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Misie
Toto slovo sa v našej farnosti za posledný čas spomenulo mnohokrát. Dlho sme 
sa pripravovali na ľudové misie, modlili sa za ne a pred pár dňami sme ich mohli 
aj zažiť. Aké ovocie priniesli, to vie iba sám Boh. Pre mňa osobne v hodnotení 
misií ostáva jedna skúsenosť, kedy som po omši našiel plakať mladú ženu. Po 
mojej otázke prečo plače, mierne zodvihla hlavu a povedala: „Nič mi nie je, iba 
sa teším, že sa bol môj manžel vyspovedať.“ Vtedy som si spomenul na svoje 
vlastné slová, ktorými som odpovedal, keď sa ma pýtali, čo očakávam od misií, 
aké „číslo“ nárastu. „Keby si len jeden jediný človek vykonal dobrú svätú spoveď, 
aj toto by bolo veľké číslo!“ Bratia a sestry, milí veriaci, o týždeň v nedeľu zaznie  
slovo MISIE opäť, ale náš pohľad bude nasmerovaný trošku ďalej, ako sú hrani-
ce našej farnosti. Sme pozvaní, aby sme prežili Misijnú nedeľu, ktorej hlavnou 
myšlienkou sú slová pápeža Františka: “Misia je služba.” A ako ďalej náš pápež 
dodáva: „Služba je aj najprekvapujúcejšou charakteristikou nášho Boha, ktorý 
sa nám slovami evanjelia tohtoročnej Misijnej nedele prihovára. Tvárou v tvár 
pokušeniu získavať prvé miesta, dáva Ježiš apoštolom lekciu a určuje tým ducha, 
ktorým sa majú nechať viesť vo svojom apoštolskom poslaní: „Kto bude chcieť 
byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých.“ Pravdupovediac, nie vždy sa nám 
chce ísť do služby a nie pre každého. Len nemožno zabúdať na Ježišovo: „Čo-
koľvek ste urobili jednému z týchto najmenších, mne ste urobili...“ Ak sme teda 
pozvaní uvažovať nad svojím misijným poslaním, nad zmyslom vlastného života, 
sme pozvaní uvažovať aj nad svojím sebaobetovaním. Pre koho, alebo prečo sa 
ja vlastne toľko snažím? Ak sa v mojej odpovedi nenájde:  „spása duše“ mojej 
a mojich drahých, ešte som naplno nepochopil, že náš život je cesta, na ktorej 
svojím slobodným rozhodnutím určujeme smer... Modlím sa, aby sme napriek 
všetkým svojim slabostiam, pádom a zraneniam, ostali na tej ceste, ktorá vedie 
k Bohu. A či sme na nej, spoznáme aj podľa toho, či sa pri stretnutí s nami iní 
pýtajú na Boha... Lebo toto sú misie. Zjavovanie Božej lásky a dobroty - tu a teraz 
- v našom prostredí...

farár Jozef



Dnes vám ponúkame myšlienky arcibiskupa Bernarda Bobera, ktoré 
povedal v kázni na celodiecéznej púti v Obišovciach 4.10.2015

Sme svedkami toho, ako sa relativizujú postoje, výroky a hodnoty. Tak ľahko sa dá všetko 
prekrútiť a spochybniť! Keď pred dvomi týždňami médiá informovali o II. Národnom po-
chode za život v Bratislave, správy boli veľmi krátke, strohé a nejasné – niekoľko tisíc ľudí 
– také boli titulky, pričom ich počet v skutočnosti dosiahol skoro 70-tisíc.

Hneď po správe o tejto udalosti, aby sa náhodou Cirkvi nepripísal nejaký úspech, bola do 
vysielania zaradená správa o zneužívaní detí katolíckym hodnostárom – správa, ktorá tam 
dostala priestor už najmenej desaťkrát.

Aby sa zmietli zo stola sympatie voči učeniu Evanjelia a Cirkvi, hneď sa poukáže na hriechy, 
zlyhania, či zločiny jej jednotlivcov. Odkiaľ pramení táto nenávisť voči Cirkvi a voči Ka-
tolíckej cirkvi zvlášť? Pre koho predstavuje Cirkev také veľké nebezpečenstvo, že musí byť tolíckej cirkvi zvlášť? Pre koho predstavuje Cirkev také veľké nebezpečenstvo, že musí byť tolíckej cirkvi zvlášť?
z princípu znevažovaná a spochybňovaná?! Aj toto sú reťaze a ostnaté drôty, ktorými nás 
tento svet zviera a chce spútať slobodu nášho presvedčenia, ovplyvniť našu vieru a podlomiť 
ju, odtiahnuť nás od Krista a od Cirkvi.

Dnes ale navzdory všetkým týmto tŕňovým a ostnatým drôtom či reťaziam, chcem vám 
predstaviť a dať do vašej pozornosti inú reťaz. Je to spojivo, ktoré namiesto nenávisti a roz-
deľovania, zjednocuje, upevňuje a vnáša medzi ľudí odpustenie, zmierenie a pokoj. Tou 
reťazou, ktorú tvoria duchovné perly modlitieb a meditácií, je posvätný ruženec!

Sestra Lucia z Fatimy povedala: Nejestvuje problém materiálny, alebo duchovný, národný, 
alebo medzinárodný, ktorý by sa nemohol vyriešiť prostredníctvom ruženca! Skutočne, alebo medzinárodný, ktorý by sa nemohol vyriešiť prostredníctvom ruženca! Skutočne, alebo medzinárodný, ktorý by sa nemohol vyriešiť prostredníctvom ruženca!
ruženec, už od svojich prvopočiatkov, od vtedy čo ho v dnešnej podobe horlivo rozširoval 
svätý Dominik, bol vnímaný ako najsilnejšia zbraň proti pôvodcovi rozdelení a vojen, proti 
diablovi, nerestiam, hriechom a herézam.

Hlavný vatikánsky exorcista, don Gabriele Amorth, hovorí: Pre diabla nie je nič horšie ako 
ruženec. Túto modlitbu neznáša. Každý Zdravas je pre neho ako úder po hlave. A dodáva: 
K mnohým oslobodeniam došlo, keď sa ľudia vedľa posadnutého modlili ruženec!
Drahý brat a milá sestra v Kristovi, celkom osobitne sa chcem prihovoriť tvojmu srdcu, aby 
si zamilovalo modlitbu ruženca. Lebo len vtedy sa ho budeš rád modliť, keď bude skutočne 
tvojím.

„Milión detí sa modlí ruženec“
Svetová katolícka nadácia Kirche in Not vyzýva k účasti na celosvetovej akcii „Milión detí 
sa modlí ruženec“. Na celom svete sa v nedeľu 18. októbra o 9.00 hod. spojí milión detí 
všetkých vekových kategórií v modlitbe ruženca. Ako oznámila nemecká nadácia, tento 
rok bude úmyslom modlitby: „Pokoj a jednota v srdciach všetkých ľudí na svete“. Nadácia 
podporuje túto akciu v mnohých krajinách sveta. Ako nadácia ďalej uviedla, akcia detského 
ruženca vznikla v roku 2005 vo Venezuele pri soche Panny Márie a odvtedy sa rozšírila do 
celého sveta. Jej iniciátori dôverujú výpovedi sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť 
ruženec, svet sa zmení.“ Tak vznikol aj názov akcie. V našej farnosti sa chceme pripojiť 
k tejto celosvetovej výzve a preto 18.10.2015 o 9.00 hod. pozývame všetkých k spoločnej 
modlitbe sv. ruženca. 



Ponúkame mladým a miništrantom každú sobotu od 18.00 – 20.00 hod. stráviť 
spoločný čas v telocvični – miesto: Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24, 

Vstup na vlastnú zospovednosť!

Najbližšie stretnutie Združenia Faustínim bude v nedeľu 25.10.2015. o 15.00 hod. 
v našom FaPC

V utorok 20.10.2015 vás pozývame na dekanátne večeradlo pod vedením farnosti 
Lieskovec.

V našich bytovkách už začala vykurovacia sezóna, preto vás prosíme, aby sme 
začali aj v našom kostole v rámci šetrenia zatvárať za sebou  dvere a tak napomohli 

k udržaniu tepla v kostole. Ďakujeme za pochopenie.

V nedeľu 25.10.2015 vás upozorňujeme na zmenu času na zimný – z 3.00 na 2.00 hod.

V nedeľu 18. októbra bude zbierka na Misie. Pravidelná mesačná zbierka na FaPC 
a na kostol v Lackovciach bude 25. októbra. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Svätý Otec František vyhlásil na termín 4. – 25. októbra 2015 riadne generálne za-
sadnutie Biskupskej synody o rodine, ktorá sa v tejto poslednej fáze  zameriava na 
hľadanie  operatívnych  smerníc  pre  pastoráciu  ľudskej  osoby  a rodiny.  Tlmo-

čím vám preto prosbu nášho otca arcibiskupa Bernarda Bobera, aby  sme  pozorne  
sledovali  priebeh  synody,  aby  a aby sme sa modlili  za synodu. Viac informácii 

o dianí v Cirkvi nájdete na : www.tkkbs.sk alebo http://sk.radiovaticana.va/

V čase od 7. do 14. novembra budú slovenskí biskupi na návšteve  Ad limina. 
Navštívia rôzne vatikánske úrady a stretnú sa so Svätým Otcom. Chceme vás preto 

poprosiť, aby sme v modlitbe sprevádzali návštevu našich biskupov.

Pripravujeme
Výlet na Hubkovú – október – november- ak bude dobré počasie

17.11.2015 účasť mladých na evanjelizačnom programe Godzone 2015. 
Viac: www.godzone.sk

Vianočný koncert 27.12.2015   

Farský ples 30.1.2016- predaj lístkov plánujeme od 1. adventnej nedele 

Oznamy
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