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Bankový účet Kaplnky sv. Rozálie                    
SK17 0900 0000 0051 1082 0766

Bankový účet filiálky Horný Bankov                
SK19 0900 0000 0051 1082 1603

Milodar je možné poslať na účet 
Pastoračného centra

SK49 0900 0000 0050 4443 9501
aj oskenovaním QR kódu 
v aplikácii Vašej banky.

Milodar je možné poslať na účet 
Farnosti sv. Ondreja, apoštola

SK43 0900 0000 0050 4444 0094
aj oskenovaním QR kódu 
v aplikácii Vašej banky.

Rozpis svätých omší,   28. nedeľa cez rok   

PodhradováNedeľa
 17.10.

29. nedeľa 
cez rok

16:00 Za odvrátenie epidémieRozália

ZBP pre rodinu Šútorovú18:00Podhradová

+ Ladislav, Zuzana a AndrejPodhradová 18:00Sobota
16.10.

Omša s platnosťou
 na nedeľu

H. Bankov

 18:00Podhradová

14:15

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.
         Letizia Magriová

 Podhradová 18:00

 8:00

Podhradová

18:00Podhradová + Andrej

féria

16:00Rozália Za odvrátenie epidémie

16:00Rozália Za odvrátenie epidémie

16:00Rozália

10:00

Sv. Terézie z Avily,
panny a učiteľky cirkvi

je posolstvom od Boha, ktorým nám vyjadruje
svoju lásku. Potom uvidíme, že život, ktorý   sa  
nám môže zdať ako  tkanina, z ktorej nevidíme
nič iné len uzlíky a spleť krížom-krážom cez
seba poprepletaných nitiek, je v skutočnosti
niečím iným, je nádherným vzorom, ktorý
Božia láska tká na základe našej viery. Tiež je
potrebné odovzdať sa tejto láske s dôverou,
úplne, v každom okamihu, v malých aj vo
veľkých veciach. Ak sa totiž dokážeme zveriť
do jeho lásky za bežných okolností, on nám dá
silu zveriť sa mu aj v tých najvážnejších
chvíľach, môže to byť veľká skúška, choroba
alebo samotný okamih smrti. Nuž, skúsme žiť
takto, samozrejme, nie z vypočítavosti, čiže nie
preto, aby nám Boh vyjavil svoje zámery, a tak
by sme mali útechu od neho. Žime takto len z
lásky a uvidíme, že takéto dôverujúce
odovzdanie sa je prameňom svetla a
bezhraničného pokoja pre nás aj pre mnohých
ďalších.“
     Odovzdávajme sa Bohu  pri  ťažkých rozho-
dnutiach, podobne ako to spravila O. L. z
Guatemaly, ktorá hovorí: „Pracovala som ako
kuchárka v domove pre seniorov. Prechádzala
som po chodbe a začula som starenku, ako
prosí o vodu. Išla som jej teda podať pohár
vody, aj keď som pritom riskovala, lebo to
bolo porušenie predpisov. Ja totiž nesmiem
opustiť kuchyňu. Oči starenky sa rozjasnili.
Odpila pol pohára, stisla mi ruku a hovorí:
,Zostaň tu so mnou na desať minút.‘ Vysvetlila
som jej, že by som nemala, lebo riskujem
prepustenie. No ten pohľad ma presvedčil…
Zostala som. Poprosila ma, aby sme sa spolu
pomodlili: ,Otče náš…‘ A na záver ešte:
,Zaspievaj niečo, prosím.‘ Prišla mi na um 

„Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko
slúži na dobré.“ (Rim 8, 28)
Slovo, podľa ktorého budeme žiť tento mesiac,
je z listu apoštola Pavla Rimanom. List je dosť
obsiahly, s množstvom úvah a poučení. Pavol
ho napísal pred svojím odchodom do Ríma v
rámci príprav na návštevu komunity, ktorú
ešte osobne nepoznal. Ôsma kapitola sa venuje
najmä novému životu podľa Ducha a prísľubu
večného života, ktorý očakáva jednotlivcov,
národy a celý vesmír.
„Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko
slúži na dobré.“
Každé slovo v tejto vete nesie hlboký význam.
Pavol ohlasuje, že ako kresťania sme
predovšetkým poznali Božiu lásku a vieme, že
každá ľudská skúsenosť je súčasťou veľkého
Božieho plánu spásy. Pavol hovorí, že všetko
slúži na naplnenie tohto plánu: utrpenie,
prenasledovania, pády a slabosti, no hlavne
pôsobenie Ducha Svätého v srdciach ľudí, ktorí
ho prijímajú. Duch dokonca zbiera a berie na
seba vzdychy ľudstva a stvorenstva a to je
zárukou naplnenia Božieho plánu. Z našej
strany je potrebné aktívne odpovedať na túto
lásku svojou láskou, zveriť sa v každej potrebe
do Otcových rúk a dosvedčovať nádej v nové
nebesia a novú zem, ktoré pripravuje pre tých,
čo mu dôverujú.
„Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko
slúži na dobré.“
Ako teda prijímať v našom každodennom
osobnom živote takýto významný návrh?
Chiara Lubichová nám radí: „V prvom rade sa
nesmieme nikdy zastaviť pri čisto
vonkajškovom, materiálnom a svetskom
vnímaní vecí, musíme veriť, že každá udalosť 

Rozália 15:15 ZBP pre Ľuboša a Ondreja s rodinou

ZBP pre Tomáša s rodinou18:00

 9:00

16:00Rozália

ZBP pre bohuznámu rodinu

féria

+ Jozef, Miroslav a Jozef 

spomienka

féria

+ Milan

féria

Za odvrátenie epidémie

+ František

Za odvrátenie epidémie



Budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu Pastoračného centra. 
Vopred ďakujeme za vašu štedrosť na tento účel.

       10.10.2021                 28. nedeľa cez rok        10.10.2021                 28. nedeľa cez rok 

Spovedanie: pondelok, utorok, piatok, sobota od 17:00 – 17:30.

Adorácia bude pondelok, utorok, piatok, sobota od 17:00, vo štvrtok od 18:30 do 19:00.

Farské oznamy

V stredu o 17:00 bude katechéza pre prvoprijímajúce deti.

Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú 
našu farnosť a pastoračné centrum !

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!

Milión detí sa modlí ruženec

“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.”
     Aj tento rok sa môžu deti spojiť v modlitbe,
kdekoľvek sa nachádzajú – 18. októbra o 9.00.
V posledných rokoch zapojení svedčia o sile
detinskej modlitby, o radosti detí a hlbokom
duchovnom zážitku, ktorý zanechala ich
modlitba u dospelých spolupracovníkov v
mnohých školách a skupinách na celom svete.

     Pápežské dielo “Kirche in Not” pozýva
zúčastniť sa na tejto modlitbovej iniciatíve. Jej
myšlienka 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 dôverná 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 apoštolskom liste o ruženci: 

Je dobre vrátiť sa k príhovorom Svätého Otca,
ktoré odzneli počas jeho apoštolskej návštevy
Slovenska a načerpať z nich posilu pre náš
duchovný život. Jedným z podnetov je
pápežova výzva k „blízkosti“, ktorú predstavil
v štvorakej podobe.

Blízkosť Bohu
Táto blízkosť podľa Svätého Otca znamená
predovšetkým rozvíjať osobný vzťah k Bohu
prostredníctvom personálnej modlitby. Svätý
Otec kladie akcent na osobnú modlitbu srdca.
Táto totiž pestuje blízkosť k Bohu a nikdy by
nemala byť vytlačená na perifériu kvôli našim
vonkajším aktivitám. Účinnosť akéhokoľvek
pracovného nasadenia modlitba umocňuje,
podporuje a skvalitňuje.

Blízkosť medzi bratmi
Ide o potrebu ľudského a duchovného
zázemia, ktoré každý z nás potrebuje. Rodina
či spoločenstvo veriacich si nielenže nesú
vzájomné ťažkosti či radosti, ale je to silný
obranný múr i proti nástrahám zlého ducha,
ktorého prítomnosť a nebezpečenstvá
spoločenstvo odhalí oveľa ľahšie ako
jednotlivec či samotár.

 Blízkosť biskupovi
Táto tretia blízkosť naznačená pápežom
Františkom sa dá aplikovať ako základný
princíp vzťahu k cirkevnej hierarchii a vzťahuje
i na každého veriaceho. Zaiste je viacero vecí,
ktoré sa dajú robiť inak a lepšie, ako ich robí
biskup, kňaz či kaplán. 

 O týchto možnostiach však musia vedieť a len
tak môžu skvalitniť svoj spôsob práce.
Podobne, ako je úlohou umeleckej kritiky
dvíhať úroveň umeleckých diel a kultivovať
umelecké cítenie percipientov, podobne i
dobre mienená a dobre formulovaná rada
pomôže v objavení nových riešení, ktoré sú
lepšie a užitočnejšie. Preto je dôležité, aby boli
forma i obsah správne a priamo
komunikované s tým, koho sa to týka. Kritické
poznámky, ktoré sa sprostredkovane a často i
modifikovane dostanú do uší adresátov,
takmer automaticky vyvolajú odmietavý
postoj, nech by boli akokoľvek dobré či priam
geniálne. 

Blízkosť Božiemu ľudu. 
Pri názorových križovatkách by žiadny kresťan
nemal zabúdať na svoje korene. Je bežnou
vecou, že v čase prázdnin a dovoleniek sa radi
vraciame k príbuzným či do rodísk kvôli
tomu, aby sme telesne a duševne pookriali. Ide
však i o duchovný odpočinok, kde si akosi
prirodzene  obnovíme naše korene, kde majú
svoje miesto i spomienky srdca a zážitky z
minulosti. Srdce je symbolom poznania, ktoré
ma iné zákonitosti ako striktne racionálne či
diskurzívne myslenie. Naša viera je viazaná na
myšlienky či hnutia srdca, ktoré nielenže
ožívajú návštevou známych miest, ale svojím
jemným hnutím môžu poskytnúť i  správnu 
 orientáciu  v  neprehľadných zákrutách
zavádzajúcich ciest.

Čo nám sv. otec František zanechal...

Spoločná modlitba sv. ruženca o 17:30 pred každou večernou sv. omšou, okrem stredy.

Mohlo by vás zaujímať

Pôstna a modlitbová reťaz za kňazov
Od 15.09.-24.10.2021 prebieha celoslovenská
40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov,
ktorú organizuje spoločenstvo Modlitby za
kňazov. 

Pozývame vás aj v tomto roku zapojiť sa a
obetovať vybraný deň za duchovných
otcov našej farnosti. Zapojiť sa môžete
zvolením si jedného či viacerých dní v
období od 04.-24.10.2021. 
Zapísať sa je možné na nástenke v kostole,
na jeden deň môžu byť i viacerí farníci. 

Viac informácií o tejto iniciatíve nájdete na:
postaputzaknazov.sk.

Pravidelné stretnutie pre rozvedených
Pozývame Vás na pravidelné mesačné
stretnutie Hnutia na pomoc rozvedeným
kresťanom, tentokrát na tému S Máriou a
Jozefom na ceste za Ježišom. Uskutoční sa v
utorok 19. októbra o 17.00 hod v Katolíckom
kruhu na Jarkovej 77 v Prešove. Sprevádzať
bude fr. Alan Ján Dely OP. Pre toto stretnutia
platia podmienky režimu OTP.

40-hodinová modlitbová reťaz za
nenarodených

Zapojte sa do modlitbovej reťaze za záchranu
počatých detí, ktorá sa uskutoční 16.10.-
17.10. tam, kde sa práve nachádzate, a
pomôžte svojimi modlitbami tým, ktorí to
najviac potrebujú! Ako na to? Zvoľte si 1
alebo viac hodín, počas ktorých sa budete
modliť, a zapíšte sa na bit.ly/retaz. Ak je na
vami vybranú hodinu už niekto zapísaný,
nevadí - stačí dať za jeho meno čiarku a
zapísať sa hneď vedľa! Vhodné modlitby,
ktoré sa môžete počas reťaze modliť, nájdete
na www.40dnizazivot.sk/modlitby-za-zivot. V
prípade otázok sa ozvite na:
martina@40dnizazivot.sk.

Pustovnícky víkend
V Kláštore Bosých karmelitánov v Lorinčíku sa
v termíne 15.-17.10.2021 uskutoční duchovná
obnova- pustovnícky víkend na tému O
vnútornej modlitbe. Povedie ju br. Stanislaw
Miernik, OCD. Prihlásiť sa je možné na
dommodlitby.lorincik@gmail.com Viac
informácií nájdete na stránke
lorincik.bosikarmelitani.sk.

  pretože som opustila kuchyňu. Žijem ďaleko od
svojej rodiny a oni potrebujú moju podporu, ale
ja cítim pokoj a som šťastná: odpovedala som
Pánovi a tá pani nemusela najdôležitejší krok vo
svojom živote spraviť osamotená.“

pieseň: ,Nič si so sebou nezoberieme, len
lásku…‘ Ostatní spolubývajúci v izbe na  nás 
 uprene  hľadeli. Pani bola šťastná a hovorí mi:
,Nech ťa Pán žehná, dcéra moja,‘ a krátko nato
zomrela. No tak či onak ja som dostala výpoveď,


