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FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v pondelok 
30. septembra a 7. októbra po večer-
nej sv. liturgii. Modlitby mužov budú v 
utorok 8. októbra a biblická škola bude 
v utorok 1. a 8. októbra po večernej sv. 
liturgii. Nácvik zboru bude v stredu 2. a 
9. októbra po večernej sv. liturgii. Tichá 
adorácia s požehnaním a Korunkou Bo-
žieho milosrdenstva bude vo štvrtok 3. (s 
osobným požehnaním) a 10. októbra.
u Budúci týždeň je prvopiatkový. Spo-
vedať budeme ako zvyčajne pred ranný-
mi i večernými sv. liturgiami. Na prvý pia-
tok mesiaca bude celodenná adorácia. O 
15:00 hod. budú modlitby žalmov a Ko-
runka Božieho milosrdenstva. Pri oboch 
sv. liturgiách bude zvonček na podporu 
práce s deťmi a mladými farnosti.
u V utorok 1. októbra máme sviatky 

Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Sv. 
liturgie budú s myrovaním budú ráno o 
6:30 hod. a večer o 18:00 hod.
u V piatok 11. októbra bude po det-
skej sv. liturgii prvé stretnutie detí nahlá-
sených na prvú sv. spoveď a ich rodičov. 
Účasť je nutná! Nahlásiť sa môžete stále v 
sakristii chrámu.
u V nedeľu 13. októbra vás pozývame 
na modlitby chvál o 18:00 hod., pri kto-
rých zaznie svedectvo.
u V sobotu 18. októbra vás pozývame 
na duchovnú obnovu v mariánskom du-
chu. Začne o 9:00 hod. v chráme a zakon-
čí sa sv. liturgiou o 11:30 hod.
u V stredu 23. októbra budeme sláviť v 
našom chráme liturgiu sv. Jakuba. Začne 
o 17:30 hod. Srdečne vás pozývame.

o. Peter Kačur

Stichar. Biele rúcho je predovšetkým tým bielym rúchom, ktoré každý z nás do-
stal pri svätom tajomstve krstu. Je to rúcho všetkých pokrstených, rúcho samotnej 
Cirkvi, a keď ho kňaz oblieka, zjavuje jednotu zhromaždených v chráme, a nás všet-
kých v sebe zjednocuje. Epitrachil vyjadruje spôsob prijatia ľudskej prirodzenosti, 
našej prirodzenosti Spasiteľom pre jej spasenie a zbožštenie, je znakom toho, že 
kňazstvo je kňazstvom samého Ježiša Krista. Narukavníky predstavujú ruky kňaza, 
ktorými udeľuje požehnanie a koná bohoslužbu. To už nie sú jeho ruky, ale pravica 
Ježiša Krista. Pojas je znamením poslušnosti, pripravenosti, zhromaždenia a služby. 
Kňaz nie ako „samozvanec“ vystupuje a stavia sa „na výšiny“, on je poslaný na túto 
službu, on nie je väčší ako jeho Pán (Jn 15, 20), ktorého nasleduje a ktorému slúži. 
Felón. Vrchné rúcho, ktoré kňaz na seba oblieka, to je sláva Cirkvi ako nového diela, je 
to radosť, pravda a krása nového života, predobraz Božieho kráľovstva a Kráľa, ktorý 
„večne kraľuje a obliekol sa v nádheru“ (Ž 92, 1) Ježiš nám nepriniesol iba nové uče-
nie, ale nový život, ktorý sa viditeľnými liturgickými znakmi neviditeľnej Božej milosti 
udeľuje nám a zjavuje sa na našom každodennom živote. Je to najposvätnejšia vec 
v ľudskom živote, ktorá presahuje pozemské, dočasné, pominuteľné a premieňa nás 
na spoločenstvo Cirkvi žijúcej nový život v Ježišovi Kristovi a jeho Kráľovstve lásky.

o. Miroslav Dargaj

K Ň A Z S K É  R Ú C H O

Existuje mnoho dôvodov, prečo by 
ma Boh nemal povolať. Nemaj však oba-
vy. Si v dobrej spoločnosti. Pozri sa na 
tebe podobných:

Mojžiš koktal. Dávidovi nesedelo 
brnenie. Marek bol Pavlom odmietnutý. 
Timotej mal žalúdočné vredy. Ozeášova 
manželka bola prostitútka.

Poďme ďalej a pozrime sa na proro-
ka Amosa, ktorého jediným vzdelaním 
bola škola na rezanie fígovníkov. Jakub 
bol klamár. Peter sa bál smrti. Lazar bol 
mŕtvy. Ján bol na seba príliš hrdý.

Noemi bola vdova a Pavol bol vrah 
rovnako ako Mojžiš. Jonáš utekal pred 
Pánom a Miriam, Mojžišova sestra, bola 
ohováračka.

Gedeon a Tomáš pochybovali. Jere-
miáš robil zo seba šaša, mal depresie a 
samovražedné sklony. Eliáš trpel syndró-
mom vyhorenia a Ján Krstiteľ bol burič.

Marta dbala príliš o starostlivosť. Má-
ria mohla byť naproti tomu dosť lenivá. 
Samson mal dlhé vlasy a Noe bol opilec.

Vieš si predstaviť, ako Mojžiš rýchlo 
vzplanul? A čo potom Pavol alebo Peter?

Ale Boh nevyžaduje prijímacie po-
hovory. On nenajíma a neprepúšťa ako 
väčšina zamestnávateľov, pretože On je 
oveľa viac náš Otec ako náš zamestnáva-
teľ.

On sa nepozerá na finančné zisky a 
straty. Nie je predpojatý a stranícky. Ne-
posudzuje. Nepraje ti nič zlé. Nehľadí na 
poslednú módu. Nie je hluchý a počuje 
náš plač. On nie je slepý voči našim po-
trebám.

Boh nám dáva svoje dary zadarmo, 
nakoľko sa mu otvoríme. Mohli by sme 
robiť nádherné veci pre nádherných ľudí 
a predsa nebyť... To je nádherné!

Diabol hovorí: „Nemáš žiadne záslu-
hy!“ Ježiš hovorí: „O čo ide, ja mám!“ Dia-
bol hľadí späť a vidí naše chyby. Boh sa 
pozerá späť a vidí kríž.

Boh ti navyhadzuje na oči, čo si ro-
bil v roku 1999, a ani o tom nemá žiadne 
záznamy. Môžeš si byť istý, že existuje 
veľa dôvodov, prečo by nás Boh nemal 
povolať. Ale ak ho milujeme, ak po ňom 
túžime, On nás použije napriek tomu, 
kto sme, kde sme boli, čo sme prežili ale-
bo ako vyzeráme! Ako kresťania máme 
mnoho obmedzení a dôležité je vystúpiť  
z nich a vstúpiť do neobmedzenej Božej 
prirodzenosti. Až potom naša túžba po 
Bohu roztrhá naše hranice a obmedze-
nia.

Bratia a sestry, to je presne to, čo za-
žíva apoštol Pavol. Je si vedomý svojich 
obmedzení a slabostí, ale napriek tomu 
sa dáva celý do služby Evanjelia, bez ohľa-
du na to, kým bol a čo robil. Božia priro-
dzenosť je úplne iná ako tá naša. Máme 
s ňou problém. Ale Boh s nami problém 
nemá. Každému z nás dnes vraví: „Stačí 
ti moja milosť, lebo moja sila sa dokonale 
prejavuje v slabosti.“ (2 Kor 12, 9) Nehľad 
dozadu. Pozeraj vpred, lebo Kristus ti pri-
pravuje nádhernú budúcnosť, ktorá začí-
na už dnes. Chceš ju?

Podľa článku na portáli pastorace.cz 
spracoval o. Peter Kačur

Božia moc vs moja slabosť



Pondelok, 30. september
Sv. hieromuč. Gregor, biskup Veľkého Ar-
ménska
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 108); Ap. zač. 241 (Flp 2, 12 – 16a); Lk 
zač. 25 (6, 24 – 30)
18:45 Veľká večiereň s lítiou

Utorok, 1. október
Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. My-
rovanie. Prep. otec Roman Sladkopevec. 
06:30 sl. sv. lit. (PZ 252); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 265); Ap. zač. 320 (Hebr 9, 1 – 7); Lk 
zač. 54 (10, 38 – 42; 11, 27 – 28)

Streda, 2. október
Sv. hieromuč. Cyprián
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 111); Ap. zač. 243 (Flp 2, 24 – 30); Lk 
zač. 28 (6, 46 – 7, 1)

Štvrtok, 3. október
Sv. hieromuč. Dionýz Areopagita
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP113); Ap. zač. 244 (Flp 3, 1 – 8); Lk zač. 
31 (7, 17 – 30)

Piatok, 4. október
Prvý piatok mesiaca. Sv. hieromuč. Hie-
rotej, aténsky biskup.
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. 
(PZ 114); Ap. zač. 245 (Flp 3, 8b – 19); Lk 
zač. 32 (7, 31 – 35)
7:20 - 17:30 Celodenná adorácia   

Sobota, 5. október
Sv. muč. Charitína. Fatimská sobota.
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 106; 254); Ap. zač. 168 (2 Kor 1, 8 – 
11); Lk zač. 20 (5, 27 – 32)
17:00 Mariánske večeradlo 

Nedeľa, 6. október
Sedemnásta nedeľa po Päťdesiatnici. 
Sv. apoštol Tomáš.  
08:00 csl. sv. lit. (HP 107; 267); 10:00 sl. sv. 
lit. (PZ 106; 254); Ap. zač. 200 (Gal 1, 11 
– 19); Lk zač. 30 (7, 11 – 16)
7:00 Utiereň
17:00 Večiereň

Pondelok, 7. október
Sv. muč. Sergej a Bakchus
06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 108);Ap. zač. 248 (Flp 4, 10 – 23) Lk 
zač. 33 (7, 36 – 50)

Utorok, 8. október
Prep. matka Pelágia
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109) 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 110); Ap. zač. 249 (Kol 1, 1 – 2. 7 – 11); 
Lk zač. 34 (8, 1 – 3)

Streda, 9. október
Sv. apoštol Jakub Alfejov
06:30 csl. sv. lit. (HP 268); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 255); Ap. zač. 251 (Kol 1, 18 – 23); Lk 
zač. 37 (8 , 22 – 25)

Štvrtok, 10. október
Sv. muč. Eulampios a Eulampia
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 113); Ap. zač. 252 (Kol 1, 24  – 29); Lk 
zač. 41 (9, 7 – 11)

Piatok, 11. október
Sv. apoštol Filip, jeden zo siedmich dia-
konov. 
06:30 csl. sv. lit. (HP 271); 17:30 sl. sv. lit. 
(PZ 258); Ap. zač. 253 (Kol 2, 1 – 7); Lk zač. 
42 (9, 12b – 18a)

Sobota, 12. október
Sv. muč. Probus, Tarach a Andronik 
06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 96; 257); Ap. zač. 174 (2 Kor 3, 12 – 
18); Lk zač. 22 (6, 1 – 10)
17:00 Veľká večiereň

Nedeľa, 13. október
Osemnásta nedeľa po Päťdesiatnici. 
Pamiatka svätých otcov siedmeho vše-
obecného snemu. 
08:00 csl. sv. lit. (HP 97; 270); 10:00 sl. sv. 
lit. (PZ 96; 257); Ap. zač. 203 (Gal 2, 16 
– 20); Lk zač. 35 (8, 5 – 15)
7:00 Utiereň
17:00 Večiereň
18:00 Modlitby chvál

o. Miroslav Dargaj

L I T U R G I C K Ý  P R O G R A M

- zdržanlivosť od mäsa

N A  S P O L O Č E N S T V Á

LITURGIA sv. jAkUbA

Streda 23. októbra, 17:30 hod.

mARIánskA dUchovná obnovA
Pozývame vás na duchovnú obnovu 

v sobotu 19. októbra s mariánskou tématikou 
a o. Martinom Dudokom s nasledovným programom:

 
 9:00 - modlitba 3. hodinky
 9:30 - prednáška
	 10:15	-	10:45	-	čas	na	rozjímanie
	 10:45	-	11:20	-	sv.	ruženec	(možnosť	sv.	spovede)
 11:20 - 11:30 - prestávka
 11:30 - sv. liturgia

Po	sv.	liturgii	bude	agapé	zo	spoločných	zásob 
a	záver	duchovnej	obnovy.	Tešíme	sa	na	stretnutie.

sTReTnUTIe deTí v chRáme
Pozývame	všetky	deti	našej	farnosti	na	stretnutie	v	chrá-

me,	ktorým	začnú	stretká,	v	piatok	18.	októbra	o	17:00	hod.	
Čaká	na	nás	sv.	liturgia,	kvízový	večer	s	biskupom	Gojdi-

čom,	modlitba,	pesničky,	spoločná	hostina.	 
Tešia	sa	na	vás	vaši	kňazi	a	animátori.


