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DUCHOVNÁ PRÍPRAVA NA PRÍCHOD PÁPEŽA FRANTIŠKA
Myšlienky pápeža Františka k evanjeliu dňa od 15. do 21. augusta 2021

Myšlienky pápeža Františka, 15. 8.
„Pozerajme hore, nebo je otvorené; nevyvoláva strach, už viac nie je ďaleko, 
lebo na prahu neba nás čaká Matka.“ (Modlitba Anjel Pána 15. 8. 2019)
Myšlienky pápeža Františka, 16. 8.
„Len keď s pokornou vďačnosťou prijmeme Pánovu lásku, len vtedy dokážeme odolať 
vábeniu modiel a zaslepujúcej sile klamných predstáv. Peniaze, pôžitok a úspech nás 
síce nakrátko fascinujú, no následne sklamú: sľubujú život, 
no spôsobujú smrť.“ (Komentár k evanjeliu z 11. 10. 2015)
Myšlienky pápeža Františka, 17. 8.
„Pán nevie dávať menej ako všetko. Keď niečo on daruje, daruje seba, 
daruje všetko”. (Homília z 28. 2. 2017)
Myšlienky pápeža Františka, 18. 8.
„Nech nám presvätá Panna Mária pomáha, aby sme do nášho života prijali 
logiku lásky, ktorá nás oslobodí od domýšľavosti, že si zasluhujeme Božiu 
odmenu, a od vynášania negatívnych súdov nad druhými.“(Modlitba Anjel Pána 24. 9. 2017)
Myšlienky pápeža Františka, 19. 8.
„Aj ľuďom na pokraji, ba aj ľuďom spoločensky opovrhnutých a odvrhnutých: 
aj im Boh ponúka svoju štedrosť.“ (Modlitba Anjel Pána 12. 10. 2014)
Myšlienky pápeža Františka, 20. 8.
„Láska svätého opáta Bernarda k Panne Márii, ktorú nazýval „Hviezdou 
Morskou“,  nech inšpiruje  život každého kresťana: naučme sa vidieť a volať 
Máriu, aby sme nepodľahli pokušeniu  e vedeli žiť z ovocia milostí darovaným nám jej 
synom Ježišom“. (Generálna audiencia 20. 8. 2018)
Myšlienky pápeža Františka, 21. 8.
“Podľa príkladu svätého pápeža Pia Desiateho vás pozývam kráčať v ústrety 
Ježišovi Kristovi cez počúvanie jeho Evanjelia a prostredníctvom konania 
dobrých skutkov.“  (Generálna audiencia, 21. augusta 2019)

O Z N A M Y
Dňa 16.8.2021 bude adorácia farnosti vo farskom kostole od 13:00 do 18:00.

OZ Podaj ruku organizuje a zároveň vás pozýva na „Hviezdny výlet“ dňa 18. augusta 
2021. Program: v Stakčíne začneme prehliadkou kaštieľa, odtiaľ budeme pokračovať 
k vodnej nádrži Starina, kde bude prehliadka, ktorou nás povedie pracovník Slovenského 
vodohospodárskeho podniku (vstup nie je povolený deťom do 11. rokov z dôvodov 

rizika úrazu, starších upozorňujeme, že bude potrebné istú časť prejsť schodmi). 
Prehliadky Stariny sa môže zúčastniť max. 40 účastníkov, druhá skupina si Starinu 

môže prehliadnuť v prírode z vyhliadkovej veže. Potom sa presunieme do Novej Sedlici, 
kde bude pripravená aj ochutnávka tradičných jedál. 

Cestou späť sa zastavíme v Kolonici vo hvezdárni.
Autobus odchádza o 7.30 hod. od Billy, predpokladaný návrat je o 19.00 hod.

Príspevok účastníka: 5 €
Nahlásiť sa je potrebné do 15.8. 

25 miest je vyhradených pre seniorov. 



odmenu v podobe čapovaného piva boli Janko a Matúš. Najmladšou účastníčkou bola 
1,5 ročná Timejka, ale tá vyšla do cieľa na lanovke, avšak Alžbetka to dala po vlastných 
a patrí jej veľký obdiv. Nielen jej, ale ja každému, kto sa v ten deň rozhodol kochať krása-
mi našich veľhôr a popritom prekonávať svoje vlastné limity. Hoci nás hore vítala hmla, 
v našich srdciach bolo svetlo radosti. Unavení, ale spokojní sme sa vrátili pred 20:00 hod. 
domov. Napriek mnohým zdržaniam na ceste pre opravy vozovky celý ten deň zbehol 
veľmi rýchlo. A už dnes sa opäť tešíme na Trojku v Tatrách 2022. Ďakujeme všetkým za 
účasť, vodičom SAD za bezpečnú jazdu a Mestu Humenné za dotáciu 800 €.

Príďte sa stretnúť so Svätým Otcom Františkom v špeciálnej službe dobrovoľníkov. 
Hľadáme viac ako 1000 ľudí do Šaštína, 700 do Košíc a 1000 do Prešova. Potrebujeme 

Vás na jednotlivé dni, na služby usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, či inde. Všetky 
info, ako aj prihlášku nájdete na linku https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik 

alebo na plagátoch na výveske. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.
Kontakt pre dobrovoľníkov: dobrovolnicike@navstevapapeza.sk, 

+421 948 246 033 (v čase 9:00 – 16:00 hod.)

T R O J K A 
V   TAT R ÁC H

Presne po šiestich rokoch sme sa vo štvrtok 29. júla 
2021 opäť vybrali na Skalnaté pleso, aby sme znova 
prežili spoločný čas pri našej pravidelnej letnej akcii 
Trojka v Tatrách. Spolu 93 účastníkov v dvoch auto-
busoch vyrazili ešte za skorého rána o 5.30 hod. aby 
už pred 9:00 hod.  pomaly vykročili zo Starého Smo-
kovca cez Hrebienok až na Skalnaté pleso. Prvými, ktorí 
si krátko pred 11:00 už pokojne dávali zaslúženú 
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