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spravodlivosť i od nespravodlivého 

sudcu, tým skôr ju dostaneme od 

dobrého a milujúceho Otca. Nikdy 

neochabovať v modlitbe je pre našu 

vieru veľká úloha. Netreba teda 

nikdy pochybovať o Božej pomoci. 

Niekedy sme však v modlitbe 

nespravodlivo nároční, často robíme 

maličkosti a čakáme od Boha, že 

nám modlitba prinesie bohaté 

ovocie. To však nie je modlitba 

v pokore a v dôvere. Vytrvalosť 

v modlitbe  nás  učí, že nemusíme 

Bohu neustále hovoriť čo 

potrebujeme. Ani svätí nemali hneď 

a všetko! Príkladom je nám sv. 

Monika, ktorá sa modlila za svojho 

syna šestnásť rokov a po celý čas si 

nepovedala, že je to zbytočné. 

Dôverovala Bohu, nenaliehala, bola 

pokorná a trpezlivá. Odmenou sa jej 

stal najväčší svätec všetkých čias 

sv. Augustín. Vytrvalá modlitba 

vdovy v Ježišovom podobenstve 

a modlitba sv. Moniky nech je 

vzorom i pre nás. 
Mária Štefanková 

Evanjelium sv. Lukáša 

môžeme všeobecne nazvať 

evanjeliom milosrdenstva, pretože 

Lukáš sa viac, ako iní evanjelisti 

zaoberá práve touto Božou 

vlastnosťou - „milosrdenstvom“. 

Boh sa v tomto evanjeliu javí ako 

nekonečne  milosrdný Otec, ktorý je 

vždy pripravený odpustiť, ak 

s dôverou prosíme. Ježiš sa počas 

svojho verejného života i svojho 

utrpenia neustále modlil. Dnes 

počúvame v tomto evanjeliu 

podobenstvo o vytrvalej modlitbe. 

Môžeme v ňom vidieť milosrdného 

Boha, ktorý nám pomáha v našich 

ťažkostiach. 

Vytrvalosť v modlitbe 

Ježiš tu hovorí o sudcovi, ktorý aj 

keď je nespravodlivý, pre vytrvalosť 

ženy nakoniec vyhovie jej žiadosti. V 

podobenstve  Ježiš nestotožňuje 

Boha s nespravodlivým sudcom, ale 

hovorí, že keď vytrvalosťou získame 

Katolícka cirkev si 11. 

októbra 2022 pripomenula 60 rokov 

od otvorenia Druhého vatikánskeho 

koncilu. Tento koncil predstavuje 

bezpochyby najvýznamnejšie 

zhromaždenie v moderných 

dejinách Cirkvi. Tri roky biskupi, 

kňazi a laici aktívne diskutovali 

o tom, ako v Cirkvi posilniť ducha 

evanjelia, misijný zápal pre jeho 

ohlasovanie, ako aj o úsilí obnoviť 

túžbu po svätosti všetkých 

veriacich.  

Biskupi Slovenska sa na svojom 

103. Zasadaní KBS vyjadrili aj 

k tejto dôležitej udalosti. Vo svojom 

vyhlásení hovoria o. i.  aj toto:  

Druhý vatikánsky koncil sa usiloval 

odstrániť prekážky, ktoré stáli v 

ceste evanjelizácie a zároveň pre 

ohlasovanie hľadal nové možnosti a 

spôsoby. Znovu si preto kládol 

otázky, ktoré sa týkali samotnej 

identity a podstaty činnosti Cirkvi. 

Výsledky práce koncilu si veľmi 

vážime a pripomíname, že je pred 

nami veľa úloh na ich uvedenie do 

života. Zároveň vnímame ako 

dôležité vyhnúť sa dvom 

krajnostiam, s ktorými sa Cirkev od 

koncilu stretávala. 

Na jednej strane je to uviaznutie v 

prehodnocovaní, ktoré viedlo k 

prílišnému sústredeniu na seba. 

Premýšľanie nad identitou bolo 

bezpochyby užitočné pre čas 

koncilu. Nie je však cieľom v ňom 

zotrvávať a zaoberať sa stále 

ďalšími zmenami, novými 
zdanlivými slobodami a právami i 

všetkými tendenciami súčasného 

sveta. Nie je nevyhnutné 

polemizovať o tom, čo ešte meniť, 

aby sme sa svetu viac podobali. 

Zámerom koncilu totiž bolo priblížiť 

sa k súčasnému človeku, aby ho 

Cirkev mohla viesť ku Kristovi; nie 

však priviesť Cirkev k splynutiu so 

svetom. 

Na druhej strane nám hrozí krajnosť 

odmietania koncilu a jeho reforiem, 

pod zámienkou návratu k 

predchádzajúcim, údajne lepším 

časom. Vzťah k Bohu, hlbokú úctu k 

nemu, zmysel pre posvätno i 

horlivosť za spásu duší však možno 

vynikajúco rozvíjať práve v duchu 

správneho pochopenia koncilu. V 

nostalgii za minulosťou a v 

napodobňovaní jej spôsobov nám 

hrozí neprimerané sústredenie na 

seba, podobne ako pri neustálom 

prehodnocovaní všetkého. Odpor 

voči koncilu, či už na pastoračnej 

alebo liturgickej rovine, vedie k 

uzavretej, defenzívnej mentalite, 

namiesto disponovania sa pre 

hlásanie všetkým národom. 

Leží nám na srdci, aby sa Cirkev 

vyhla obom krajnostiam a správne 

chápala a uvádzala do života učenie 

Druhého vatikánskeho koncilu. Pri 

príležitosti 60. jubilea preto 

povzbudzujeme k prehĺbeniu štúdia 

koncilových dokumentov a prosíme 

Ducha Svätého, aby zjednotil 

spoločenstvá veriacich v úsilí 

pokračovať na dobrej ceste, na ktorú 

nás Druhý vatikánsky koncil 

nasmeroval.                   Zdroj: tkkbs.sk  

 Vyhlásenie KBS k 60. výročiu otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu 



 

 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

17.10. 

Sv. Ignáca Antiochijského, 
biskupa a mučeníka, 

spomienka 

6.30 + František 

18.00 + Anna, Štefan 

Ut 

18.10. 
SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU 

sviatok  

6.30 + Mária 

18.00 ZBP Zuzana 

St 

19.10. 
Féria 

6.15! + Ján, Margita 

18.00 
Poď. za 20 r. spoločného 
života Milan a Katarína 

a prosba o ZBP (detská) 

Št 

20.10. 
Féria 

6.30 ZBP Edita, Mária s rod. 

18.00 + Mária a Ján 

Pi 

21.10. 
Féria 

6.30 + Michal a Mária 

18.00 ZBP Jana 

So 

22.10. 
Féria 

7.00 + Andrej, Božena 

18.00 
Poď. za 60 r. živ. František 

s rodinou 

Ne 

23.10. 

TRIDSIATA NEDEĽA  
 

8.00 
ZBP pre Gabrielu a poď za 30 

r. života 

9.30 ZBP Emília poď za 65 r. života 

11.00 + Jozef, Ján, Júlia 

18.30 + Helena a Štefan 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  18.00  18.00   9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

 

Lektori na budúci víkend, 22. – 23.10.2022: 

22.10. 18.00 23.10. 08.00 23.10. 9.30 23.10. 11.00 23.10. 18.30 

Josipčuk, 
Klapák 

Benčo, 
Fecenková 

Babej, 
Babejová 

Vaterka, 
Vaterková 

Chytra, 
Sabolová 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 29. týždeň Cez rok 

Farské oznamy 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny Baškovskú, Vaterkovú 

Maručšákovú a Kentošovú. 

Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali 

kostol pred dnešnou nedeľou. 

2. Na kostolné potreby obetovali zo 

svadby Mariána a Kataríny 

Jančíkových 100€, a zo svadby 

Daniela a Noemi Jenčových 100€. 

3. Budúca nedeľa je Misijnou 

nedeľou. Budeme sa modliť za 

šírenie evanjelia vo svete. Zároveň 

bude pri sv. omšiach zbierka na 

Misie. Tento rok je zbierka venovaná 

farnostiam v Kambodži, ktoré sa 

starajú o zdravotne postihnutých 

ľudí. Vopred vďaka za každý dar na 

tento cieľ. 

4. V utorok 18. októbra bude 

v Cirkvi prebiehať opäť projekt Milión 

detí sa modlí ruženec. Je to 

iniciatíva, ktorá prebieha v rodinách, 

na školách a vo farnostiach na celom 

svete. U nás sa budú modliť deti 

na Cirkevnej škole o 9.00 hod., 

večer o 17.30 hod. pozývame deti 

z ostatných škôl na spoločný 

ruženec do nášho farského 

kostola. Úmysel tohtoročnej 

modlitby je za mier a pokoj vo svete.  

5. Nasledujúcu sobotu o 9.30 hod. 

bude vo farskom kostole prvá 

katechéza pre rodičov. Účasť je 

dôležitá.  

 

6. Mladým pripomíname, že sa 

môžu prihlásiť na Godzone tour 

2022 – „Nevzdávaj to“. Uskutoční 

sa dňa 27. októbra v Prešove. Vstup 

je zdarma. Viac informácii 

na  tour.godzone.sk.  Kto z mladých 

by mal záujem ísť na toto podujatie 

autobusom, nech sa čo najskôr 

prihlási v sakristii.  

7. Dávame do pozornosti, že od 1. 

októbra začal mariánsky mesiac. 

Každý deň pol hodinu pred 

večernou sv. omšou sa modlime 

spolu s kňazom modlitbu sv. 

ruženca. Pri nej môžeme získať 

úplné odpustky. Rovnako tak aj 

súkromnej pri modlitbe doma, ak 

nemôžeme prísť do kostola. 

Povzbudzujeme preto k častejšej 

modlitbe sv. ruženca práve v tomto 

mesiaci. 

 

Sv. manželstva si chcú vyslúžiť: 

Samuel Antuš 

a 

Petronela Vaňušová 

Ohlasujú sa druhý krát 

--------- 

Matúš Tomko 

a 

Veronika Baranová 

Ohlasujú sa druhý krát 

 

Zahrňme ich do svojich modlitieb 

http://tour.godzone.sk/

