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V mene pápeža Františka sa 23. októbra 
2022 celá Cirkev stretáva, aby sa modlila 
a pomáhala. Svetový deň misií – Misijná ne-
deľa – je najväčšou akciou solidarity na ce-
lom svete. V každom kostole na svete myslíme
 na celú Cirkev a hlavne na tých, ktorí sa 
majú oveľa horšie ako my. Aby sme nahliadli
do rôznych kútov svetovej Cirkvi, každý 
rok vyberieme inú cieľovú krajinu. V tom-
to roku sme zvolili ázijskú krajinu Kambo-
džu. Kambodža je veľmi chudobná krajina, 
odohrávali sa tu veľké nepokoje a na jej 
obyvateľoch bola spáchaná genocída. Ešte 
aj v súčasnosti sú zranenia spôsobené vý-
buchom nášľapných mín v Kambodži veľmi 
rozšírené. Krutou spomienkou na proble-
matickú minulosť tejto krajiny sú dôsledky, 
ktoré musia znášať aj tí, ktorí v búrlivých 
rokoch režimu Červených Kmérov a počas 

následných občianskych nepokojov ešte ani neboli na svete. Na plagáte k Misijnej nedeli 
je mladý chlapec Chen, ktorému amputovali nohy po tom, ako v jeho blízkosti vybuchla 
nášľapná mína a Chena pripravila o obe nohy... Mal vtedy len 16 rokov.  Keď sa prebudil 
v nemocnici, uvedomil si, že jeho život už nikdy nebude taký ako predtým. Pociťoval
úplnú beznádej, vedel, že jeho možnosti budú odteraz veľmi obmedzené. Mal z budúcnosti 
veľký strach a trápil sa, ale vďaka Centru Arrupe dostal možnosť vzdelávať sa a začať na 
svojej budúcnosti pracovať. Chena hneď po jeho úraze spojili s biskupom Enriquem 
Figaredom Alvargonzalezom a s pracovníkmi centra. Centrum Arrupe spolupracuje 
s miestnymi nemocnicami a pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím pri hľadaní 
bezpečného domova, umožňuje im prístup k vzdelaniu a k pracovným príležitostiam, 
ktoré sú pre nich obrovskou pomocou. O pomoci centra samotný Chen povedal:
„Je to, akoby som dostal nový život.“ Cieľom zbierky na Misijnú nedeľu je podporiť prácu 
Cirkvi v Kambodži, ktorá sa stará o ľudí zmrzačených nášľapnými mínami a o ľudí so 
zdravotnými ťažkosťami. Snažíme sa im prostredníctvom zbierky pomôcť tak, aby mohli 
žiť plnohodnotný život.



Milión detí sa modlí ruženec

 „Milión detí sa modlí ruženec“ myšlienka tejto iniciatívy 
vznikla v roku 2005 u prícestného obrazu Panny Márie v 
Caracase, hlavnom meste Venezuely. Počas toho, ako sa 
deti spoločne pred týmto obrazom modlili ruženec, ženy, 
ktoré boli v blízkosti, zažili prítomnosť Nebeskej Matky. 
Niektoré si spomenuli na slová pátra Pia: “Keď sa milión 
detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.”
Hlavným úmyslom tejto iniciatívy je ukázať, že dôvery 
plná modlitba detí vchádza priamo ako šíp do Božieho 

Srdca a má preto veľkú moc. Detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu 
v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Svätý Ján Pavol II. napísal vo svojom apoštol-
skom liste o ruženci: “Ruženec je zo svoje podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je 
vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou 
pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je 
v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať – nám dáva nádej, že aj 
dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.”

Sviečka za nenarodené deti

Zbierka na kostol

Občianske združenie Fórum života organizuje 20. ročník
kampane  Sviečka za nenarodené deti. Cieľom je pri-
pomenúť si deti, ktoré sa nemohli narodiť. Pozývame         
všetkých ľudí, aby si v čase okolo  2. novembra  zapálili 
sviečku na cintorínoch, v oknách svojich domovov či pri 
pamätníkoch nenarodeným deťom.  Spoločne zapáľme 
sviečku za nenarodené deti a rozsvieťme Slovensko!
V rámci podujatia sa dajú kúpiť sviečky za nenarodené 
deti – plastová v cene 1 €, či sklenená v cene 5 €. Sviečky 
budú k dispozícii aj v našej farnosti.

V nedeľu 16. októbra, bude zbierka na kostoly v našej farnosti. 
Pán Boh zaplať za vaše milodary.



Rozpis bohoslužieb – 26. týždeň cez rok
10. október – 16. október 2022
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Rozpis bohoslužieb – 29. týždeň cez rok
17. október – 23. október 2022


