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Logo Mimoriadneho misijného mesiaca:

„Pokrstení a poslaní“ 

Logo predstavuje misijný kríž, ktorého päť tradičných farieb predstavuje päť kontinentov.

Kríž víta svet a spája ľudí. V komunikácii v Cirkvi sme spojení s celým svetom so všetkými
národmi. Kríž je znamením spoločenstva s Bohom a s ľuďmi. Je svetlý a plný farieb, pretože je
znakom víťazstva a vzkriesenia.
Kríž je v tvare sveta, pretože naša evanjelizácia nemá ohraničenie ani bariéry – je ovocím
Ducha Svätého. Kríž objíma každého muža a ženu tohto sveta, a vďaka krížu sme spojení a
otvorení pre spoločnú misiu. Láska a svet premenené Duchom Svätým prekonávajú
vzdialenosti a otvárajú naše srdcia pre druhých. Je to radostná láska Ježiša, ktorá nepozná
hranice a ide až na kraj sveta.
Slová „Pokrstení a poslaní“ označujú dve základné vlastnosti kresťana: krst a hlásanie. Z kríža
prúdi krst pre spásu všetkých ľudí, ktorým sme poslaní hlásať Ježišovo evanjelium.

(www.vaticannews.va/sk; upravil Marcel Stanko)
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Napomenutia sv.

Františka z Assisi

„Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo

Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva

milosť. Pokorte sa teda pod mocnou Božou

rukou, aby vás povýšil v určenom čase. Na

neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa

o vás stará.“ 1Pt 5, 5b-7

Svätý Bonaventúra píše: „Ozdoba a

Ochrankyňa všetkých čností – pokora,
naplnila Božieho muža Františka v hojnej
miere... Na pokore, ako múdry staviteľ,
položil najprv svoj základ. Naučil sa to od
Krista. Hovorieval, že preto Boží Syn zostúpil
z Otcovho lona na výsostiach do hlbín nášho
poníženia, aby vyučoval pokore, príkladom i
slovom, ako Učiteľ a Majster.“ Svätý
František z Assisi je autorom úvah, celkovo
je ich 28. Sú to kratšie alebo dlhšie
duchovné témy, sústreďujúce sa na čnosť
pokory a predstavujú vzájomne nezávislý
súbor.
V čase pôsobenia svätého Františka sa všetci
bratia schádzali pri kostole Panny Márie
Anjelskej a radili sa o dokonalejšom
zachovávaní regule. Blažený František ich
napomínal, karhal i prikazoval ako to poznal
od Pána. Neúnavne napomínal bratov, aby
statočne zachovávali sväté evanjelium i
regulu, najmä však aby mali v úcte posvätné
ofícium (klaňali sa Telu Pána), nikoho
nesúdili a nepohŕdali tými, ktorí žijú v
pohodlí
Napomenutia vznikali jednotlivo a
postupne, vznikali v posledných rokoch
života svätého Františka ako vyjadrenie
duchovných skúseností,  ktorými sa bratom
zveruje. Napomenutia sa takmer vždy

odvíjajú od biblického citátu, prakticky z
Nového Zákona a viaceré z nich obsahujú
priame či nepriame citáty z myšlienok
cirkevných otcov kresťanského staroveku a
ranného stredoveku.
Napomenutia svätého Františka svojou
stručnosťou a výstižnosťou rady, či
odporúčaného konania pripomínajú výroky
otcov púšte. Každé z Napomenutí má plný
význam samé o sebe, bez vzťahu k
nasledujúcim; v každom z nich ide o
vnútorný postoj v konkrétne životnej
situácii; smeruje k pravde srdca ... lebo
zvnútra, z ľudského srdca vychádzajú zlé
myšlienky ... všetky tieto zlá vychádzajú
zvnútra a poškvrňujú človeka ( Mk 7,21.23),
preto pristupujme s úprimným srdcom v
plnosti viery, so srdcom očisteným od zlého
svedomia ... a tak sa pobádajme k láske 

Napomenutia 8
O hriechu závisti, ktorého sa vystríhajme.
Apoštol hovorí: »Len pod vplyvom Ducha
svätého môže niekto povedať: „Ježíš je Pán“
(1 Kor 12,3); a » nikto nerobí dobre, veru,
celkom nik« (Rim 3,12). Kto teda závidí
svojmu bratovi dobro, ktoré v ňom Pán
hovorí a činí, dopúšťa sa hriechu rúhania,
pretože závidí Najvyššiemu samému, ktorý
hovorí a činí všetko dobro. Závisť je
„prešľapom“ proti pokore, lebo sa neznáša,
že ktosi je „väčší“ i proti chudobe, lebo ide o
žiadostivosť mať to, čo má iný spojenú s
neprajnosťou inému; čiže „prešľapom“ proti
čnostiam, ktoré zvlášť ležali svätému
Františkovi na srdci, lebo tvoria základ
povolania byť menšími. Keď totiž do regule
napísal: „bratia majú byť menší“,
vysvetľoval to takto: „chcem, aby sa toto
naše bratstvo nazývalo rádom Menších
bratov.“ a ako skutočne menší, podriadení
všetkým, vždy hľadali pre seba obyčajnú
prácu a málo hodnotenú službu. Tak chcel
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stavať na istej pôde pravej pokory duchovnú
stavbu čností. Závisť je, dalo by sa povedať,
predhistorickým hriechom; je hriechom
samého diabla – satana, otca lži a vraha ľudí
od počiatku ( Jn 8,44) lebo závisťou diabla
prišla na svet smrť (Mudr 2,24). Zlý duch
dokáže napodobniť všetky dobré skutky,
ktoré navonok robíme, čo sa však týka lásky
a pokory, tam je úplne porazený ( Vita
sanctae Melaniae, 43) Svätý František na
„dobro, ktoré Pán hovorí a koná skrze
bratov“ odpovedá úprimnou radosťou:
„...keď sa k nemu dostala duchovná vôňa
(svätosti) jeho bratov (žijúcich v pustovni v
Španielsku), bol vo vytržení v Boha a v
duchu jasal... a bol rozochvený radosťou.
Zajasal v chválospev, akoby jeho jedinou
slávou bolo počuť o svojich bratoch dobré:
„Vďaky ti vzdávam, Pane, ktorý svojich

chudobných posväcuješ a vedieš a ktorý si
ma potešil takou správou o mojich bratoch!
Žehnaj tým bratom svojím najvyšším
požehnaním a zvláštnou milosťou posväcuj
všetkých, ktorí svoje sľuby plnia a sú svojmu
Rádu na česť.“
Františkova pokora vstupuje do reality
života ako služba, vteľuje sa do služby
druhým podľa príkladu Krista, ktorý sa stal
jedným z nás a „uponížil sa až na smrť“
(porov. Flp 2). Pokora teda nespočíva ani v
tom, že sme malí, ani v tom, že sa cítime byť
malými alebo sa za malých vyhlasujeme.
Pokora spočíva v tom, že sa naozaj „stávame
malými, a to nie z nejakej nevyhnutnosti či
pre osobný úžitok, ale z lásky, aby sme
pozdvihli druhých.
Zdroj: Internet – PDF – frantiskan.kolafa.name 

(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 

1. čítanie: Hab 1, 2-3; 2, 2-4
Ž: 95, 1-2. 6-7. 8-9
Refrén: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a
nezatvrdzovali si srdcia.
2. čítanie: 2 Tim 1, 6-8. 13-14
Evanjelium: Lk 17, 5-10

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Ako vnímame Boha? Skutočne sme presvedčení, že Boh reálne zasahuje do našich životov,
že mu na nás záleží, ba dokonca od nás očakáva nejaké konkrétne konanie? Rozkázať
moruši, aby sa presadila, znie buď bláznivo alebo ako nekritická viera. Čo tým Pán myslí?
Pokiaľ budeme veriť v seba a svoje schopnosti, potom sa moruša sama nepremiestni. Ale
pokiaľ sa opierame o Pána a jeho vôľu, potom sú situácie, keď Pán vedie svojho učeníka k
veľkým zázrakom a oni sa skutočne dejú. Mnohí zaváhajú, či by sa vedeli takto na Boha
spoľahnúť a oprieť sa o vieru, že Boh bude konať. Sú ale iní, ktorí nemajú problém veriť, že
Boh bude konať. Ale pristupujú k nemu ako k podriadenému. On je ale Pán a náš postoj k
nemu musí byť postavený na úcte a vedomí, kto je on a kto sme my. Nejde tu o strach niečo
robiť, ale o ohľad na toho, kto je Pánom. V jeho moci a v jeho blízkosti možno konať veľké
veci.   (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára.
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Tour de Hungary

Deň „PRVÝ“

Povedal by som, že aj lepšie ako naše. Ale

ostatné – neviem ako to majú ďalej
číslované. Či sú to cesty tretej, štvrtej,
piatej, šiestej alebo siedmej? Neviem. Bez
označenia, bez bočných stĺpikov, bez
stredovej čiary. Naše cesty nižšej triedy sú v
porovnaní s týmito, kráľovskými cestami. A
to všetci nadávame na úroveň našich ciest. 
Po štyroch kilometroch od hranice
odbočujeme v pravom uhle doprava
smerom na Cigánd. Na kvalite cesty a ani na
výškovom profile sa nič nemení. Stále
rovina, rozbitá cesta bez označenia. 
Po 95 km v dedine Cigánd na kruhovom
objazde stojíme. Čas 10:05. Tu máme prvú
prestávku na jedlo. Po pravej strane máme
potraviny, tak si niektorí chlapci idú niečo
nakúpiť. My ostatní prechádzame na druhú
stranu kruhového objazdu do malého
pohostinstva rýchleho občerstvenia s
názvom Kisgarás. Ponúkajú alko aj nealko
nápoje, zmrzlinu, gyros, hotdogy, ... My si
objednávame každý podľa svojej chuti –
pivo, pepsi-colu. Obsadzujeme dva stoly
vonku a dojedáme svoju desiatu. Už si
presne nepamätám, čo povedal Paly, ale
Paťo (náš nový člen) mu odpovedal: „Stále
je dobré byť pripravený, ako byť
prekvapený!“ Taká veta sa nedá zabudnúť. 
Po hodinovom oddychu pokračujeme. Teda
chceli sme, ale Rado má zase problémy so
zadným kolesom a tak sa Jakub snaží ako len

vie, aby mu spojazdnil ten bicykel.
Prechádzame celým mestom a chlapci sa
dopytujú našich navigátorov, či ideme
správne. Na jednom úseku je naša trasa
prerušená. Fero s Matúšom nám vysvetľujú,
že je tam rieka Tisa, tak tam pravdepodobne
bude kompa, ktorá nás prevedie na druhú
stranu rieky. Nemýlili sa. Asi po kilometrovej
ceste lesom prichádzame k rieke a je tam
naozaj kompa, ale na nešťastie pre nás, na
druhej strane. Zosadáme z bicyklov a
výkrikmi a posunkami rukami vyzývame
obsluhu kompy, aby pre nás prišli. A vtedy
to začalo. Brutálny útok komárov. V živote
som to nezažil. Chcel som vybrať fotoaparát
a urobiť si foto, ale nedalo sa. Keď som sa
udrel hocikde, zabil som ich minimálne
desať a na ich miesto prileteli hneď iní. Ešte
šťastie, že je tu také široké miesto a tak
rýchlo sadáme na bicykle a krútime sa
dookola. Raz do jednej strany a potom do
druhej, aby sa nám nezakrútila hlava a aby
komáre nemali čas na pristátie na našich
telách. Obsluha kompy na druhej strane asi
vybadala čo sa deje a tak rýchlo prichádzajú
na kompu a idú nám oproti. Konečne sú pri
nás a my rýchlo nastupujeme, aby sme sa
zbavili komárov. Ešte sú dotieraví, ale už nie
tak ako na brehu. A je ich podstatne menej.
Vystupujeme z kompy na druhej strane a tu,
ako keby sme boli v inom svete. Ani jeden
komár. Ani zabzučanie. Nič. Ticho. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   
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Farebné sklá

Zo sklenárstva vyšli v ten istý deň.

Robotníci s nimi narábali starostlivo a
opatrne. Bolo to desať farebných sklenených
tabúľ modrej, belasej, zelenej, oranžovej,
žltej, červenej a fialovej farby.
„Všimli ste si, ako sa k nám správajú?“
zvolala pyšne modrá tabuľa.
„Určite patríme medzi to najcennejšie na
svete,“ ozvala sa žltá tabuľa.
„Ale najlepšie z najlepšieho sme my,“
jednohlasne zvolali červené tabule. „Naša
farba je farbou krvi, života, zápasu.“
„Červení sa vždy považujú za výnimočných,“
zašomrali zelené tabule. „Nafukujú sa ako
balón,“ pridali sa oba odtiene modrej.
Zdvihli ich, naložili na niečo rýchle a
zapáchajúce. Zrazu boli vo veľkej miestnosti
obklopené zaneprázdnenými pracovníkmi.
Jeden z nich vzal prvú tabuľu – modrú – a
naznačil na nej čudné haky-baky.
Potom muž uchopil jemný nástroj a začal ju
rezať na kúsky rozličného tvaru a veľkosti.
„Nie! Nelámte ma! Kričala zúfalo modrá
tabuľa. Ostatné tabule sa vyľakali a začali
bedákať: „Tu nás rozbijú!“
„Začnime štrajkovať!“ zakričali červené
tabule.
Nič však nepomáhalo. Jednu po druhej
rozrezali na kúsky. Len fialová tabuľa sa
tvárila akoby nič a podarilo sa jej ukryť za
skriňu.
Pracovníci pozbierali kúsky skla a pozorne
ich rozložili na veľký stôl. Kúsok červeného
skla sa dostal do blízkosti žltého skla a začali
sa hádať.

„Nechcem byť vedľa neho!“ protestovali
súčasne.
Belasé kúsky skla odmietali byť v susedstve
zelených: „Držte sa bokom, prinášate
nešťastie!“
Ale pracovníci ich nepočúvali a prechádzali
medzi nimi horúcim tekutým olovom, ktoré
jednotlivé kúsky neoddeliteľne spojilo.
Teraz už dieliky farebného skla nemali ani
len silu niečo namietať. Nasledovalo ďalšie
presúvanie a usporiadanie. Zrazu boli pod
vysokou klenbou v miestnosti, ktorá
pripomínala tmavú pivnicu.
„Tu sme všetci rovnakí“ siví a nevýrazní. Taký
je život,“ začalo filozofovať žlté sklo. Chvíľu
sa ešte zhovárali, až postupne zaspali.
Potom prišlo svetlo.
Zobudilo ich hlasné: „Oooch!“ Prekvapené
sklíčka videli pred sebou zástup ľudí, ktorí sa
dívali dohora. V očiach sa im zračil úžas.
Kúsky skla sa odrážali v ľudských očiach,
takže sa mohli po prvý raz vidieť. Stíchli od
prekvapenia: stala sa z nich ohromná
mnohofarebná vitráž. Predstavovala
usmiateho Ježiša uprostred detí. Vďaka
slnečnému svetlu, ktoré ich zaplavovalo,
každá farba žiarila v celej svojej kráse. 
„Páni, to je ale  niečo!“ zvolali červené
kúsky.
„Veď my spolu robíme úžasný dojem,“
nadchýnali sa belasé.
„Tak to ti teda poviem, bratku! Zvolal žltý
kúsok skla. Ešte nikdy nikomu nepovedal
bratku.
Kúsky skla boli vo svojom malom farebnom
srdci konečne šťastné a spokojné. Spolu
pochopili dôvod, prečo vôbec existovali.
A fialová tabuľa? Po niekoľkých mesiacoch ju
našli za skriňou. Bola celá zaprášená a keďže
nevedeli, čo s ňou, vyhodili ju do odpadu.

Rozdiely nás obohacujú.

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Nebo v našom dome

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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Vydavateľstvo DON BOSCO má novinku -
Diár 2020 pre veriacu ženu

Bratislava 2. októbra (TK KBS)

Vydavateľstvo DON BOSCO prináša diár pre
všetky veriace ženy – vydaté, slobodné,
študentky na vysokej aj babičky na
dôchodku. Obsahuje zamyslenia,
povzbudivé myšlienky, inšpiratívne
postrehy aj priestor na zapísanie vlastných
poznámok. Samozrejmosťou sú liturgické
čítania na každý deň i vyznačené cirkevné
sviatky. 
Diár má 208 strán, je v pevnej väzbe vo
formáte 148 x 210 mm. Záujemcovia si ho
môžu objednať do 15. októbra 2019 na
stránke www.donbosco.sk. O tom, čo
inšpirovalo autorky Annu Berthotyovú a
Miroslavu Kilianovú k zostaveniu tohto
diára a na čo všetko sa v rámci jeho obsahu
môžete tešiť, sa viac dozviete v rozhovore s
autorkami na stránke salezianky.sk.

Pápež: Z demografickej zimy nás zachráni
len zmena postoja k deťom

Vatikán 2. októbra (RV) O závažnom

probléme tzv. demografickej zimy hovoril
Svätý Otec František v rannej homílii v
pondelok 30. septembra v Dome sv. Marty.
Odpoveďou Božieho slova na túto krízu
dnešnej doby je podľa jeho slov „kultúra
nádeje“, v ktorej má kľúčové miesto postoj

ku generáciám mladých a seniorov.
Pápež František vychádzal z biblického
čítania z proroka Zachariáša (Zach 8,1-8),
ktorý zvestuje Boží prísľub obnovy
zdecimovaného Jeruzalema:
„Toto hovorí Pán zástupov: Ešte budú
sedávať v uliciach Jeruzalema starci a
starenky a všetci budú mať pre vysoký vek v
ruke palicu. Námestia mesta budú plné
chlapcov a dievčat, čo sa budú hrať na jeho
uliciach.
Toto hovorí Pán zástupov: A ak sa to v tých
dňoch bude zdať ťažké zvyškom tohoto
ľudu, vari to bude ťažké aj v mojich očiach?!
– hovorí Pán zástupov.
Toto hovorí Pán zástupov: Hľa, ja
vyslobodím svoj ľud z východnej krajiny i z
krajiny, kde slnko zapadá; privediem ich
sem a budú bývať v Jeruzaleme; oni budú
mojím ľudom a ja budem ich Bohom v
pravde a spravodlivosti.“
Svätý Otec František pri komentovaní tohto
proroctva nádeje kriticky poukázal na
falošné nádeje človeka dneška v hľadaní
večnej mladosti cestou umelého
omladzovania „plastickou chirurgiou“.
Upozornil, že skutočným problémom doby
je tzv. „kultúra skartovania“, vyraďovanie na
okraj spoločnosti tých, ktorí nie sú
produktívni.
Smutnú demografickú krízu mnohých
krajín, neochotu otvoriť sa pre nový život,
dal Svätý Otec do súvisu práve s týmto
postojom, ktorý sa prejavuje v chýbajúcej
úcte k deťom a k starým ľuďom.
Ako silný obraz zo života pápež uviedol svoj
zážitok z júnovej návštevy v rumunskom
meste Jaš, kde k nemu staršia pani s
hrdosťou v očiach zodvihla svoje vnúča.
Gesto tejto ženy zvečnila reportážna
fotografia, ktorá obletela svet. 
Zdroj: www.tkkbs.sk 

(spracovala Anna Sabolová ml.)
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 13.10. - 19.10. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Ľubica Chomjaková.   
Farskú pastoračnú radu prosím o stretnutie v stredu, 9.10., po sv. omši.
Ruženec: Začína ružencový mesiac október, v ktorom sa obzvlášť upiera pozornosť na túto
modlitbu. Preto na povzbudenie pripomínam úplné odpustky, ktoré môžu získať tí, čo sa
modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v
nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže
päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom
recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
Rekolekcie: Vo štvrtok, 10. 10., v kostole sv. Františka z Assisi vo Vranove-Juh začnú sv. omšou

o 900 kňazské rekolekcie. 
13. októbra v našom novom farskom kostole každoročne slávime výročie posviacky chrámu.
Keďže tohto roku tento dátum pripadá na nedeľu, bude len jedna slávnostná sv. omša v tento
deň. Kto nemôže prísť v nedeľu, má k dispozícii sv. omšu v sobotu večer.
Úmysly pútnikov: Do takto označenej skrinky vzadu na stolíku s novinami môžete vhadzovať
vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná sv. omša na „Fatimskú trinástku“, teda pri pútnickej omši
13. v mesiaci od mája do októbra.
Nácvik zborov: Zbor dospelých nacvičuje každú stredu v kostole po sv. omši, delené skúšky sú

podľa dohody. Detský zbor nacvičuje v sobotu o 1330 v pastoračnom centre. 
Rozpis lektorov:
Výročie posviacky farského kostola: 10.30 hod. – mimo rozpis.
Z farskej matriky:
V mesiaci september prijali sviatosť krstu: adela Halajová, Kristína Demčáková.
Sviatosť manželstva si vyslúžili: Zoltán Bogdáni a Ing. Simona Piatničková,
Matúš Pavlišin a Katarína Verebová
Opustili nás: alžbeta Gebelová, Jozef Jenčko
OHLÁŠKY:
Mgr. Lukáš Januch, bývajúci v Košiciach, a Mgr. Alexandra Štefanová, bývajúca v Košiciach,

ohlasujú sa 3.-krát. 
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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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LItURGICKÝLItURGICKÝ PROGRaMPROGRaM ODOD 07.10.2018 07.10.2018 DODO 13.10.201913.10.2019

„Lepšie je nemať, ako stratiť.“ (čínske príslovie)

PPONDELOKONDELOK 07.10.201907.10.2019
Ružencovej Panny Márie

(spomienka) 

Sv. omša: 1830 + Ján a Veronika Macugoví 

Poklona Olt. sv.: 1915

UU tOROKtOROK 08.10.201908.10.2019 Sv. omša: 700 + Anna Bamburáková 

SS tREDatREDa 09.10.201909.10.2019 Sv. omša: 1830 + Cyril; 
(detská) + z rod. Lajčákovej a Kožejovej 

ŠŠ tVRtOKtVRtOK 10.10.201910.10.2019 Poklona Olt. sv.: 1730

Sv. omša: 1830 + Jozef Uhlík (30. výročie) 

PP IatOKIatOK 11.10.201911.10.2019
Sv. Jána XXIII., pápeža 

(ľubovoľná spomienka) 

Sv. omša: 1830 ZBP Margita Baníková (70 r.) 
(mládežnícka) 

SS OBOtaOBOta 12.10.201912.10.2019 Modl. večeradlo: 700

Sv. omša: 800 Na odčinenie urážok a rúhaní 
proti Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie   

Sv. omša: 1830 za farnosť

NN EDEĽaEDEĽa 13.10.201913.10.2019

VÝROČIE POSVIACKY FARSKÉHO
KOSTOLA

Modl. večeradlo: 900

Sv. omša: 1030 na úmysly pútnikov a za 
dobrodincov nášho kostola; 
ZBP Anna Sabolová (55 rokov) 

(hlavný celebrant páter Ondrej Kentoš OSPPE)


