvu k bdelosti“, eschatologické 

napomenutie, ktoré je – zdá sa – 

najnaliehavejším  znakom Ježišovho 

hlásania.  Dávajme si pozor, kto presne 

je naším pánom, čo alebo kto nás ženie 

vpred. Vedú nás Božie zákony v našom 

každodennom živote, alebo sme viac 

ovplyvňovaní televíziou a médiami ? 

Naozaj úprimne slúžime Bohu, alebo 

v skutočnosti len sebe samým ? Ježiš 

zdôrazňuje, že sa musíme rozhodnúť – 

nik nemôže slúžiť dvom pánom. 

Nemôžeme si nijako nahovárať, že pre 

našu spásu stačí Bohu venovať 

príležitostne nejakú modlitbu, občasnú 

myšlienku, malý útržok nášho času 

a pritom Ho nechávať stáť úplne mimo 

celý zvyšok života. Neprimeranosť 

medzi úsilím, opatrnosťou 

a rozhodnutiami, ktoré súvisia 

s časnými záležitosťami a starosťou 

o Božie veci, vždy priamo bije do očí. 

Konkrétnym a účinným spôsobom, ako 

uskutočňovať rozhodnutie viery pre 

Ježiša a jeho kráľovstvo, je zmeniť 

postoj voči pozemskému bohatstvu. 

Nemáme ho považovať za niečo, čo je 

potrebné vlastniť, ale za niečo, čo 

máme spravovať a čo sa má v láskavej 

službe premeniť na radosť a dobro i pre 

ostatných.                         

 sr. Imakuláta 

Podobenstvo o nepoctivom 

správcovi sa považuje za jedno 

z najťažšie pochopiteľných z celého 

Evanjelia. Vysvetliť ho sa môže zdať 

veľmi ťažké. Ale tak ako pri všetkých 

iných podobenstvách, aj pri tomto, je 

potrebné zamerať sa na hlavné 

poučenie. Ježiš nás povzbudzuje, aby 

sme boli vernými správcami talentov 

a majetkov, ktoré nám zveruje. Mali by 

sme správne a rozumne využívať jeho 

dary. 
POUŽÍVAJME  ROZUMNE  SVOJE  TALENTY 

Je nesprávne si myslieť, že Ježiš 

schvaľuje nečestné metódy. Nepoctivý 

správca je pochválený za to, že 

dokonale využil múdrosť tohto sveta, 

hoci ona je v očiach Božích 

bláznovstvom. Prezieravosť tohto 

človeka spočívala v tom, že v krízovej 

situácii nezostal stáť so založenými 

rukami a nečakal bezmocne, ako to 

dopadne. Hľadal riešenia: Kopať ? 

Žobrať ?... Keď si uvedomil „správne“ 

riešenie, pustil sa do jeho okamžitej 

realizácie. I my vieme byť obozretní 

a prezieraví pri riešení ťažkých situácií 

na rovine časných záležitostí tohto 

sveta / napr. otázka nášho zdravia, 

zamestnania,  ... /, ale vo vzťahu k tak 

podstatným a rozhodujúcim hodnotám, 

ako sú Božie kráľovstvo a večná spása, 
niekedy zostávame nerozhodní 

V stredu 14. septembra sa pápež 

František zúčastnil na otvorení VII. 

kongresu predstaviteľov svetových a 

tradičných náboženstiev v kazašskom 

hlavnom meste Nur-Sultan. Podujatie 

za účasti 108 delegácií z 50 krajín 

bolo hlavným motívom jeho cesty do 

Kazachstanu. Stretnutie sa začalo v 

Paláci nezávislosti o 10. hodine 

miestneho času, pre nás už o šiestej 

hodine ráno. Za obrovským okrúhlym 

stolom sedeli imámovia, rabíni, 

patriarchovia, muftiovia, budhistickí 

mnísi i diplomati a reprezentanti 

medzinárodných organizácií. Na 

kongrese, ktorý sa schádza 

v trojročných intervaloch od roku 

2003, bol po prvý raz prítomný 

aj pápež. Tohtoročná téma kongresu 

znie: „Úloha lídrov svetových a 

tradičných náboženstiev v 

duchovnom a sociálnom 

rozvoji ľudstva v postpandemickom 

období“. Otvoreniu predchádzal 

niekoľkominútový moment ticha, 

počas ktorého sa každý z prítomných 

modlil v duchu podľa vlastného 

vierovyznania. Ako hostiteľ otvoril 

stretnutie kazašský prezident Kasym-

Žomart Tokajev. Ako prvý vystúpil s 

príhovorom pápež František, po ňom 

nasledovali veľký imám káhirského 

Al-Azharu Ahmed Al-Tajíb a 

reprezentant Moskovského 

pravoslávneho patriarchátu 

volokalamský metropolita Antonij, 

ktorý je vedúcim oddelenia pre 

vonkajšie vzťahy patriarchátu. 

Nasledoval sefardský vrchný rabín 

Izraela Yitzhak Yosef a ďalšie 

osobnosti.  

Pápež František v rozsiahlom 

príhovore vyšiel zo spoločného 

základu bratstva v tom, že človek je 

stvorenou bytosťou: „nie sme 

všemohúcimi, ale ženami a mužmi na 

ceste k tomu istému nebeskému cieľu. 

Naša spoločná prirodzenosť ako 

stvorenia tak vytvára spoločenstvo a 

skutočné bratstvo“. „Aká je to krása 

života, ak sa nejde do hĺbky?“ Po 

tomto citáte kazašského básnika, 

pedagóga a skladateľa menom Abai 

(1845-1904) vyjadril pápež František 

skutočnú rolu náboženstva týmito 

slovami: „Bratia a sestry, svet od nás 

očakáva príklad bdelých duší a 

jasných myslí, očakáva autentickú 

nábožnosť. Nadišla hodina, aby sme 

sa prebudili z toho fundamentalizmu, 

ktorý znečisťuje a rozožiera každé 

krédo, nadišla hodina, aby sme srdce 

urobili čistým a súcitným. Je však tiež 

načase zanechať už len pre učebnice 

dejín tie diskurzy, ktoré príliš dlho tu i 

inde vštepovali podozrenie a 

pohŕdanie voči náboženstvu, akoby 

bolo destabilizujúcim faktorom 

modernej spoločnosti. Na týchto 

miestach je dobre známe dedičstvo 

štátneho ateizmu, ktorý sa tu 

presadzoval celé desaťročia, tá 

utláčajúca a dusivá mentalita, pre 

ktorú už len použitie slova 

„náboženstvo“ vyvolávalo rozpaky. V 

skutočnosti náboženstvá nie sú 

problémom, ale súčasťou riešenia pre 

harmonickejšie spolužitie. 

 

Zdroj: TKKBS 

Náboženstvá nie sú problémom, ale súčasťou riešenia 

 



 

 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

19.09. 
Féria 

6.30 ZBP rod. Bertová 

18.00 + Ján 

Ut 

20.09. 

Sv. Andreja Kima Taegona 
a spoločníkov, mučeníkov 

spomienka 

6.30 ZBP Jozef 

18.00 ZBP Katarína 

St 

21.09. 
 Sv. Matúša, apoštola, 

sviatok 

6.15 Za duše v očistci 

18.00 + Jozef (s deťmi) 

Št 

22.09. 
Féria 

6.30 
Za obrátenie syna a jeho 

priateľky 

18.00 ZBP Marek 

Pi 

23.09. 
Sv. Pátra Pia, kňaza, 

spomienka 

6.30 
ZBP Jaroslav a za obrátenie 

detí a manželky 

18.00 + Stáza 

So 

24.09. 
Panny Márie v sobotu 

7.00 + Michal, Mária 

18.00 ZBP rod. Kovaľovej 

Ne 

25.09. 

DVADSIATA ŠIESTA 
NEDEĽA v cezročnom 

období 

8.00 ZBP Dušan s rodinou 

11.00 
ZBP Mária (60 r. ž.) 

Udeľovanie Sv. birmovania 

18.30 + Mária, Karol, Elena 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00     9.30 

Rod. oblasť       8.00 

 

 

Lektori na budúci víkend, 24. – 25.9.2022: 

24.09. 18.00 25.09. 08.00 25.09. 09.30 25.09. 11.00 25.09. 18.30 

Smolej, 
Smolejová 

Josipčuk, 
Josipčuková 

------------ birmovanci 
Biž, 

 Bižová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 25. týždeň Cez rok 

Farské oznamy 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

nasledujúcu sobotu rodičov našich 

birmovancov. Ďakujeme rodinám, 

ktoré upratovali kostol pred dnešnou 

nedeľou. 

2. Na kostolné potreby obetovali zo 

svadby novomanželia Andrea a 

Przemysław 200,-€. Pán Boh zaplať. 

3. V stredu, piatok a sobotu 

nasledujúceho týždňa sú jesenné 

kántrové dni. Ich obsahom je 

poďakovanie za tohoročnú úrodu. 

Požehnanie úrody, z ktorej prineste 

do kostola pred oltár, bude vo 

farskom kostole i na filiálke Dlhé 

v stredu večer pri sv. omšiach. 

4. Spovedanie birmovancov pred 

vysluhovaním sv. birmovania 

bude v piatok večer od 17.00 hod. 

Rodičov a príbuzných birmovancov 

povzbudzujeme, aby sa vyspovedali 

pred sv. omšami počas týždňa. 

5. Na budúcu nedeľu o 11.00 hod. 

bude vo farskom kostole 

udeľovanie sv. birmovania. 

Birmovať bude o. arcibiskup Mons. 

Bernard Bober. Pozývame vás. 

Všimnite si z tohto dôvodu úpravy 

času niektorých nedeľných sv. omší.   

6. O dva týždne v sobotu a nedeľu 

(1.- 2. októbra) bude v našom 

farskom kostole odpustová 

slávnosť k úcte sv. Františka 

z Assisi. Program odpustu bude na 

výveske.  

 

7. Od piatku sa začneme vo 

farskom kostole modliť Deviatnik 

k sv. Františkovi z Assisi pred 

odpustom, ktorý bude v nedeľu 2. 

októbra.  

8. Rodičom detí, ktoré pôjdu na 1. 

Sv. prijímanie v tomto školskom 

roku dávame do pozornosti, že si 

môžu vyzdvihnúť prihlášky. Sú 

položené vzadu za lavicami. Je 

potrebné ich vyplniť a priniesť do 

konca septembra do kancelárie fary. 

Zároveň oznamujeme, že sv. omše 

s deťmi sa už začali a budú každú 

stredu večer o 18.00 hod. vo farskom 

kostole. Všetky mimoškolské aktivity 

prvoprijímajúcich upravte tak, aby 

boli v tomto čase pravidelne na sv. 

omšiach.   

9. Zástupcovia obyvateľov obce 

Dobrá pozývajú na budúcu nedeľu 

na odpustovú slávnosť sv. Františka 

z Assisi. Sv. omša bude o 11.00 hod. 

a po nej program v hoteli Garden. 

10. Na budúcu nedeľu bude 

odpustová slávnosť sv. Pátra Pia 

v Gr – kat. kostole tu na Juhu. 

Program si pozrite na plagáte. 

 

Sviatosť manželstva si chcú 

vyslúžiť  

Ján Maťo a Marcela Vaľková 

Ohlasujú sa tretí krát 

Marián Jančík a Katarína Tkáčová 

Ohlasujú sa tretí krát 

   Zahrňme ich do svojich modlitieb. 

 


