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svoju veľkú vďačnosť Bohu, že mu dal 

silu, aby - ako sám hovorí – „sa cezo 

mňa naplnilo ohlasovanie (evanjelia) 

a aby ho počuli všetky národy...“ 

Tento najväčší misionár v dejinách 

Cirkvi pochopil, že kresťanstvo 

a evanjelium nie je osobná vec 

pokrsteného človeka, ale sme povinní 

túto radostnú zvesť komunikovať aj 

druhým. V tomto zmysle je Cirkev nie 

statická organizácia, ale dynamický 

organizmus, v ktorom má pulzovať 

život.  

Môžeme sa pýtať: Ako konkrétne 

môžem ja prispieť k ohlasovaniu 

evanjelia a byť tak misionárom? 

V prvom rade potrebujeme vyjsť zo 

seba. Nesústreďovať sa až tak iba na 

seba a svoje problémy, ale vnímať aj 

druhých s ich životom. Ohlasovať 

evanjelium najskôr štýlom svojho 

života, aby následne naše slovo 

o Ježišovi bolo uveriteľné pre ľudí. 

Teda myslieť ako Ježiš, žiť podľa jeho 

slova v rodine, či podnikaní alebo 

v škole. Všetko to z nás robí 

hlásateľov evanjelia dnešnému 

človeku.            Štefan Albičuk, dekan 

 

Bratia a sestry. Slávime dnes Misijnú 

nedeľu. Je to deň, keď sa v Cirkvi 

modlime za ohlasovanie evanjelia 

a za misionárov na celom svete. Je to 

tiež nedeľa, kde aj konkrétnym 

skutkom lásky v podobe finančnej 

zbierky môžeme prispieť k úspechu 

tohto Božieho diela. Misijná nedeľa 

v nás najčastejšie vyvoláva myšlienky 

na národy a krajiny, ktoré sú ďaleko 

od nás, kdesi v Afrike, či Južnej 

Amerike, ktoré sú chudobné a ešte sa 

im nedostalo ohlásenia radostnej 

zvesti evanjelia. Do istej miery je tento 

pohľad pravdivý, ale týmto sa 

nevyčerpáva.  

     Povolaní byť misionármi 

Misijná úloha Cirkvi je totiž v prvom 

rade jej základným poslaním. Je to 

poslanie každého z nás. Vyjsť zo 

seba, ísť k druhým ľuďom a hlásať 

radostnú zvesť, že Boh nás miluje, že 

je tu pre nás a kvôli nám sa neváhal 

ani obetovať.  To nie je úloha len pre 

niekoľko tisíc misionárov ďaleko vo 

svete, ale je to aj naša vec. Apoštol 
Pavol pripomína v Liste Timotejovi 

Pápež František v katechéze pri 

generálnej audiencii v stredu 19. 

októbra venoval pozornosť 

ďalšiemu prvku rozlišovania, ktorým 

je poznanie príbehu vlastného 

života ktorý je „vzácnou knihou“. V 

pozdravoch jednotlivých skupín 

veriacich ani tentoraz nezabudol 

vyzvať k modlitbe za trýznenú 

Ukrajinu. „Náš život je tou 

najvzácnejšou knihou, akú sme 

kedy dostali“, skonštatoval pápež 

v katechéze a veriacich vyzval 

vstúpiť do seba a spätne sa pozrieť 

na svoj životný príbeh. Ak 

venujeme pozornosť tomu, čo sa 

deje v našom vnútri, môžeme 

rozpoznať dôležité, neraz skryté 

detaily či „Božie stopy“, ktorým sme 

doteraz nevenovali pozornosť: 

„Návyk spätne si prechádzať svoj 

život vychováva pohľad, zaostruje 

ho, umožňuje nám všímať si malé 

zázraky, ktoré pre nás dobrý Boh 

robí každý deň. Keď sme pozorní, 

všimneme si ďalšie možné smery, 

ktoré posilňujú naše vnútorné 

gusto, pokoj a tvorivosť. 

Predovšetkým nás to oslobodzuje 

od toxických stereotypov. Múdro sa 

hovorí, že človek, ktorý nepozná 

svoju minulosť, je odsúdený na jej 

opakovanie.“ Čo sa dnes udialo v 
mojom srdci? Všímať si treba to, čo 

nám spôsobilo vnútornú útechu i to, 

čo v nás zanechalo smútok či 

rozrušenie, vysvetlil pápež. Ide 

o tzv. „naratívne čítanie“, 
čiže vnímavé prerozprávanie si 

prežitého: „Rozlišovanie je 

naratívnym čítaním pekných 

i temných momentov, útech a 

neútech, ktoré zažívame v priebehu 

nášho života. V rozlišovaní nám 

naše srdce hovorí o Bohu, a my sa 

musíme naučiť rozumieť jeho reči. 

Položme si na konci dňa napríklad 

otázku: čo sa dnes udialo v mojom 

srdci? Niektorí si myslia, že toto 

spytovanie svedomia znamená robiť 

vyúčtovanie z hriechov, ktoré si 

spravil – robíme ich mnoho –, ale je 

to aj pýtať sa: „Čo sa odohralo 

v mojom vnútri, mal som radosť? Čo 

mi tú radosť prinieslo? Bol som 

smutný? Čo mi prinieslo smútok? 

A tak sa naučiť rozlišovať, čo sa v 

nás deje.“ Pri rozlišovaní 

a rozpoznávaní Božieho štýlu 

v našom živote nám môže pomôcť 

aj čítanie životopisov svätých, 

vysvetlil Svätý Otec na príklade 

skúsenosti sv. Ignáca z Loyoly.    

Na Námestí sv. Petra bola vyše 

stovka slovenských pútnikov. Medzi 

viacerými skupinami boli veriaci z 

Farnosti Najsvätejšej Trojice 

z Prešova – Solivaru, z Bratislavy – 

Jaroviec a ďalších farností, tiež 

členovia spoločenstva kresťanských 

podnikateľov Venite či skupina 

skautov. Svätý Otec opäť 

pripomenul dôležitosť modlitby za 
mier na Ukrajine. Veriacich vyzval: 

„Vráťme sa v myšlienkach k 

sužovanej Ukrajine a modlime sa za 

ňu. 

                                  Zdroj: tkkbs.sk  

Katechéza Františka o rozlišovaní : Kniha nášho života 



 

 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

24.10. 
Féria 

6.30 + Marián, Margita, Pavol 

18.00 + Anna 

Ut 

25.10. 
Féria 

6.30 
ZBP a DDS Jarmila, Michal, 

Lukáš 

18.00 + Mária 

St 

26.10. 
Féria 

6.15! + Michal a Mária 

18.00 + Mária (detská) 

Št 

27.10. 
Féria 

6.30 ZBP Štefan 

18.00 ZBP Eva – 70 r.ž. 

Pi 

28.10. 
Sv. Šimona a Júdu, 
apoštolov, sviatok 

6.30 + František 

18.00 + Agnesa, Jozef 

So 

29.10. 
Panny Márie v sobotu 

7.00 Za duše v očistci 

18.00 + Eliška 

Ne 

30.10. 

TRIDSIATA PRVÁ 
NEDEĽA  

 

8.00  Poď za 90 r. ž. Anna 

9.30 + Jozef Helena, Miroslav 

11.00 ZBP Bohuznámej rodiny 

18.30 + Anna 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé    18.00   9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

 

Lektori na budúci víkend, 22. – 23.10.2022: 

29.10. 18.00 30.10. 08.00 30.10. 9.30 30.10. 11.00 30.10. 18.30 

Klapák,  
Novák 

Ištok,  
Ištoková 

Benčo, 
Plančárová 

Kľučár, 
Kľučárová 

Biž,  
Bižová 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 30. týždeň Cez rok 

Farské oznamy 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny Rosteckú, Sztrakovú a 

Gamratovú. Ďakujeme rodinám, 

ktoré upratovali kostol pred dnešnou 

nedeľou. 

2. Na kostolné potreby obetoval 

bohuznámy 100,-€, bohuznáma 

rodina 100,-$, maturanti Cirkevného 

gymnázia zo stužkovej 50,-€ 

a z pohrebu Heleny Hricovej 40,-€. 

Štedrým darcom vyslovujeme vďaku. 

3.  Dnes je Misijná nedeľa. Pán Boh 

zaplať za každý váš dar pri dnešnej 

Zbierke na Misie.  

4. V nasledujúcom týždni budeme 

spovedať pred dušičkovými 

sviatkami, ktoré budú začiatkom 

novembra. Vo farskom kostole od 

pondelka do piatku (okrem štvrtku 

večer!) ráno pol hodinu pred sv. 

omšou a večer od 17.15 hod. do 

sv. omše, na filiálke Dlhé vo 

štvrtok večer od 17.00 hod.   

5. Mladým, ktorí sa prihlásili na 

Godzone do Prešova oznamujeme, 

že autobus pôjde vo štvrtok 

popoludní o 15.15 hod. od nášho 

farského kostola. Cena za autobus 

je 5,-€.  

6. Na budúcu nedeľu 30. Októbra 

budeme mať na filiálke Dlhé 

slávnosť Výročia konsekrácie 

kostola Nepoškvrneného srdca 

Panny Márie. Pozývame vás. 

 

6. Dávame do pozornosti, že 

v týchto dňoch sme v rámci projektu 

s názvom: Technické zabezpečenie 

pre Rímskokatolícku farnosť sv. 

Františka z Assisi realizovali nákup 

technických zariadení, ktoré nám 

umožnia realizovať online prenosy 

sv. omší, duchovných, vzdelávacích 

a kultúrnych aktivít a podujatí 

predovšetkým pre veriacich našej 

farnosti. Zakúpené zariadenia budú 

môcť využívať dospelí, mládež i deti. 

Tento „Projekt je podporený 

z rozpočtu Prešovského 

samosprávneho kraja“. Výška 

dotácie z PSK je 3000,-€. 

 

Sv. manželstva si chcú vyslúžiť: 

Samuel Antuš 

a 

Petronela Vaňušová 

Ohlasujú sa tretí krát 

--------- 

Matúš Tomko 

a 

Veronika Baranová 

Ohlasujú sa tretí krát 

 

Zahrňme ich do svojich modlitieb. 


