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„Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný

život?“  (Mk 10, 17)

Ježiš dnes s láskou pohliadol na človeka, ktorý od mladosti zachovával prikázania. A tie

Ježiš uvádza ako návod na dosiahnutie večného života. Poznáme ich? Skúste ich zopakovať
naspamäť:

„Ja som Pán, tvoj Boh: Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

Nevezmeš Božie meno nadarmo.

Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

Cti svojho otca a svoju matku.

Nezabiješ.

Nezosmilníš.

Nepokradneš.

Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.“

Evanjelium pokračuje ďalej, Pán ide s dotyčným o level vyššie a žiada radikálny krok, ale
ešte raz sa vráťme ku základom. Nože, ešte raz si povedzte Desatoro spamäti...

(Marcel Stanko)
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Modlitba na prstoch

Napočítaj do päť s Bohom! Toto pozvanie

k modlitbe napísal Svätý Otec František, keď
bol biskupom v Buenos Aires. Je veľmi
jednoduchá a odzrkadľuje spontánnosť a
štýl Svätého Otca. Je to krátka trať na päť
skokov... z prsta na prst.

Palec: chvála – Modli sa za svojich drahých
- palec je prst, ktorý ti je najbližšie. Začni sa
teda modliť za tých, ktorí sú ti blízki. Sú to
ľudia, na ktorých si spomenieme najľahšie.
Modliť sa za ľudí, ktorí sú nám drahí, je
,,príjemnou povinnosťou‘‘.
- Pána chcem velebiť v každom čase, moje
ústa budú ho vždy chváliť. (Ž 34, 2)

Ukazovák: poďakovanie – Modli sa za tých,
ktorí učia
- druhý prst je ukazovák. Modli sa za tých,
ktorí učia, vychovávajú a opatrujú – za
učiteľov, profesorov, lekárov a kňazov.
Potrebujú podporu a múdrosť, aby vedeli
druhým ukázať správnu cestu. Vždy si na
nich spomeň vo svojich modlitbách.
- Bez prestania sa modlite, pri všetkom
vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v
Kristovi Ježišovi pre vás! (1 Sol 5, 17-18)

Prostredník: prosba – Modli sa za tých,
ktorí predstavujú autoritu
- ďalší prst je najvyšší, je to prostredník.
Pripomína nám našich vládnych
predstaviteľov. Modli sa za prezidenta,
parlament, za podnikateľov a úradníkov. Sú

to ľudia, ktorí riadia chod našej krajiny a
riadia verejnú mienku. Potrebujú, aby ich
viedol Boh.
- Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali
prosby, modlitby a orodovania a vzdávali
vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za
všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby
sme mohli žiť tichým a pokojným životom
vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. (1
Tim 2, 1-2)

Prstenník: žiadosť – Modli sa za slabých a
trpiacich
- štvrtý prst je prstenník. Mnohí budú
prekvapení, ale tento prst je najslabší. Môže
to potvrdiť ktorýkoľvek učiteľ hry na klavíri.
Teraz sa teda modli za tých najslabších, za
tých, ktorí musia bojovať s množstvom
problémov alebo s chorobami. Potrebujú
tvoje modlitby vo dne i v noci. Modlitieb za
nich nebude nikdy dosť. Prstenník ťa
pozýva, aby si sa modlil aj za manželské
páry.
- Vyzývame vás, bratia: napomínajte
neporiadnych, posmeľujte
malomyseľných,  ujímajte sa slabých, ku
všetkým buďte zhovievaví! (1 Sol 5, 14)

Malíček: ospravedlnenie – Modli sa za svoje
potreby
- a ako posledný je tu malíček, najmenší zo
všetkých, malý, ako sa máme my cítiť pred
Bohom a pred ostatnými. “Poslední budú
prvými”  hovorí Písmo. Malíček ti
pripomína, aby si sa modlil sám za seba. Až
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keď sa pomodlíš za všetkých ostatných,
môžeš zo správneho uhla pohľadu vidieť
svoje potreby a modliť sa lepšie za seba
samého.
- Ak ma budete prosiť o niečo v mojom

mene, ja to urobím. (Jn 14, 14)

(spracovala: Dzurovčinová Jana)

Zdroj: Svätý Otec František: Modlitba na prstoch

Znamenie
Jeden mladík sedel v autobuse sám a

uprene sa díval cez okno. Mal niečo vyše
dvadsať rokov a peknú tvár s jemnými
črtami.
Prisadla si k nemu jedna žena. Keď si
vymenili pár viet o teplom počasí, mladík
nečakane povedal: „Bol som dva roky vo
väzení. Dnes ráno ma prepustili a vraciam sa
domov.“
Slová sa z neho valili ako záplava, keď
rozprával, ako rástol v chudobnej, ale
čestnej rodine a ako jeho kriminálna činnosť
spôsobila jeho najbližším hanbu a bolesť.
Počas tých dvoch rokov  o nich nemal nijakú
správu. Vedel, že rodičia boli príliš chudobní
na to, aby sa mohli vydať na cestu za ním do
väzenia a že sa hanbili, pretože nevedia
písať. A on, že im prestal písať, lebo
nedostával odpoveď.
Tri týždne pred prepustením sa posledný raz
zúfalo pokúsil nadviazať s otcom a matkou
kontakt. Ľutoval, že ich sklamal a prosil o
odpustenie.

Keď ho z väzenia prepustili, nastúpil do
autobusu, ktorý ho mal zaviesť do jeho
mesta a prechádzal popred záhradu domu,
kde vyrástol a kde jeho rodičia ešte stále
bývali.
V liste napísal, že pochopil ich dôvody. Aby
vec zjednodušil, požiadal ich, aby mu dali
znamenie, ktoré by bolo vidieť z autobusu.
Ak mu odpustili a chceli by ho prijať znovu
do domu, mali na starú jabloň v záhrade
priviazať bielu stuhu. Keby tam to znamenie
nebolo, ostal by v autobuse, opustil by
mesto a navždy by odišiel z ich života.
Keď sa autobus približoval k jeho ulici,
mladík bol stále nervóznejší, že sa až bál
pozerať oknom, lebo si bol istý, že tam
nijaká stuha nebude.
Keď si žena vypočula jeho príbeh, požiadala
ho: „Vymeňme si miesta. Oknom sa budem
pozerať ja.“
Autobus prešiel popri niekoľkých domoch a
žena zrazu zbadala strom.
Jemne sa dotkla mladíkovho pleca, zadržala
slzy a zašepkala: „Pozri sa, pozri, na strome
je plno stúh.“

Sme podobnejší zvieratám, keď zabíjame.

Sme podobnejší ľuďom, keď súdime.

Sme podobnejší Bohu, keď odpúšťame.

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
Zdroj: Bruno Ferrero:  Život je všetko, čo máme
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Kamerun

Po rozhovore s otcom Marcelom sme sa

dohodli, že na nejaký čas preruším písanie o
cyklopúti a trochu vás oboznámim s
obsahom listov, ktoré som dostal od svojej
sestry – sr. Stellamaris z kongregácie sestier
Božského Vykupiteľa (jej zakladateľka
Alfonza Mária (Alžbeta) Eppingerová bola
práve teraz 9. septembra 2018 v katedrále
Notre-Dame v Štrasburgu blahorečená),
ktorá od roku 2014 pôsobí v Kamerune
(stredná Afrika) na misiách. Dôvody sú hneď
dva. Prvý – október je misijný mesiac a
druhý, sr. Stellamaris štvrtok 27. 9. 2018
mala v našom kostole po svätej omši
prezentáciu s fotkami a videami  o živote na
misii. Skoro všetci prítomní na svätej omši
ostali aj na jej rozprávanie, ktoré ich tak
zaujalo, že nechceli ani, aby skončila. Ale čas
je neúprosný a otec Marcel mal v kostole už
iné aktivity, a tak sme museli skončiť. Preto
pre tých, ktorí sa dožadovali ďalšieho
rozprávania nech sú tieto úryvky z listov
takým malým balzamom, pohladením, na
duši. Pre tých, ktorí neboli (jej návšteva pre
jej zaneprázdnenosť sa nedala ohlásiť skôr
ako deň predtým) nech to bude takým
malým spoznávajúcim zájazdom republikou
Kamerun z pohľadu jednej rehoľnej sestry. 

List prvý - Príbehy z nemocnice 
(10. 9. 2015)

Drahé spolusestry a priatelia!

V tomto liste vás chcem oboznámiť s mojou
prácou v nemocnici a rôznymi zážitkami a
príbehmi. 
Občas k nám príde nejaká matka s chorým
dieťaťom, ktoré má chorobu „malnutrition“.

Je to vlastne spôsobené nesprávnou výživou
dieťaťa. Prvý prípad, s ktorým som sa stretla
bol 10 mesačný Augustín. Mal iba 6,5kg.
Chlapček bol vychudnutý, z bledej a
prepadnutej tváričky hľadeli na mňa smutné
a hlboko vpadnuté oči. Na ten pohľad sa
nedá zabudnúť. Jeho telo bolo ochabnuté a
nevládal držať hlavičku. Pripadalo mi to ako
vo filme, keď ukazujú podvyživené deti z
Afriky. Keď ho matka rozbalila, aby som
zmerala teplotu, ovalil ma príšerný smrad,
aj keď v plienke nemal stolicu. Hneď som to
povedala lekárovi. Povedal, že to je typické
pre túto diagnózu. Chlapček bol
hospitalizovaný na jeden týždeň. Rodičia
boli chudobní a bývali v pralese. Svojho
malého a jediného syna milovali, tak sa
snažili pozháňať peniaze. Naša detská
zdravotná sestra – dobrovoľníčka Claire z
Francúzska sa ujala mamy a trpezlivo ju
učila, ako dieťa kŕmiť a čím. Ja som malému
požičala hračky. Chlapček sa rýchlo
zotavoval, pribral v tváričke a trochu sa mu
zaokrúhlili líčka a oči vystúpili. Už sa aj hral.
Všetci sme jasali. Po týždni, keď rodičia
odchádzali s malým pacientom domov, ma
malý Augustín obdaril jemným úsmevom. A
na ten úsmev sa tiež nedá zabudnúť. 
V auguste k nám prišla mladá mamička s
dvojmesačným chlapčekom, ktorý vážil iba
3 a pol kg. Od pôrodu pribral iba 200
gramov. Matka sa na dieťa iba s láskou
dívala a stále ho držala v náručí, ako malú
bábiku a usmievala sa na neho. Vravela, že
malý je chorý a zle papá. Nebola to však
pravda a malého hneď v deň hospitalizácie
odpojili od infúzie. Matka tvrdila lekárom,
že má infekciu v prsníkoch, mlieko je
infikované a preto dieťaťu nedávala piť
mlieko. To zistili, až keď ležali v nemocnici a
všimli si, že matka dieťa nekojí. Lekári
vraveli, že matka je psychicky chorá a nevie
sa o dieťa starať. Chlapček bol celkom
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1. čítanie: Múd 7, 7-11
Ž: 90, 12-13. 14-15. 16-17
Refrén: Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca.
2. čítanie: Hebr 4, 12-13
Evanjelium: Mk 10, 17-30 alebo kratšie Mk
10, 17-27

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Príslovie hovorí: „Sýty hladnému neverí.“ Čím
väčšie bohatstvo a komfort užívame, tým viac si náš život bez toho ani nedokážeme
predstaviť. Apoštol Peter hovorí: „My sme opustili všetko...“ Je to pre bežného človeka
reálne? Bohatý človek z evanjelia trpel jednou zo základných duchovných chorôb: bol
závislý na svojej istote. Jedinou skutočnou istotou je Boh. Išlo o jeho srdce, ktoré bolo
schopné ctiť Boha len z pozície človeka bezpečne skrytého za istotami, ktoré si vybudoval
či zdedil. V takej situácii nie je schopný svoje bohatstvo premeniť na niečo, čo prinesie
úžitok. Bohatstvo už nie je nástrojom ale putom, ktoré znemožňuje slobodný vzťah. Výzva
teda neznie: „Všetko hneď rozdajme!“, ale: „Postavme svoje istoty predovšetkým na Bohu!“
Je múdre hospodáriť, plánovať, šetriť. Ale nie ochrnúť úzkosťou! Možno že nejde ani tak o
peniaze ako o náš čas, alebo o potrebu byť ocenený ostatnými či o pocit veľkej voľnosti a
nezávislosti...       

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára.

apatický, slabý, vychudnutý, s nápadne
podlhovastou tváričkou, s matnými očkami,
ktorým chýbali jas a žiarivé iskričky, symbol
šťastného života. Pleť bola popolavo žltá.
Nikdy som ho nepočula plakať, iba trochu
mrnkať. Nemal chudáčik ani silu k plaču.
Potom sa o dieťa starali všetky zdravotné
sestry, no najmä detská sestra, ktorá je u
nás zamestnaná v lekárni. Dieťa pravidelne
kŕmili s fľašou. Učili matku starať sa o dieťa
a aby ho kŕmila sama pod dozorom. Bola
som prekvapená zistením, že matka je
psychicky chorá, pretože nebola chudobná,
mala všetky potrebné veci pre dieťatko a
chlapček bol vždy čistý a aj mamička bola
vždy pekne upravená a dalo sa s ňou pekne

porozprávať. Pôsobila veľmi vyrovnaným
dojmom. Čo mi vadilo, bolo to, že som často
vnímala, že dieťa je pre ňu iba bábika.
Predsa sa len ináč správala ako všetky
ostatné mamy, ktoré tu vídavam. Po týždni
sa dieťaťu jemne zaokrúhlili líčka, začal
otáčať hlavičkou, reagovať na zvuk, na
hračku ... proste dieťa začalo prejavovať
záujem o život a okolie. Všetci sme boli
spokojní. Asi po 8 dňoch mamička s
chlapčekom odišla domov. Dúfame, že
príbuzní na matku dozrú.

(spracoval: Peter Tóth)
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Pápeža Pavla VI. a arcibiskupa Romera svätorečia 14. októbra 

Vatikán (RV) Za svätých budú v Ríme 14. októbra vyhlásení pápež Pavol VI. a spolu s ním

aj arcibiskup San Salvadoru Óscar Arnulf Romero. Slávnostnej svätej omši a obradu
svätorečenia bude na Námestí sv. Petra predsedať pápež František. Slávnosť sa koná  v
čase zasadania Biskupskej synody o mladých.

Pápež Pavol VI.
Pápež Pavol VI., vlastným menom Giovanni Battista Montini sa narodil v roku 1897 v
talianskej provincii Brescia. Za kňaza bol vysvätený ako 23-ročný a väčšinu svojho
kňazského života pracoval v diplomatických službách Svätej stolice. Pius XII. ho vymenoval
za arcibiskupa milánskej diecézy a o tri roky neskôr v roku 1959 ho už Ján XXIII. kreoval za
kardinála. V roku 1963 bol zvolený za pápeža a hneď na začiatku vyhlásil, že chce
pokračovať v Druhom vatikánskom koncile. Počas svojho pôsobenia napísal sedem
encyklík, absolvoval deväť apoštolských ciest mimo územia Talianska a rozvíjal ekumenické
vzťahy s Anglikánskou a pravoslávnou cirkvou. Zomrel v Castel Gandolfe 6. augusta 1978.

Arcibiskup Oscar Arnulfo Romero Galdámez
Arcibiskup San Salvadoru Oscar Arnulfo Romero Galdámez bol známym odporcom násilia
a svoj život dal za Evanjelium, Cirkev a utláčaných chudobných. V roku 1980 ho ako 63-
ročného zabili počas slávenia svätej omše v nemocničnej kaplnke na objednávku vlády
členovia pravicovej eskadry smrti, kvôli jeho verejným výzvam k ukončeniu násilia v
Salvadore.

Okrem týchto dvoch mužov viery budú svätorečení aj:
Francesco Spinelli (1853-1913), diecézny kňaz, zakladateľ inštitútu Sestier adorácie
Najsvätejšej sviatosti;
Vincenzo Romano (1751-1831), diecézny kňaz;
Maria Katharina Kasper (1820-1898), panna, zakladateľka inštitútu Chudobných sestier
Ježiša Krista;
Nazaria Ignazia de Santa Teresa (rod. menom March Mesa), panna, zakladateľka
kongregácie Sestier Misioneras Cruzadas de la Iglesia.

(dodala Anna Sabolová ml.)  
Zdroj: www.tkkbs.sk
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 21.10.-27.10. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. Ružena Poláková.   

Nácvik zborov: V stredu po sv. omši  nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých, v sobotu

o 1330 v pastoračnom centre detský zbor. 

Milión detí sa modlí ruženec: 18. októbra sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej
iniciatívy "Milión detí sa modlí ruženec". Pápežská nadácia ACN Slovensko - u nás známa ako
Kirche in Not – pripravila špeciálnu webovú stránku http://acn-slovensko.org/miliondeti/, na
ktorej nájdete didaktické materiály a informácie k iniciatíve. V našom kostole sa pripojíme k

tejto iniciatíve v stredu 17.10. pred detskou sv. omšou o 1745. Pozývam všetky deti, aby sme
spoločnou modlitbou urobili svet lepším.

Misijná nedeľa: 21. októbra budeme sláviť misijnú nedeľu, a to zvlášť pri sv. omši o 1000 za
účasti detí. Popoludní zase budeme mať misijne ladenú ružencovú pobožnosť.

Prvé sv. prijímanie: V nedeľu 21.10. po ružencovej pobožnosti bude prvé stretnutie rodičov
detí pripravujúcich sa v tomto školskom roku na 1. sv. prijímanie. Príďte aj s deťmi, stretneme

sa približne o 1530 v našom kostole.

Rozpis lektorov:
29. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. Grominova; 10.00 hod. - deti.
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Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220;

Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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PPONdELOKONdELOK 15.10.201815.10.2018
Sv. Terézie od Ježiša, panny a

učiteľky Cirkvi (spomienka) 

sv. omša: 1830 + Anna (15. výročie) 
a Štefan Lipovskí 

Poklona Sv. olt.: 1915

uu tOROKtOROK 16.10.201816.10.2018
Sv. Margity Márie Alacoque, panny

(ľubovoľná spomienka) 

sv. omša (JaA): 630 na úmysel bohuznámej osoby

ss tREdAtREdA 17.10.201817.10.2018
Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa

a mučeníka (spomienka) 

sv. omša: 1830 + Ján a Anna Baníkoví 
(detská)

ŠŠ tVRtOKtVRtOK 18.10.201818.10.2018
Sv. Lukáša, evanjelistu (sviatok) 

Poklona Sv. olt.: 1730

sv. omša: 1830 + Mária Dvoriaková (5. výročie)  

PP IAtOKIAtOK 19.10.201819.10.2018 sv. omša: 1830 + Mária a Juraj Kaňuchoví 
(mládežnícka)

ss OBOtAOBOtA 20.10.201820.10.2018 Modl. večeradlo: 700

sv. omša: 800 Na odčinenie urážok a rúhaní 
proti Nepoškvr. Srdcu P. Márie   

sv. omša (JaA): 1830 + Ján a Ján Mižoví; 
zosnulí z rodiny Matiovej, Ečegiovej a Marcinkovej

NN EdEľAEdEľA 21.10.201821.10.2018

29. NEDEĽA V CEZROČNOM

OBDOBÍ - MisijNá NEDEĽA

sv. omša: 800 + Andrej Šust (20. výročie) 

sv. omša: 1000 za farnosť     

Sv. ruženec:   1430

LItuRGICKýLItuRGICKý PROGRAMPROGRAM OdOd 15.10.2018 15.10.2018 dOdO 21.10.201821.10.2018

“Kto sa opil vínom, vytriezvie, ale kto sa opil bohatstvom, ten nikdy triezvy nebude.”
(africké príslovie)


