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Modlitba a etapy
Ja a moja angličtina. Máme svoje etapy. Popravde, etapy sú peklom mojej angličtiny.
Občas mám slabú chvíľku. Pre svoju angličtinu. Mal som a občas mám znova túž-
bu hovoriť plynule aspoň jedným svetovým jazykom. Škoda, že naša slovenčina 
nie je svetový jazyk. A keďže som sa angličtinu učil od strednej školy, vždy som 
dúfal, že by to mohla byť práve ona.
Občas mám slabú chvíľku. A niekoľko dní sa niekoľko hodín denne venujem 
cudziemu jazyku. Gramatika. Slovíčka. Monológy a dialógy. Počúvanie a rozprá-
vanie. Čokoľvek, len aby som dal cudziemu jazyku v mysli a na pery väčšiu plynulosť. 
Zväčša tak vydržím niekoľko týždňov. Nemám v sebe trpezlivosť a vytrvalosť 
bojovať s cudzím jazykom. Skoro to vzdám a potom dlhé týždne, mesiace na ňu 
zabudnem. Mne tá angličtina v podstate nechýba. Ja iba občas chcem. Napokon 
mi však stačí, že rozumiem a že sa dokážem dohovoriť. Čo tam po plynulosti.
Mať občas slabú chvíľku nestačí. To je málo. Naučiť sa plynulo jazyk znamená 
venovať sa mu každý deň. Menej, ale dlho. Trpezlivo a vytrvalo, krok za krokom. 
Naučiť sa cudzí jazyk je každodenná robota.

Ja a moja modlitba. Máme svoje etapy. Popravde, etapy sú peklom každej modlitby.
Mať občas slabú chvíľku v modlitbe nestačí. Modliť sa, len keď horí, len keď je 
bolesť neznesiteľná, len keď nás o modlitbu niekto prosí, možno to prináša úľavu, 
určite nie plynulosť.
Mať občas slabú chvíľku v modlitbe nestačí. Ježiš si želá, aby sme sa modlili stále 
a neochabovali. Deň za dňom, ako s tým cudzím jazykom. Radšej menej a každý 
deň, ako veľa a iba občas. 
Modliť sa stále totiž znamená žiť s Bohom každodennosť. Deň za dňom mu pred-
kladať svoje vďaky a prosby s vierou, že ich vypočuje v správnom čase. Nepotre-
buje naše hodiny na kolenách, ani našu nekonečnú mnohovravnosť. 

Stačí mu, že si na neho spomenieme, len čo svitne nový deň. 

Stačí, že ten deň zveríme jeho starostlivosti. 

A naozaj stačí, keď to nerobíme na etapy, ale trpezlivo a vytrvalo každý deň.

Autor: Vladimír Štefanič



Misijná povaha Cirkvi
Ako Otec poslal Syna, tak aj on poslal apoštolov a povedal im: „Choďte teda, učte všetky 
národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, 
čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 
18 – 20). Cirkev prijala od apoštolov tento Kristov slávnostný príkaz ohlasovať spasiteľnú 
pravdu, aby ho plnila až po samý kraj sveta. Vzťahuje teda na seba slová apoštola: „Beda mi, 
keby som evanjelium nehlásal“ (1 Kor 9, 16). Preto neprestajne posiela misionárov, kým sa 
nové cirkvi dokonale neustália a kým aj ony samy neprevezmú úlohu pokračovať  v hlásaní
evanjelia. Duch Svätý ju totiž podnecuje spolupracovať na uskutočňovaní Božieho roz-
hodnutia, ktorým bol Kristus ustanovený za základ spásy pre celý svet. Hlásaním evanjelia 
Cirkev privádza všetkých, ktorí ju počúvajú, k viere a jej vyznávaniu, pripravuje ich na krst, 
oslobodzuje ich z otroctva bludu a privteľuje ich ku Kristovi, aby v ňom láskou rástli až 
k plnosti. Cirkev sa pritom pričiňuje o to, aby čokoľvek dobré, čo sa nachádza v ľudských 
mysliach a srdciach alebo v národných zvykoch a kultúrach, nielenže nezahynulo, ale aj 
ozdravelo, povznieslo sa a dozrelo na Božiu slávu, na zahanbenie zlého ducha a na šťastie 
človeka. Povinnosť šíriť vieru podľa svojich možností viaže každého Kristovho učeníka. 
Avšak hoci krstiť tých, ktorí uverili, môže ktokoľvek, predsa iba kňaz môže dokončiť 
výstavbu tela eucharistickou obetou a tak plniť Božie slovo vyjadrené cez proroka: „Lebo 
od východu slnka až po západ je veľké moje meno medzi národmi a na každom mieste 
budú obetovať, budú prinášať môjmu menu čistú obetu“ (Mal 1, 11). A tak sa Cirkev zá-
roveň modlí i pracuje, aby sa celé ľudstvo stalo Božím ľudom, Pánovým telom a chrámom 
Ducha Svätého, a aby sa v Kristovi, ktorý je hlavou všetkých, vzdávala Stvoriteľovi a Otcovi 
vesmíru všetka česť a sláva.

Lumen gentium 17 (Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu)

Sviečka za nenarodené deti
Občianske združenie Fórum života aj tento rok organizuje pravidelnú zbierku. Poznáte ju ako 
Sviečku za nenarodené deti. Kúpou malej sviečky spravíte naraz niekoľko veľkých krokov: 
finančne podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života: napríklad projekt Zachráňme 
životy, v ktorom pomáhajú tehotným ženám, ktoré sa rozhodli dieťa si nechať a neísť 
na potrat; alebo projekt Kontaktno-informačných centier Femina v Leviciach, Pre-
šove a Snine, kde sa zameriavajú najmä na ženy a matky v ťažkej životnej situácii. 
Fórum života od roku 2018 sieťuje aj ďalšie pomáhajúce organizácie vo všetkých krajoch 
Slovenska v projekte Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. Druhý krok 
je, že zapálením sviečky v čase Pamiatky zosnulých ukážete, že aj Vám záleží na každom 
ľudskom živote – aj tom nenarodenom. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných viac 
ako 15-tisíc potratov. Umelých potratov bolo vykonaných 7350 a takmer 8-tisíc žien prežilo
v minulom roku spontánny potrat. Pre všetky tieto ženy to bola a stále je náročná situácia. 
Potrebujú, aby sme pri nich stáli, osobne i v modlitbe. Malá sviečka stojí 1 euro, veľká 
v skle 4 eurá. Sviečky sa budú predávať od 19. októbra do 2. novembra 2019. Fórum života 
Vám ďakuje za podporu.

Ikona Matky ustavičnej pomoci
Ak Boh dá, v nedeľu 27. októbra budeme inštalovať v našom kostole Ikonu Matky ustavičnej 
pomoci. Aby sme porozumeli zobrazenému výjavu dnes vám ponúkame krátke vysvetlenie 
Ikony: Celú výrečnosť obrazu by sme mohli zhrnúť takto: Matka pre Neho a Matka pre nás. 



On, človek s obavou, nám podobný. Programom jeho života bolo plniť Otcovu vôľu, a to 
napriek všetkým úskaliam ľudského života. Ona je Matkou – útočišťom s pohľadom k nám 
a pre nás. Matka ustavičnej pomoci, Matka s pevnou rukou, ktorej sa vždy môžeme chytiť.

Niečo o autorke ikony: Martina Mária Pitsiasova. Narodená v Humennom. V rokoch 1998 
– 2003 absolvovala ikonopiseckú školu Karapiperios u prof. Konstatina Xenopoulosa. V roku 
2003 si otvorila ikonopiseckú dielňu, v ktorej sa venuje písaniu byzantských ikon a násten-
ným maľbám. V roku 2008- 2011 sa zúčastnila ikonopiseckého seminára, ktorý viedol prof. 
Georgis Kordis. S jej nástennými maľbami sa môžeme stretnúť na mnohých miestach 
v Grécku a jej ikony zdobia zbierky v Grécku, Slovensku, Čechách, Izraeli, Cypre, Bulharsku, 
Austrálii a USA. Oznamy

Dnes po svätých omšiach je celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť 
obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a  chudobou. Za vaše 

milodary srdečne Pán Boh zaplať.

V pondelok 21. októbra vás o 12:00 hod. pozývame na dekanátne večeradlo. Spoločná 
modlitba začne už o 10:45 hod.

V utorok 22. októbra o 12:00 hod. – sv. omša ku cti sv. Šarbela.

27. október (nedeľa) – posúvame letný čas na zimný. O hodinu viac spíme!

V nedeľu 27. októbra o 15:00 hod. srdečne pozývame k spoločnej modlitbe Korunky 
božieho milosrdenstva a následne na stretnutie Združenia Faustínum

Odmena pre miništrantov- v nedeľu 27. októbra o 16:00 hod., ak Boh dá, odchádza 
autobus s našimi miništrantmi na hokejový zápas HC Košice: HC05 Banská Bystrica

Spovedanie pred sviatkom Všetkých svätých
Pondelok (28.10.) Jasenov 16:00 – 18:00; Lackovce 18:30 – 19:30

Utorok (29.10.) Sokolej: 14:30–18:00;   
Streda (30.10.) Sídlisko III.: 14:30–18:00

Spovedáme spolu s kňazmi z farnosti Sťatia sv. Jána Krstiteľa našu aj ich farnosť.

Púť Izrael: Prosíme všetkých, ktorí sa prihlásili na Púť do Izraela, aby zálohu 250 € za púť 
priniesli 11.novembra 2019 po večernej sv. omši do kancelárie farského úradu. 

Ohlášky
Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva chcú v mesiaci november prijať:

Martin Lukáč, Jabloň  a Katarína Tomčičová, Dlhé nadCcirochou 16.11.- Humenné 15:00
František Šváb, Papín a Nikola Ochraňová, Janka Kráľa, Humenné 23.11.- Humenné 15:00

Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, ktorá by im zabraňovala uzavrieť 
sviatosť manželstva, je to povinný nahlásiť na farskom úrade. 

Zároveň snúbencov zverujeme do vašich modlitieb.
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