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FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek sa uskutočnia v 
pondelok a piatok večer po večernej sv. 
liturgii.
u Na prvé stretnutie biblickej hodiny 
vás pozývame v utorok 15. septembra 
po večernej sv. liturgii.
u Nácvik chrámového zboru je v stre-
du po večernej sv. liturgii. Zároveň po-
zývame do zboru všetkých, ktorí majú 
záujem, ale zatiaľ nemali príležitosť za-
pojiť sa. Dvere sú otvorené pre každého. 
u Štvrtky sú vyhradené tichým ado-
ráciám, ktoré trvajú od 18:45 ho 21:00 
hod. Zakončené sú Korunkou Božieho 
milosrdenstva a požehnaním. Srdečne 
vás pozývame stíšiť sa pred eucharistic-
kým Kristom.
u V pondelok 14. septembra máme 
sviatok Povýšenia sv. kríža. Sv. liturgie 
budú o 6.30 a o 18.00 hod. s myrovaním. 
V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.
u Vo štvrtok 17. septembra bude po 

večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Goj-
dičovi s požehnaním relikviami.
u V nedeľu 20. septembra bude zbier-
ka na Boží hrob, ktorá bola presunutá z 
10. apríla.
u Vo štvrtok 24. septembra bude po 
večernej sv. liturgii večeradlo obetované 
za kňazov pred Najsv. Eucharistiou.
u Prosíme rodičov detí, ktorí pôjdu 
tento školský rok na prvú sv. spoveď, aby 
svoje deti prihlasovali v sakristii chrámu. 
Po začatí učenia náboženstva na ZŠ budú 
deťom odovzdané aj prihlášky, pokiaľ si 
ich rodičia nevyzdvihnú v sakristii.
u Od budúceho čísla farského In-
formátora začneme v každom vydaní 
predstavovať spoločenstvá fungujúce 
vo farnosti na vzájomné povzbudenie 
sa i prípadné zapojenia sa (tam, kde to je 
ešte možné).

o. Peter Kačur

Existuje nespočetné množstvo rôznych čností, ktorým sa kresťan potrebuje ve-
novať s istou dávkou horlivosti, aby dosiahol večný život. Niektorí pestujú kontem-
platívny spôsob života. Iní dávajú prednosť čnostiam, ktoré budú osožnejšie pre ich 
dušu a preto vstupujú do mníšskeho života a ďalší dávajú prednosť čnostiam, pomo-
cou ktorých slúžia blížnym a vyberajú si aktívny život. Práve pri tejto tretej skupine 
by som sa chcel pozastaviť a ponúknuť pohľad na farnosť ako „spoločenstvo spo-
ločenstiev“. Mnohí veriaci povedia, že potrebujú spoločenstvo, aby mohli žiť svoju 
vieru. Potrebujú priestor, v ktorom budú užším spôsobom formovaní a vychovávaní 
práve k službe pre ostatných. Vo farnosti to je veľmi dôležité. Preto som sa rozhodol v 
niekoľkých číslach nášho Informátora predstaviť všetky spoločenstvá, ktoré pôsobia 
pri našej farnosti, ba dokonca by sa dalo povedať, že sú jej integrálnou súčasťou a 
svojou prítomnosťou v nich slúžia celej farnosti. Spomeniem aspoň niektoré: spolo-
čenstvo Michael, farská charita, chrámový zbor, mládežnícky zbor, modlitby matiek, 
večeradlá, spoločenstvo detí a pod. V nasledujúcom čísle vám predstavím farskú 
charitu, ktorá je najmladším začínajúcim spoločenstvom, s ich ponukou k službe pre 
našu farnosť, ktorá bude adresovaná každému z nás.

o. Peter Kačur

FA R S K É  S p O l O č e N S t vá

Asi dva dni dozadu som bol sved-
kom incidentu dvoch pánov na zastáv-
ke MHD. Jeden z nich čakal na prichá-
dzajúci trolejbus no a ten druhý si na 
svojom skútri razil cestu po chodníku 
pomedzi chodcov, aby mohol zastaviť 
rovno pred svojím obľúbeným novi-
novým stánkom. Čakajúci cestujúci to 
nenechal tak a upozornil motocyklistu 
na to, že porušuje pravidlá cestnej pre-
mávky a ohrozuje chodcov. Z úprimné-
ho a oprávneného upozornenia sa sta-
la hádka a vzájomné ubližovanie plné 
vulgárností.

Keď som prišiel domov, rozmýšľal 
som, či sa dnes vôbec ešte oplatí nie-
koho upozorňovať, ak nekoná správne. 
A vďaka dnešnému evanjeliu som si 
uvedomil, že to nie je len správne, ale 
je to aj našou kresťanskou povinnos-
ťou, lebo pramení z prikázania lásky k 
svojmu blížnemu.

A tak som začal listovať v mojej 
obľúbenej knihe Hriešnikov sprievod-
ca, ktorej autorom je rehoľník, ctihod-
ný služobník Boží Louis z Granady OP, 
ktorý píše tieto slová: „Povinnosti člo-
veka k svojmu blížnemu sú zahrnuté do 
praktizovania lásky a milosrdenstva.“ A 
má pravdu. Sväté písmo je plné odpo-
rúčaní ako sa zachovávať k svojmu blíž-
nemu. Začítajme sa do knihy proroka 
Izaiáša, ktorý píše: „Prečo sa postíme, a 
nevidíš, umŕtvujeme sa, a nezbadáš?!” 
A v deň svojho pôstu spĺňate si túžbu a 
prenasledujete svojich robotníkov. Hľa, 
pre škriepky a hádky sa postíte a hriešne 

bijete päsťou! Nepostite sa ako po dneš-
ný deň, aby na výsosti vyslyšali váš hlas. 
Či takýto je pôst, ktorý sa mi ľúbi? Má sa 
človek umŕtvovať celý deň? Vykrúcať si 
dookola hlavu a vrecovinou i popolom si 
ustielať? Či toto nazveš pôstom a dňom 
milým Bohu? Či nie to je pôst, ktorý sa 
mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné 
a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte 
zlomených na slobodu a rozlámete kaž-
dé jarmo? Či nie, keď lámeš chudobným 
svoj chlieb, potulných bedárov zavedieš 
do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho a 
pred svojím telom sa neskrývaš?“ (Iz 58, 
3 - 7)

 Pokračovať by sme mohli aj ďalej. 
Prorok Izaiáš v celej kapitole ohlasuje 
požehnanie, ktoré sa dostane človeku, 
ktorý miluje svojho blížneho. Čnosť 
lásky je nadovšetko. Na prvom mies-
te k Bohu a hneď za tým k blížnemu. 
A nemá sa prejavovať len slovami, ale 
aj skutkami. Spomedzi nich sú najdô-
ležitejšie práve tieto: rada, poučenie, 
pomoc, znášanlivosť, odpustenie a 
povzbudenie. Sú kresťania, , ktorí pred-
stierajú, že milujú svojho blížneho, ale 
ich láska sú len slová. Iní sú ochotní 
poradiť, ale nepodávajú podstatnejší 
dôkaz svojej lásky. Ďalší vykonávajú 
tieto povinnosti, ale nezdržia sa, aby 
nevyčítali zranenie alebo odmietnu 
znášať choroby blížneho. Zabúdajú, že 
apoštol Pavol nám hovorí: „Neste si vzá-
jomne bremená a tak naplníte Kristov 
zákon.“ (Gal 6, 2)

o. Peter Kačur

Povinnosti človeka k svojmu blížnemu



Pondelok, 14. september
Povýšenie sv. Kríža
06:30 csl. sv. lit. (HP 257); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 241); Ap. zač. 125. (1 Kor 1, 18 – 24); 
Jn zač. 60. (19, 6 – 11a; 13 – 20; 25 – 28a; 
30b – 35a);

Utorok, 15. september
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka
06:30 sl. sv. lit. (PZ 241); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 257); Ap. zač. 212. (Gal5, 11 – 21); Mk 
zač. 28. (7, 5 – 16);

Streda, 16. september
Sv. všechválna veľkomučenica Eufémia
6:30 csl. sv. lit. (HP257); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
241); Ap. zač. 214. (Gal6, 2 – 10); Mk zač. 
29. (7, 14 – 24a);

Štvrtok, 17.september
Sv. mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, 
Nádej a Láska
06:30 sl. sv. lit. (PZ 241); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 257); Ap. zač. 216. (Ef1, 1 – 9 a); Mk 
zač.30. (7, 24 – 30);

Piatok, 18. september
Náš prep. otec Eumenios Divotvorca, 
gortynský biskup.
6:30 csl. sv. lit. (HP 257); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 
241); Ap. zač. 217 (Ef 1, 7 – 17); Mk zač. 32. 
(8, 1 – 10);

Sobota, 19. september
Sobota po Povýšení
06:30 csl. sv. lit. (HP 257);18:00 sl. sv. lit. 
(PZ241); Ap. zač. 146. (1 Kor 10, 23 – 28); 
Mt zač. 101. (24, 34 – 44); 
17:00 Veľká večiereň

Nedeľa, 20. september
16. nedeľa po Päťdesiatnici. 
06:30 Utiereň;07:30 csl. sv. lit. (HP 105, 
259); 09:00 sl. sv. lit. (PZ 104, 242); 10:30 
sl. sv. lit. (PZ 104,242); Ap. zač. 181. (2 Kor 
6, 1 – 10); Mtzač. 105. (25, 14 – 30);
17:00 Každodenná večiereň

Pondelok, 21. september
Zakončenie sviatku Povýšenia sv. Kríža.
06:30 csl. sv. lit. (HP 257); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 241); Ap. zač.227. (Ef 4, 25 – 32); Lk 
zač. 10. (3, 19 – 22)

Utorok, 22.september
Sv. apoštol Kodrat z Magnézie 
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 110); Ap. zač. 230. (Ef 5, 20 – 26); Lk 
zač. 11. (3, 23 – 4, 1);

Streda, 23.september
Počatie sv. Jána Krstiteľa
6:30 csl. sv. lit. (HP 26); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
248); Ap. zač. 231. (Ef5, 25 – 33); Lk zač. 
12. (4, 1 – 15);

Štvrtok, 24. september
Sv. prvomuč. a apoštolom rovná Tekla.
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 113); Ap. zač. 232. (Ef 5, 33 – 6,9); Lk 
zač. 13. (4, 16 – 22a);
18:45 Mariánske večeradlo obetované za 
kňazov

Piatok, 25. september
Prep. matka Eufrozina.
6:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 
114); Ap. zač. 234. (Ef6, 18 – 24); Lk zač. 
14. (4, 22 – 30);

Sobota, 26. september
Odchod do večnosti sv. Jána Teológa. 
06:30 csl. sv. lit. (HP 262);18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 249); Ap. zač. 162. (1 Kor 15, 39 – 45); 
Lk zač. 15. (4, 31 – 36);
17:00 Veľká večiereň
18:45 Novéna k MUP

Nedeľa, 27. september
15. nedeľa po Päťdesiatnici.
06:30 Utiereň; 07:30 csl. sv. lit. (HP 107); 
09:00 sl. sv. lit. (PZ 106); 10:30 sl. sv. lit. (PZ 
106); Ap. zač. 188. (2 Kor 9, 6 – 11); Lk zač. 
17. (5, 1 – 11); 
17:00 Každodenná večiereň

o. Ján Varga

l I t U R G I C K Ý  p R O G R A M p R e  d e t I
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Milovat Boha celým srdcem, celým rozumem a 
celou silou a milovat bližního jako sám sebe  

je víc než všechny oběti a dary.  

Milovať budeš 
Pána, svojho 
Boha, celým 
svojím srdcom, 
celou svojou 
dušou a celou 
svojou mysľou!

Milovať 
budeš svojho 
blížneho ako 
seba samého!

Milovať Boha celým srdcom, celým rozumom a celou 
silou a milovať blížneho ako seba samého je viac ako 

všetky obety a dary.

Mať niekoho rád, kto je k nám dobrý a dáva nám veci, ktoré chceme, nie je 
ťažké. Ale čo tak mať rád človeka, ktorý sa ku mne správa zle? Ktorý mi škodí? 
Ktorý sa so mnou nechce kamarátiť? Ktorý mi nechce požičať hračky a pod.? 

Skúsme sa zamyslieť nad tým, či sa to dá, lebo Ježiš tvrdí, že sa to dá. Čo ty na 
to? Ideme hľadať spôsob ako?


