
 

L i t u r g i c k ý  p r o g r a m 
07.10. – 13.10.2019  

 
Pondelok 
07.10.   

 
Svätí mučeníci Sergej a Bakchus. 

17.00 

† Jiří Marek    

Utorok  
08.10.  

 
Naša prepodobná matka Pelágia.  

17.00 
† Helena Telišková  

Streda  
09.10. 

 
Svätý apoštol Jakub Alfejov. 16.40 

+ Moleben k Presv. 
Bohorodičke   

--- 

17.00 
† Helena Sotáková   

Štvrtok  

10.10. 

 
Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia. 

17.00 

† z r. Lichotovej    

Zdržanlivosť od 
mäsa 

Piatok 
11.10. 

 
Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov.   16.40 

+ Moleben k bl. 
Vasiľovi Hopkovi   

--- 

17.00 
† z r. Kolibabovej  

Sobota  
12.10. 

 
Svätí mučeníci Probus, Tarach a Andronik.     

7.00 
† Martin    

Nedeľa  
13.10. 

18. nedeľa po Päťdesiatnici.  
Pamiatka svätých otcov siedmeho všeobecného snemu.      

+ Nižný Hrabovec   

8.00 
--- 

+ Hencovce    

10.00 
* farské spoločenstvo 

Zbierka: Misie 
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„Nie každý, kto mi hovorí: ´Pane, Pane´, vojde do nebeské-
ho kráľovstva . . .“

  
Tieto slová sú adresované pre každého z nás a sú varovaním pred 
náboženským sebaklamom. Mnohí ľudia si budú myslieť, že v Ježi-
šovom mene robili veľké veci a budú presvedčení, že mu patria. Ale 
Ježiš ich odmietne, pretože ho síce nazývali Pánom, ale nekonali 
podľa jeho slov. 
   Všetci ľudia, ku ktorým Ježiš hovoril, v Boha verili a v podstate 
vedeli, že sú za svoj život pred Bohom zodpovední. Napriek tomu ich 
Ježiš volal k obráteniu. Rozpoznal v ich živote problém, preto pouka-
zoval na ich ľahostajnosť, náboženské pokrytectvo, svojvôľu a malú 
úctu voči Bohu. Vedel, že ak svoje hriechy neposúdia a neoľutujú, 
nikdy sa z nich neobrátia a nakoniec budú zatratení.
   Aj dnes je mnoho náboženských ľudí, ktorých život ukazu-
je, že sa na Božiu vôľu sotva pýtajú. Čo Ježiš citoval z proroka 
Izaiáša svojim súčasníkom, je aktuálne aj dnes: „Pokrytci! Dobre 
o vás prorokoval Izaiáš, keď povedal: „Tento ľud ma uctieva 
perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa.“ 
   Boh vidí do srdca človeka. Nemôžeme ho oklamať náboženskou 
aktivitou a nemali by sme oklamať ani seba. Malo by byť prirodze-
né, že nášmu Stvoriteľovi patrí v našom srdci prvé miesto. To 
znamená, že sa musíme rozhodnúť všetko mu podriadiť.
   Keď človek činí pokánie a chce žiť ako kresťan, rovnako, ako már-
notratný syn sa vzdá hriešnych vecí, aj keby ho to stálo sebazapre-
nie. Mnohí, ktorí sa nazývajú kresťanmi, nevedú vážny boj 
proti svojim hriechom, pretože sa ich nechcú vzdať. Nahová-
rajú si, že o hriechy skutočne nejde, alebo že Boh je veľmi milostivý 
a každopádne odpúšťa kvôli svojej nedokonalosti a slabosti. 
   Kresťan je človek, ktorý odpovedá na Božiu lásku túžbou 
milovať Boha z celého srdca a celou svojou silou. Boh nás chce 
mať celých pre seba. Očakáva od nás, aby sme opätovali jeho lásku 
tým, že budeme s radosťou plniť jeho vôľu. Len skutky lásky z vie-
ry a poslušnosti Božej vôli majú v očiach Boha cenu. Nestačí 
byť len slušným človekom, máme sa usilovať, aby sme sa stali 
Božími ľuďmi.     
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Stránka detom ˇ
Nájdi 5 rozdielov.

  Kard. Tomko: Mesiac október prinesie bohatstvo 
duchovných podnetov   

  Mesiac október je bohatý na duchovné príležitosti, ktoré môžu 
naplniť náš duchovný život. Predovšetkým celý október sa považuje 
za mariánsky mesiac, keď sa vo väčšej miere a s väčšou zbožnos-
ťou modlíme ruženec Panny Márie. Táto ľudová modlitba sa rozšírila 
po celej Katolíckej cirkvi medzi jednoduchými aj medzi vzdelanými 
veriacimi. Nevyžaduje  príliš namáhavé sústredenie, zhromažďuje 
základné skutočnosti, čiže „tajomstvá“ našej viery, a to udalosti zo 
života Ježiša Krista a Panny Márie.  
   Aj pápež František má v októbri bohatý program. Dňa 4. októbra 
vysvätí v bazilike sv. Petra v Ríme štyroch nových biskupov, ktorých 
potom vyšle do pastierskej služby na rôzne miesta. Nás Slovanov 
svojím menom upozornil na seba Kanaďan Michal Czerny (Černý), 
ktorý sa narodil v Čechách, ale rodičia ho vzali so sebou do Kana-
dy, keď sa po druhej svetovej vojne vysťahovali hľadajúc prácu a 
chlieb. Nasledujúci deň Svätý Otec začlení trinástich biskupov do 
zboru kardinálov. Na prvú októbrovú nedeľu otvorí pápež celosveto-
vú biskupskú synodu, venovanú Amazónii. Synodálne stretnutie je 
príležitosťou pre biskupov a najmä pre členov synody, aby si uvedo-
mili určitú zodpovednosť každého biskupa za všetky ostatné „cirkvi“ 
diecézneho rázu. 
   V nedeľu 13. októbra pápež František vykoná ďalší dôležitý krok v 
živote našej matky-cirkvi: vyhlási za svätých, čiže kanonizuje niek-
torých našich zomrelých spolučlenov, ktorých predloží ako vzor svä-
tosti celému Božiemu ľudu. Sú to mužovia a ženy z rôznych svetadi-
elov a krajín, ktorí zasvätili svoje životy na slávu Bohu a pre dobro 
ľudí. 
   Tretia októbrová nedeľa je venovaná takzvaným „zámorským“ 
misiám. Tým menom sme si na Slovensku zvykli menovať činno-
sť hlásania evanjelia ľuďom, ktorí vôbec alebo málo poznajú Ježiša 
Krista ako Boho-človeka, ako Boha, ktorý prijal ľudskú prirodzenosť 
a narodil sa z Panny Márie ako človek, a dal svoj život za spásu všet-
kých ľudí. Ježiš Kristus poveril všetkých veriacich poslaním ohlaso-
vať životom, a ak možno aj slovom jeho osobu, dielo, krvavú smrť a 
následné zmŕtvychvstanie, inými slovami našu katolícku vieru. 
   Pápež František zakončí svoj októbrový program ukončením bis-
kupskej synody v nedeľu 27. októbra. 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190930015
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