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ani slobodne prijímaný. Keď jeden 
ponúkne radu, ale druhý mu neverí a 
nekoná podľa toho, je to dar, ktorý sa 
dáva zadarmo, ale nie slobodne 
prijímaný. Keď jeden dá darček a druhý 
za to poďakuje to je dar, ktorý je 
darovaný aj slobodne prijímaný. Keď 
nám Boh dáva svoju milosť, je to dar, 
ktorý Boh vždy dáva zadarmo a niekedy 
ho aj my slobodne prijímame, ale 
niekedy nie. Ak neveríme v Božiu 
milosť, ak mu neveríme, tak ju 
neprijímame, nedostaneme dar. 
To je pravda o mnohých milostiach z 
okamihu na okamih - pomáhajúce 
milosti – ktoré nám Boh ponúka každý 
deň. To platí aj o tej najzakladanejšej 
milosti, o dare spásy, o dare odpustenia 
našich hriechov, dar večného života v 
Kristovi - milosti posväcujúcej. 
Ak sme urobili veľké rozhodnutie 
povedať áno Božiemu daru spásy, mali 
by sme urobiť aj malé rozhodnutia 
povedať áno Bohu a byť deň čo deň 
povzbudzovaní a posilňovaní. Naša 
veľká voľba prijať a dôverovať Božej 
„posväcujúcej milosti“, ktorá je našou 
večnou spásou, by mala byť vzorom pre 
naše malé rozhodnutia povedať áno 
Božím pomáhajúcim milostiam, ktoré 
nám ponúka v každej situácii v našom 
živote. Milosti nám dávajú odvahu 
povedať „buď vôľa tvoja“ a konať podľa 
toho, robiť správnu vec bez ohľadu na 
to, čo to stojí. 

o. Ladislav 

Odvahu siedmych bratov 
z prvého čítania nám pomáha pochopiť 
úryvok z Pavlovej epištoly: „sám náš 
Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý 
nás miluje a vo svojej milosti nám dal 
večnú útechu a dobrú nádej, nech 
poteší vaše srdcia a upevní vás 
v každom dobrom diele a slove.“ 

Božia milosť 

Odvaha potrebná k mučeníctvu, aj v 
malej obete vzdania sa vlastnej vôle a 
prijatia vôle Božej – ako sa modlíme 
v modlitbe Pána: „Buď vôľa tvoja" - táto 
odvaha obetovať svoju vlastnú vôľu 
moci, potešenia, pohodlia, bezpečnosti 
alebo života samotného je cnosťou, ale 
aj milosť, ktorá pochádza od Boha. 
V tom je aj naša nádej na tento dar 
odvahy. Odvaha  a nádej sú cnosti, ale 
aj Božie dary. Nie sú to cnosti, ktoré my 
sami vieme vypracovať z nášho vnútra 
vlastnou silou; lebo sú Božími darmi. 
Našou časťou je dôverovať mu a vedieť 
prijímať dary. 
Boh sa vždy rozhodne dať nám milosti, 
ktoré potrebujeme, ale nie vždy sa 
rozhodneme tieto milosti prijať. Boh je 
vždy ochotnejší dať nám milosť, ako my 
ju prijať. 
Milosť je dar a každý dar je dvakrát 
zadarmo: darovaný a slobodne prijatý. 
Ak dvaja stoja v ceste guľke a jeden sa 
pošmykne, spadne a zrazí druhého ako 
domino, tak nehoda zachráni život 
obom. Je to dar, ktorý nie je darovaný, 

Pápežova návšteva v Bahrajne sa 
uskutočňuje od 3. do 6. novembra. 
Medzi hlavné podujatia patrí svätá 
omša na bahrajnskom národnom 
štadióne a stretnutie s mladými 
v škole založenej rehoľníčkami. 
Kardinál Pietro Parolin odpovedal 
na nasledujúce otázky Massimiliana 
Menichettiho:  
Vaša eminencia, František bude 
prvým pápežom, ktorý navštívi 
Bahrajn. Ako sa zrodila táto 
návšteva? 
Návšteva sa zrodila z pozvania, 
bahrajnského kráľa, ktoré adresoval 
Svätému Otcovi.  Zároveň sa 
uskutoční v súvislosti s fórom 
dialógu pre mierové 
spolunažívanie. K pozvaniu kráľa 
sa potom pridalo aj pozvanie 
miestnej cirkvi.   
Pápež sa zúčastní na záverečnej 
fáze fóra venovaného dialógu pre 
ľudské spolunažívanie. Aké 
posolstvo chce komunikovať v 
súčasnom svetovom kontexte? 
Myslím si, že posolstvo účasti 
Svätého Otca je dosť jasné. Je to 
znak jednoty v mimoriadne  
zložitom momente našich dejín. Je 
to pozvanie k dialógu medzi 
Východom a Západom v realite, 
akou je Bahrajn, ktorý je 
multietnický, mnohokultúrny 
a mnohonáboženský. Ide o 
schopnosť spolupracovať aj v 
zmiešanej realite, akou je táto 
krajina. Pri tejto istej príležitosti sa 
uskutočnia aj dve stretnutia – jedno 
je s Moslimskou radou starších a 
potom aj ekumenické stretnutie 
zástupcov z rôznych krajín.  

V Bahrajne je hlavným 
náboženstvom islam, katolíci sú v 
malej menšine. Aké sú vzťahy 
medzi Svätou stolicou a touto 
krajinou Perzského zálivu? 
Áno, je to tak, v Bahrajne je islam 
štátnym náboženstvom. Kresťanská 
komunita tvorí asi desať percent 
obyvateľstva a katolíkov je tu 80 až 
100 tisíc. Vzťahy so Svätou stolicou 
boli nadviazané v roku 2000 a 
myslím si, že sú dobré. Zo strany 
štátnych orgánov sa vždy prejavoval 
rešpekt a spolupráca s katolíkmi, tak 
s veriacimi, ako aj s apoštolským 
vikárom. Pápežova návšteva bude 
slúžiť práve na stretnutie s týmto 
spoločenstvom a na jeho 
povzbudenie v jeho živote a 
svedectve. 
Pápež bude v mestách Manama a 
Awali. Pred rokom tu bola 
posvätená Katedrála Našej Panej 
Arábie: základný kameň tohto 
kostola - tehlu zo Svätej brány 
Baziliky sv. Petra - daroval práve 
pápež František... 
Áno, existuje veľmi úzke puto 
prostredníctvom tohto symbolického 
kameňa. Tento kostol je dôležitý. Je 
významný pre komunitu, ktorá 
potrebuje miesto na bohoslužbu, 
kde môže prežívať svoju vieru. Je 
však významný aj ako prejav úcty a 
pozornosti, ako som spomínal, zo 
strany orgánov krajiny voči 
kresťanskému spoločenstvu. Je to 
teda pekný symbol, ale aj konkrétna 
skutočnosť toho, čo tu bolo doteraz 
a nádejame sa, že to bude ešte vo 
väčšej miere postojom ku 
kresťanskému spoločenstvu. 
                                                  Zdroj: tkkbs.sk    
 

Svätý Otec František na návšteve Bahrajnu 

 



 

 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

07.11. 
Féria 

6.30 + Anna 

18.00 + Ľubomír, Jozef, Mária 

Ut 

08.11. 
Féria 

6.30 + Jozef 

18.00 + Michal, Anna 

St 

09.11. 

Výročie posviacky Lateránskej 
Baziliky 
sviatok 

6.15! + Helena, Mikuláš 

18.00 + František (1. výročie) (deti) 

Št 

10.11. 

Sv. Leva Veľkého, pápeža 
a učiteľa Cirkvi,  

spomienka 

6.30 + Jozef, Anna 

18.00 + Jozef, Ida, Otokár  

Pi 

11.11. 
Sv. Martina z Tours, biskupa 

spomienka 

6.30 + Michal a Mária 

18.00 + Ján Boháč ( birmovanci ) 

So 

12.11. 

Sv. Jozafáta, biskupa  
mučeníka 
spomienka 

7.00 + Mária 

18.00 + Magdaléna 

Ne 

13.11. 

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA  
 

8.00 + Juraj, Zuzana 

9.30 + Pavel 

11.00 + Michal, Helena 

18.30 + Anton, Helena 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  
18.00 

(s 
deťmi) 

    9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúci víkend, 12.11. – 13.11. 2022 

12.11. - 18.00 13.11. - 08.00 13.11. - 9.30 13.11. - 11.00 13.11. - 18.30 

Josipčuk, 
Klapák 

Klimčo, 
Sabolová 

Babej,  
Babejová 

Kľučár, 
Kľučárová 

Novák, 
Rusnáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 32. týždeň Cez rok 

Farské oznamy 
1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny Fajčákovú, Gazdovú a Mikitovú. 

Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali 

kostol pred dnešnou nedeľou. 

2. Na budúcu nedeľu bude v kostoloch 

našej arcidiecézy Dobročinná zbierka 

sv. Alžbety.  

3. Na kostolné potreby obetovali 

maturanti z Oktávy  Cirkevného 

gymnázia zo stužkovej 50,-€ 

a bohuznáma rodina 20,-€. Štedrým 

darcom vyslovujeme vďaku.  

4. Zajtra, v pondelok 7. novembra bude 

mať naša farnosť celodennú adoráciu 

Najsvätejšej sviatosti oltárnej. 

Zapájame sa ňou do každodennej 

eucharistickej poklony, ktorá prebieha 

v jednotlivých farnostiach našej 

arcidiecézy. Adorácia začne po rannej sv. 

omši vo farskom kostole a potrvá do 

večernej sv. omše. Prosíme vás, aby ste 

sa podľa jednotlivých ruží sv. ruženca 

zapísali na jednotlivé hodiny na poklonu. 

Zoznam je na stolíku vzadu.   

5. eRko – Hnutie kresťanských 

spoločenstiev detí pozýva mladých, 

ktorí majú záujem stať sa animátormi 

detských resp. mládežníckych stretiek na 

kurz s názvom Začíname. Uskutoční sa 

na Sigorde pri Prešove budúci víkend 

od 11. do 13. novembra.  Bližšie 

informácie  môžete nájsť na 
webstránke https://erko.sk/zaciname2022

-jesen/ (pre našu arcidiecézu platia 

informácie Územie Východ). 

 

 
6. Dávame do pozornosti mladým, 
že v sobotu 19.11.2022 bude 
v Snine Arcidiecézne stretnutie 
mládeže.  Pápež František presunul 
termín slávenia každoročného 
Svetového dňa mládeže z Kvetnej 
nedele na Nedeľu Krista Kráľa.  
 
Program: 
      8:30 – registrácia účastníkov 
pri farskom kostole Povýšenia sv. 
Kríža  
      10:00 – slávnostná sv. omša 
s Mons. Bernardom Boberom, 
košickým arcibiskupom -
metropolitom 
      12:00 – obed a workshopy v 
Dome kultúry  
      14:00 – program v Dome 
kultúry  
      16:00 – záver ADSM a návrat 
domov 
 
Mladí, ktorí by ste mali záujem 
zúčastniť sa na tomto stretnutí 
mládeže našej arcidiecézy, 
prosíme, aby ste sa v tomto týždni 
zapísali v sakristii. V prípade 
dostatočného záujmu, zabezpečíme 
autobus. Ďalšie informácie na 
budúcu nedeľu. 
 
 
7. Dnes je Prvá nedeľa v mesiaci. 
Popoludní o 14.30 hod. po modlitbe 
sv. ruženca bude vo farskom kostole 
odprosujúca pobožnosť pred 
vystavenou Sviatosťou oltárnou. 
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