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Členstvo

Členstvo v PMD je spôsob ako nám môžete dlhodobo pomôcť plniť naše poslanie a stať sa
tak spolupracovníkom Svätého Otca pri šírení evanjelia a pomoci chudobným ľuďom v
misijných krajinách.

Misijná úloha členov:
• modlitba za misie; 
• finančná podpora PMD (ľubovoľným darom). 

Výhody členstva:
• odoberanie časopisu Svetové misie (2x ročne) a kalendára s misijnou tematikou; 
• každodenná svätá omša v Bazilike svätého Petra v Ríme za členov PMD;
• zápis do modlitbovej knihy v kaplnke PMD v Bratislave; 
• každú stredu svätá omša za členov PMD na Slovensku; 
• zapájanie sa do evanjelizačných aktivít PMD. 

Modlitba člena
Pane, pomôž mi stať sa misionárom, kdekoľvek som. Urob zo mňa lepšieho človeka, ktorý

je k sebe pravdivejší, schopný mať súcit s trpiacimi a ochotnejší deliť sa s tými, ktorí sú

hladní po chlebe a po Bohu. Amen.

Kto má záujem o členstvo, môže sa prihlásiť prostredníctvom pani Anny Moskáľovej z
Ružovej ulice alebo cez stránku http://misijnediela.sk/clenstvo/.

(prevzaté z www.misijnediela.sk; pripravil Marcel Stanko)

pápežské 
misijné
diela
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Sedem krokov k dobrej spovedi ... s Michalom
Zamkovským

1. krok - Uvedomiť si svoju hriešnosť a

veľkosť Božej lásky

Existuje veľa definícií hriechu. No jedna z

nich je zrozumiteľná pre každého – hriech je
podraz. Každý z nás nejaký podraz určite
zažil, a tak vieme, aké je to nepríjemné a
bolestivé. Najmä ak vás podrazí človek,
ktorého milujeme a dôverujeme mu. Adam
a Eva sa v raji  nechali oklamať, verili radšej
diablovi ako Bohu a tak podrazili svojho
Stvoriteľa. Potom sa začali jeden na
druhého vyhovárať. Neraz aj my, keď
zhrešíme, hľadáme dôvody svojho pádu len
v tých druhých a nie v sebe. Zbavujeme sa
zodpovednosti. Diabol je starý klamár a
podvodník. Pri každom hriechu mu znova a
znova naletíme a tak opätovne podrážame
Pána Boha, búrime sa proti nemu, akoby
nám zle chcel on, a nie diabol. Pritom je to
práve diabol, ktorý útočí na našu identitu
Božích detí a spochybňuje Božiu lásku k
nám... „Naozaj som dieťaťom Božím?
Naozaj mi Boh chce dobre? Prečo som
potom chorý? Prečo sa mi nedarí? Prečo sa
mi rozpadá manželstvo? Prečo nemáme
deti? Prečo mi to Boh nedopraje? Boh sa o
mňa nestará, nezaujímaš ho, nepotrebuje ťa
... si hriešny, och aký hriešny, si ako ja
diabol, nie ako Boh!“ Tým, kto nám naše
viny neustále hádže pred oči, nie je Boh ale
diabol. Väčšina ľudí má nejakú kľúčovú

slabosť, hriech, ktorý je koreňom ďalších
jeho hriechov. Bojuje s ním, ale padá a
vstáva, sľubuje nápravu ale nedarí sa. Diabol
mu napovedá... „to ti má Boh znova
odpustiť? veď si mu už stokrát sľúbil, že sa
polepšíš a zasa nič. Načo chceš ísť znova na
spoveď? Najprv dokáž že si silný, vyrieš si
ten problém sám, ukáž Bohu, že to dokážeš,
aj bez neho.“ Týmito slovami, nás diabol túži
zasa raz oklamať. Tvári sa, že nám chce
dobre, no jeho úmyslom je odradiť nás od
spovede a ponechať nás vo svojej moci a
pod svojim vplyvom. 
Pravda je v skutočnosti taká, že Boh nás
miluje takých akí sme. Jeho láska nie je
vypočítavá, ale nezištná, nemusíme si na ňu
zarábať, je úplne zadarmo. V tom je tkvie
veľkosť Božej lásky. Boh o nás vie od
počiatku úplne všetko, preto ho naše pády
neprekvapujú. Keďže je jeho láska nezištná,
nezištná je aj jeho pomoc, nie sme vo
svojich problémoch sami, on nám stále
podáva pomocnú ruku. Je len na nás či ju
prijmeme alebo ju odmietneme s tým, že si
poradíme sami. Ale omyl, neporadíme si,
iba naoko...

2. krok – Pochopiť pravý význam spovede
Ježiš dobre vedel, že keď sa vráti k svojmu
Otcovi, budeme potrebovať stále k nemu
prichádzať, osobne sa s ním stretať, aby nás
očisťoval o hriechov. Preto ustanovil
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sviatosť zmierenia, ako aj iné sviatosti, v
ktorých je prítomný. Sviatosť zmierenia
poukazuje nato, že k zmiereniu treba vždy
dvoch. Boh sa s nami zmieril raz a navždy,
keď poslal svojho Syna ako zmiernu obetu
za naše hriechy. Je teda na nás , aby sme sa
aj my po každom podraze dokázali
ospravedlniť a zmieriť sa s Bohom pri svätej
spovedi. On nám neustále podáva ruku, len
my často váhame, či do nej vložíme tú svoju.
Hriechom najviac ubližujeme sebe a
zraňujeme Božiu lásku k nám. Hriechom ale
ubližujeme aj ľuďom okolo seba. Keď sme
otupení nejakou hriešnou závislosťou, ani si
nevšimneme, koľko sĺz prelejú naši blízki

kvôli nám – rodičia, manžel/ka, deti...
Človek je povolaný budovať vzťahy, no
hriechom ich narúšame, niekedy akoby
pálime mosty okolo seba. V konečnom
dôsledku nás hriech izoluje od druhých. My
kresťania však máme spájať, budovať
mosty, a nie múry, ktoré oddeľujú a izolujú.
Zo stavbárskeho aj duchovného hľadiska sa
múry budujú ľahšie ako sa stavajú mosty. No
o to sa mosty aj ťažšie búrajú. Každá spoveď
je preto o búraní múrov a obnovovaní
mostov k Bohu aj k blížnym. 

(spracovala: Dzurovčinová Jana)

Zdroj: Zamkovský, Michal: Sedem krokov k dobrej
spovedi   

Kamerun

Minulého roku v novembri som Vám

písala o svojom prvom pôrode, ktorý som
zažila. Teraz Vám napíšem o druhom
zážitku. Jedného dňa prišla na ošetrenie
mamička v požehnanom stave. Bola práve v
7. mesiaci. Vravela, že ju bolí brucho. Nebol
to deň určený na vyšetrenie budúcich
mamičiek. Naša vrchná sestra sa s ňou
trochu prela, že dnes sa nevyšetruje.
Našťastie chudák žena sa nedala odbiť a
prosila, že naozaj má bolesti. Poslali ju teda
dole do gynekologickej vyšetrovne. Keď
som videla, že sa jej ťažšie kráča, ponúkla
som jej rameno. Spolu sme teda schádzali
po schodoch a ona sa trochu ponáhľala.
Vravela som jej, nech sa neponáhľa, má
dosť času, kým ju prídu vyšetriť. Ona však
nepočúvala a bola v obavách. Úkosom sa na
ňu pozrela. Na tvári sa jej zračila úzkosť.
Opatrne si sadla na ponúkanú lavičku a keď
som zistila, že sála je otvorená, ihneď do nej

vkročila. Začala si sťahovať spodné prádlo a
vyliezať na vyšetrovací stôl. Zľakla som sa,
že mi nerozumie a vravela som jej: Nie, nie,
ja nie som gynekologická sestra. Musíte
počkať. Sadnite si.“ Ona však iba zaúpela:
„Dieťa.“ Pozrela som sa a uvidela už časť
hlavičky. Ihneď som spanikárila a dostala
som skutočný strach. Vybehla som z dverí a
kričala som na vrchnú sestru. „Melánie,
dieťa, dieťa!“ Nechápala, ale keď sa pozrela
na môj vystrašený obličaj, okamžite
pochopila. Rýchlo si dve sestry natiahli
rukavice, pribehla lekárka a vo vyšetrovni
prebehol úspešne pôrod 7 mesačného
chlapčeka. Bol drobnunký, ale bol k svetu.
Neskôr mi matka dieťatka niekoľkokrát
vrúcne ďakovala. Aj ja som si uvedomila, že
sme chlapčeka zachránili a ďakovala som za
to Bohu. Veď sám Duch svätý ma pobádal,
aby som šla so ženou, aby som jej pomohla. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval: Peter Tóth)     
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ŠTEFAN  FOLTÍN  -
SALEZIÁNSKY  MISIONÁR

V JAPONSKU

Naša farnosť sa výnimočne môže pochváliť

vlastníctvom relikvie talianskeho kňaza Jána
Bosca, ktorý sa mimoriadne venoval mládeži
a založil rehoľu Saleziánov po vzore jeho
obľúbeného svätca Františka Saleského.
Hádam aj preto mi bol životný osud jeho
duchovného syna, nášho slovenského
misionára Štefana Foltína pôsobiaceho v
Japonsku taký blízky. Dozvedela som sa o
ňom z časopisu don Bosco na dnes, ktorý som
si náhodne zakúpila pri návšteve farnosti na
JUHU. Veľmi som obdivovala jeho odhodlanie
odísť tak ďaleko od domoviny a že sa celkom
prispôsobil novému štýlu života v novej
krajine. Uchvacovalo ma aj jeho osvojenie si
nového druhu písma značne odlišného od
našej abecedy. Rada píšem a keď som sa
dozvedela, že v jednom roku slávi okrúhle
životné aj kňazské jubileum, zaslala som mu
do Japonska zdravicu. Potom sme si následne
písali od roku 2003 do roku 2007. Tlmočila
som mu všetko o mojej rodine aj o
udalostiach na Slovensku. Jeho
korešpondenciu si s láskou opatrujem a rada
ju poskytnem k nahliadnutiu.
Don Štefan Foltín sa narodil pred sto rokmi –
24. septembra 1918 v Černíku a zomrel 2.
augusta 2010 v Beppu v Japonsku. Primície sa
konali v rodnej obci 6. júla 1947 a zúčastnilo
sa na nich tisíc ľudí. Na misie do Japonska
odišiel krátko na to, 7. októbra 1948. V tom
čase bolo ťažko dostať od komunistických
úradov víza, ale on sa pred vybavovaním
pomodlil so svojimi chlapcami deviatnik k
Panne Márií Pomocnici kresťanov a všetkým,
ktorí sa divili, vysvetlil akú má mocnú
patrónku. Cestoval loďou z talianskeho
Janova do New Yorku, vlakom do San
Francisca a presne na Štedrý večer 1948
odišiel cez Tichý oceán do Jokohamy. Na
územie krajiny vychádzajúceho slnka  vstúpil

11. januára 1949. V Japonsku vyučoval
cirkevné právo a liturgiu, potom náboženstvo
a morálku, desať rokov zastával funkciu
riaditeľa katolíckej materskej školy.
Prostredníctvom detí sa dostávali bližšie k
rodičom, z ktorých sa niektorí stali katolíkmi,
ostatní nadobúdali priateľský vzťah ku
kresťanstvu. Za pomoci amerických Slovákov
dal v meste Usa vybudovať kostol, ktorý je
zasvätený Sedembolestnej Panne Márií.
Okrem toho priniesol do Japonska  tabuľu zo
slovenskej žuly, na ktorej boli vyryté slová
piestne: Sedembolestná Panna Mária, tebe
Slovenská spieva krajina. Túto tabuľu
posvätili biskupi Ambróz Lazík a Eduard
Nécsey, umiestnená bola vo výške 2 200 m na
Fudžijame, posvätnom vrchu Japoncov. V
roku 1997 minister kultúry SR udelil donovi
Foltinovi poctu ministra kultúry za dlhoročné
šírenie idei kresťanstva,  humanizmu a za
propagáciu slovenskej kultúry v Japonsku.
Don Štefan Foltín v listoch vždy prosil o
modlitby za obrátenie  Japonska, kde zo 16
miliónov obyvateľov je len jedno percento
kresťanov, kým ostatní ešte nepoznajú
pravého Pána Boha a blúdia v tmách nevery a
modlárstva. Spomínal, ako ctihodný Boží
služobník Mons. Vincent Čimatti, ktorý
priviedol prvú skupinu saleziánskych
misionárov do Japonska  hovorieval, že
Japonsko sa obráti iba na kolenách, čiže
modlitbou a obetami  nás veriacich. Prežíval
veľkú radosť, keď mohol pokrstiť jedného
univerzitného profesora za účasti celej jeho
dojatej rodiny, z ktorých sa mnohí hneď
prihlásili za katechumenov, začali študovať
katechizmus a tiež sa pripravovať na krst. Aj
celý list v ktorom oznamoval vysviacku dvoch
saleziánskych novokňazov  žiaril radosťou. V
porovnaní s nami je to akoby kvapka v mori,
preto sa ozaj musíme veľa modliť za
pohanské národy aj za misionárov na celom
svete.               
Zdroj: Časopis don Bosco na dnes 

(spracovala: Jozefína Gajdovčíková)     



stran
a 5

1. čítanie: Iz 53, 10-11
Ž: 33, 4-5. 18-19. 20+22
Refrén: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je
nad nami, ako dúfame v teba.
2. čítanie: Hebr 4, 14-16
Evanjelium: Mk 10, 35-45 alebo kratšie Mk
10, 42-45

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Jedným z veľkých pokušení popri pýche, pôžitku a závislosti na bohatstve je pokušenie
moci. Byť tým, kto ovláda iných, rozhoduje o dejinách, určuje beh sveta. Túto chorobu
možno často pozorovať na politikoch, veľkých obchodníkoch či niekedy aj na
predstaviteľoch cirkvi. U obyčajných ľudí nemusí byť hneď zjavná. Predsa však zohráva
veľkú úlohu - mať moc nad blízkymi, podriadenými, ovládať rodinu… Je treba vedieť, že ide
o diagnózu, závislosť, ktorá spútava, zaslepí a ochromí. Nie sú to šťastní ľudia! Ježiš preto
stanovuje nové pravidlo  pre kresťanov, ktorí riadia alebo vládnu: byť sluhom. Nenechať sa
obsluhovať ale slúžiť. Ako to urobiť v praxi?    

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára.

Rieka v púšti
Cestovateľ, ktorý zablúdil na púšti, už

strácal nádej, že nájde vodu. S vypätím
všetkých síl sa dovliekol na vrchol duny,
potom ďalšej a ešte ďalšej, dúfajúc, že kdesi
uvidí zdroj vody. Rozhliadal sa na všetky

strany, ale márne.
Ako sa tak tackal, zakopol o vyschnutý krík a
spadol na zem. Dlhú chvíľu zostal ležať. Už
nemal síl vstať ani vôľu bojovať, stratil
nádej, že prežije túto strašnú skúšku.
Keď tak bezbranne a nešťastne ležal, zrazu si
uvedomil, aké je na púšti ticho. A práve
tento majestátny pokoj mu umožnil začuť aj
ten najmenší hluk – zvuk tečúcej vody.
Povzbudený nádejou, ktorú v ňom vzbudil
tento zvuk, vstal a išiel ďalej, až dorazil k
potôčiku s čírou a osviežujúcou vodou.

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
Zdroj: Bruno Ferrero:  Ľudia, ktorí lietali
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Vďaka linke pomoci charita pomohla vyslobodiť z nútenej
práce 3 ľudí 

Bratislava (TK KBS) Národná linka pomoci obetiam

obchodovania s ľuďmi (0800 800 818), ktorú prevádzkuje
Slovenská katolícka charita (SKCH) len od septembra 2018, už

pomohla vyslobodiť z nútenej práce v zahraničí troch ľudí. Obete sú momentálne na
Slovensku a prihlásili sa aj do charitného Programu podpory a ochrany obetí. Pri
príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý sme si pripomenuli vo
štvrtok 18. októbra, sa SKCH pozrela na fungovanie Národnej linky pomoci obetiam
obchodovania s ľuďmi (0800 800 818). 
Doteraz na nej zaznamenala vyše 20 hovorov a jej význam hodnotí pozitívne.
„Prostredníctvom Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi sme
identifikovali 3 obete obchodovania. Volali nám ich rodinní príslušníci a bola potrebná
rýchla intervencia. Podarilo sa nám kontaktovať policajného pridelenca v Anglicku, ktorý
následne komunikoval s lokálnou políciou. V krátkom čase spravili raziu, tieto obete
vyslobodili a podarilo sa nám ich navrátiť na Slovensko,“ konštatuje Jana Verdura,
manažérka projektu STOP Obchodovaniu s ľuďmi SKCH. 
Linku pomoci prevádzkuje Charita nepretržite. Cez pracovné dni na ňu môžu ľudia zavolať
a poradiť sa od 8:00 hod. do 20:00 hod. Mimo pracovných hodín je zabezpečený
nepretržitý monitoring prichádzajúcich hovorov prostredníctvom záznamníka. Hlavnou
úlohou linky je poskytnutie informácií a čo najrýchlejšie sprostredkovanie odbornej
pomoci potenciálnej obeti obchodovania s ľuďmi. Odborníčka Jana Verdura tiež
pripomína, že linka funguje aj ako určitá forma prevencie a eliminácie rizík spojenej s
prácou v zahraničí. „Dostávajú sa k nám telefonáty, kedy si ľudia overujú informácie
týkajúce sa pracovných agentúr, či sú legálne alebo nelegálne.“ Na linke si napríklad ľudia
môžu vypočuť odporúčanie, aby si pracovnú zmluvu vždy pred podpísaním dobre prečítali.
Aby ju nepodpisovali, ak je pre nich nezrozumiteľná alebo je písaná v cudzom jazyku,
ktorému nerozumejú. Pracovníčky linky pomoci tiež radia, aby sa ľudia napríklad snažili
získať referenciu na agentúru či firmu, v ktorej plánujú pracovať. 
Slovenská katolícka charita v rámci projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi poskytuje
starostlivosť obetiam už 10 rokov. Pri svojej dlhoročnej systematickej práci, ale aj pri
niekoľkomesačnom zastrešovaní linky pomoci sa potvrdzuje, že v boji proti obchodovaniu
s ľuďmi je dôležité uvedomiť si, prečo ľudia vycestujú za prácou do zahraničia napriek
tomu, že neovládajú cudzí jazyk. Častou motiváciou je vysoký zárobok so zdanlivo
jednoduchým zabezpečením cesty a pobytu. Ide najmä o ľudí, ktorí pochádzajú z regiónov,
kde je vyššia nezamestnanosť. Mnohí prijímajú takúto prácu kvôli veľmi zlej finančnej
situácii, často sú to ľudia so základným či stredoškolským vzdelaním, ktorí sa rýchlo
rozhodnú a neoveria si informácie. 

(dodala Anna Sabolová ml.)  
Zdroj: www.tkkbs.sk



VV časEčasE odod 22.10.2018 22.10.2018 dodo 28.10.201828.10.2018
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 28.10.-03.11. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. Mária Wellová.   
Nácvik zborov: V stredu po sv. omši  nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých, v sobotu

o 1330 v pastoračnom centre detský zbor. 
Poďakovanie o. arcibiskupa: Otec arcibiskup Bernard Bober listom poďakoval všetkým našim
farníkom, ktorí boli ochotní putovať na októbrovú slávnosť Ružencovej Panny Márie do
Obišoviec. „Veriaci si to možno neuvedomujú, no takéto prejavy spolupatričnosti na
podobných celodiecéznych akciách znamenajú pre biskupa veľa, v dnešných časoch zvlášť.“
VIII. GoRaZdoVa dUCHoVNÁ PIEsEŇ: Národné osvetové centrum Bratislava, Matica
slovenská Martin, Vranov nad Topľou – Čemerné, Spoločnosť svätého Gorazda Bratislava,
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru a Cyrilometodská
spoločnosť Bratislava Vás pozývajú na VIII. GORAZDOVU DUCHOVNÚ PIESEŇ, 28. októbra

2018 o 1430 (nedeľa) v Kostole Fatimskej Panny Márie. Festival tvorí súčasť XXIX. Ročníka
Svätogorazdovských dní na Slovensku a druhej Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2016 –
2025, nad ktorými desiatykrát po sebe prevzal záštitu exprezident Slovenskej republiky IVAN

GAŠPAROVIČ. Modlitbu sv. ruženca preto začneme v nedeľu popoludní už o 1400.

Zmena času: V noci z 27. na 28. októbra sa mení čas. O 300 letného času posúvame hodiny

na 200 stredoeurópskeho času. Od tejto zmeny času sa mení aj termín slávenia večernej sv.

omše počas týždňa z 1830 na 1800. Sv. omša v utorok ráno mení miesto i čas slávenia –

presúva sa do nového kostola na 800. Sv. omše v sobotu večer budú v starom kostole o 1800. 
Zbierka na misie: Misijná nedeľa je síce dnes, ale zbierka bude na budúcu nedeľu. Jej výnos
poputuje farnostiam v Etiópii. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
Prvé sv. prijímanie: Dnes 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:
30. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. Mudrákova; 10.00 hod. - r. Jána sabola.
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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 22.10.201822.10.2018
Sv. Jána Pavla II., pápeža

(ľubovoľná spomienka) 

sv. omša: 1830 + Ján 

Poklona Sv. olt.: 1915

UU toRoKtoRoK 23.10.201823.10.2018 sv. omša (Jaa): 630 + Anna a Ján Kožejoví; 
+ Ladislav (nedožitých 65 r.), Jozef, 

Ján, Bartolomej 

ss tREdatREda 24.10.201824.10.2018 sv. omša: 1830 + Vojtech Virba (nedožitých 95 
(detská) rokov); 

+ Marcela                

ŠŠ tVRtoKtVRtoK 25.10.201825.10.2018 Poklona Sv. olt.: 1730

sv. omša: 1830 + Juraj Kavulič   

PP IatoKIatoK 26.10.201826.10.2018 sv. omša: 1830 + Ján, Jolana, Zuzana, Zlatica;
(mládežnícka) + Jozef, Júlia

ss oBotaoBota 27.10.201827.10.2018 Modl. večeradlo: 700

sv. omša: 800 za duše v očistci 

sv. omša (Jaa): 1830 + Agnesa, Jozef, Viliam, Alfonz  

NN EdEľaEdEľa 28.10.201828.10.2018

30. NEDEĽA V CEZROČNOM

OBDOBÍ

sv. omša: 800 ZBP Anna Guľaková 

sv. omša: 1000 za farnosť     

Sv. ruženec:   1400

Gorazdova pieseň:    1430

LItURGICKýLItURGICKý PRoGRaMPRoGRaM odod 22.10.2018 22.10.2018 dodo 28.10.201828.10.2018

“Celý život je služba.” (Lucius Seneca)


