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Viera veľká je viera úprimná?
Trochu ma to ukľudnilo. Vystúpil som na
pódium. Uklonil som sa, sadol za organ a
začal hrať. V polovičke skladby som ale
vypadol z tempa, stratil sa v notách a
zrazu ľavá ruka nevedela, čo robí pravá.
Znelo to hrozne. Ale moja učiteľka s
pokojom ukázala na noty a pošepla mi:
„Pokračuj odtiaľto.“ Vedela totiž, že to je
časť skladby, ktorá mi nerobila problém.
Prečo spomínam túto skúsenosť?
Dovolím si použiť tento obraz ako obraz
života. Náš život je ako hudobné dielo.
My sme hudobníci. Sú časti skladby,
ktoré zahráme ľavou zadnou, a sú časti,
ktoré nám môžu robiť problém a ťažkosť.
Boh je tu na to, aby nám pomohol
prekonať tie ťažké pasáže a ukazuje nám,
ako sa dostaneme znova na tú správnu
melódiu. Ak sa pomýlime, nevyčíta nám
to. Ak sa stratíme, nehnevá sa na nás.
Naopak, s láskou nám ukazuje, kde sa
môžeme znova napojiť do správnej
melódie nášho života. No chce, aby sme
mu verili aj napriek našim chybám.
Apoštoli prosili o väčšiu vieru. Ježiš im
svojim príkladom ukazuje, že na veľkosti
viery nezáleží. Záleží na hĺbke viery, čiže
na úprimnosti. Áno, prosiť o vieru každý
deň je dôležité. Potrebujeme prosiť Pána,
aby sme neupadli a neochabli v našom
duchovnom živote. No neprosme o väčšiu
vieru, ale každý deň sa snažme vysloviť,
hoc len vo svojom srdci, malú prosbu:
„Pane, daj mi úprimnejšiu vieru.“

Kaplán Michal

V Evanjeliu 27. nedele nám zaznieva
zaujímavá prosba apoštolov: „Daj nám
väčšiu vieru!“. Možno to bola pohnútka
po predchádzajúcich podobenstvách,
ktoré Kristus vyslovil. Možno v nich
pracovalo to, čo videli a sami vnímali, že
ešte nie sú na takej úrovni, ako by mohli
byť. Skrátka, nič nové ani pre nás. Určite
sa aj nám stalo, že sme mali problém
niečomu uveriť, mali sme pochybnosti, ba
dokonca i nesúhlas. Ježiš im neodpovedá
priamo, ale prirovnáva vieru k
horčičnému zrnku, najmenšiemu zo
všetkých zŕn. A práve takejto maličkej
viere pripisuje silu, ktorou dokáže
rozkázať moruši, aby sa presadila. 
Môžeme povedať, že Ježišovi nejde o to,
či veríme bez pochybností, alebo s
pochybnosťami. Nejde mu o dokonalú,
ukážkovú a učebnicovú vieru. Ide mu o
vieru úprimnú, kedy hoc i v malom, ale
skutočne veríme, že Boh dokáže urobiť
pre nás čokoľvek, čo nám pomôže k
spáse. 
Pamätám si svoj prvý organový koncert,
keď som ešte chodil na Základnú
umeleckú školu v Prešove. Bol to
vianočný koncert v sále Čierny orol. Plno
ľudí, veľa účinkujúcich žiakov, dôležitá
chvíľa. A ja, rozklepaný a vystresovaný v
zákulisí. Mal som zahrať jedno prelúdium
od Bacha. Moja učiteľka, na ktorú si
dodnes veľmi dobre pamätám, ma
povzbudila úsmevom a jednoduchou
vetou: „Neboj sa, ty to zvládneš.“

Rozpis svätých omší,   27. nedeľa cez rok
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Večer chvál 
Katolícke spoločenstvo Marana Tha Prešov
vás srdečne pozýva na Večer chvál v nedeľu
02.10.2022 o 19.00 hod v Seminárnom
kostole na Hlavnej 89. Vstup je voľný.

88. púť radosti "Slobodní milovať"
Žijeme v dobe v ktorej sa skutočná sloboda
potiera i dezinterpretuje. Mnohí sa dnes
pýtajú: existuje vôbec sloboda? Môžeme byť
skutočne slobodní?  Môžem slobodu spojiť s
láskou? Dá sa opravdivo milovať a pritom
zostať slobodný? Aj ty sa niekedy trápiš nad
podobnými otázkami a nevieš čo s tým?
Chceš opravdivo milovať a objaviť lásku v
úplnej slobode a nevieš ako na to? Tak
neváhaj prísť na 88. púť radosti do
Domčeka bl. Anky Kolesárovej vo Vysokej
nad Uhom v dňoch 14. - 16. októbra 2022. 
 Prihlasovanie do 7.10.2022 alebo do
naplnenia kapacity cez formulár na stránke
domcek.org. 

Ružencová slávnosť s duchovnou
obnovou

V Dominikánskom kostole bude v týždni od
3.- 9. októbra 2022 ružencová slávnosť s
duchovnou obnovou. Vyvrcholí sv. omšou v
sobotu 8. októbra 2022, ktorú bude
celebrovať brat Irenej Fintor zo
Zvolenského kláštora. 

Kurz vnútornej modlitby
Bratia bosí karmelitáni vás pozývajú na
kurz zameraný na osobnú modlitbu, na
ktorom spoznáte ako sa učiť dobre 

 modliť a  ako si nájsť vzťah k vnútornej
modlitbe. Kurz vedie br. Stanislaw Miernik,
OCD v dňoch 13.-16.10.2022 v kláštore
karmelitánov v Lorinčíku. Prihlasovanie :
dommodlitby.lorincik@gmail.com alebo cez
stránku bosikarmelitani.sk.

Alfa kurz
Alfa kurz je otvorená šanca pre každého,
kto chce spoznať alebo prehĺbiť kresťanskú
vieru.  Alfa je miesto, kde žiadna otázka nie
je naivná alebo nemiestna. Viac informácii
o kurze: alfakurzy.sk. Forma: 11 stretnutí
každý štvrtok od 6.10.2022 o 18:00 hod v
Átriu Teologickej fakulty Hlavná 89, Košice.
Registrácia na maranathapo.sk. Každý
prihlásený obdrží pred prvým stretnutím e-
mail s pozvánkou a inštrukciami. Berte na
vedomie, že spätné potvrdenie registrácie
na váš e-mail automaticky nepríde. Ak si
nie ste istý či vaša registrácia prebehla v
poriadku, kontaktujte nás na:
gabika.novakova@alfakurzy.sk.

Duchovné cvičenia pre ruženčiarov
Dominikánske mariánske centrum pozýva
členov Živého, Svätého a Večného ruženca
na duchovné cvičenia v Exercičnom dome
sv. Ignáca v Prešove. Uskutočnia sa od
13.-16.10.2022, témou je : Tajomstvá
slávnostného ruženca. Prihlásiť sa je možné
v čase úradných hodín DMC na tel. č. 055/
623 01 37 alebo emailom
dmc@dominikani.sk najneskôr do 6.
októbra. Účastnícky poplatok je 75 eur.

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN: namiesto štvrtku: PIATOK od 16:00 – 17:00.
Adorácia bude v pondelok, utorok a piatok od 17:00, vo štvrtok po sv. omši do 19:00.
V mesiaci október sa budeme spoločne modliť sv. ruženec v pondelok, utorok, štvrtok
a piatok o 17:30.
Spovedanie: pondelok, utorok a piatok od 17:00-17:50, vo štvrtok a sobotu od 17:30-
17:50.
Dnešnú nedeľu bude na Rozálii o 15:15 slúžená pravidelná mesačná sv. omša za
zosnulých.
V pondelok 3.10. bude stretnutie manželských párov po sv. omši. Srdečne vás
pozývame.
V stredu 5.10. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov o 17:15 vo farskom
kostole.
V piatok 7.10. bude vo farskom kostole celodenná adorácia od 9:00 do 18:00. Prosím,
zapíšte sa do zoznamu na nástenke. Dopoludnia bude spovedanie chorých. Zároveň
vás pozývame spoločne osláviť spomienku na Ružencovú Pannu Máriu v našom farskom
kostole spoločnou modlitbou sv. ruženca o 17:30 a slávnostnou sv. omšou o 18:00.
S radosťou oznamujeme, že naša farníčka Helenka Eliášová dňa 1.10. prijala svoje
panenské zasvätenie Bohu počas liturgického obradu v prítomnosti Mons. Mareka
Forgáča. Zahrňme našu sestru do svojich modlitieb, aby jej zasvätenie bolo
požehnaním pre ňu, i pre celú našu farnosť.
Ružencové bratstvo vás srdečne pozýva na slávnosť Ružencovej Panny Márie do
Vyšnej Šebastovej dňa 11.10.2022. Prihlásiť sa môžete do 30.9.2022. Bližšie info u p.
Rendošovej.
Srdečne vás pozývame na koncert organa a harmónia v sobotu 8.10. o 18:45 vo
farskom kostole. Pri koncerte bude možnosť finančne podporiť opravu strechy na našom
farskom kostole. Plagát nájdete na nástenke.
Pozývame vás zapojiť sa do modlitieb a pôstu za kňazov. 
Bližšie info v Apoštolovi a zoznam nájdete na nástenke.

       2.10.2022                      27. nedeľa cez rok      2.10.2022                         27. nedeľa cez rok

Farské oznamy

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu! Veľmi ďakujeme všetkým darcom, 
ktorí finančne podporujú našu farnosť  a pastoračné centrum!

Mohlo by vás zaujímať

Modlitba sv. ruženca a odpustky

Na strechu kostola: bohuznáma rodina 100 €, bohuznámy darca 10 €. 
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Milodary

Modlitby a pôst za kňazov
           Spoločenstvo Modlitby za kňazov aj v tomto roku pozýva k pôstu a modlitbám za
kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny
Márie, teda od 15.9. do 24.10.2022. Môžete si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v
tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov. Odporúčame pôst, ako ho v
Katolíckej cirkvi prežívame na Popolcovú stredu a Veľký piatok alebo inú formu pôstu. 
V našej farnosti sa do tejto pôstnej reťaze zapojíme od 26.09.-24.10.2022 s úmyslom
za našich duchovných otcov farnosti. Zapísať sa môžete na hárok na nástenke pri
východe z kostola. 

          Začína mesiac október – mesiac modlitby sv. ruženca. Tento mesiac je možné získať
úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke
alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. 
Na získanie odpustkov sa stanovuje pomodliť sa štvrtinu celého ruženca, čiže päť desiatkov,
k modlitbe pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách a pri verejnom recitovaní treba
vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k
odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od
akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.

 
          V dnešnú nedeľu slávime sv. omšu v kaplnke sv. Rozálie za zosnulých farníkov,
za pochovaných na cintoríne sv. Rozálie, ako aj za tých, na ktorých si prítomní počas
sv. omše spomenú. Zvlášť sa modlime za zosnulých v poslednom mesiaci: Gyöngyi
Bolčová (83), Agnesa Rakovská (85), Pavel Sedlák (76), Ľudovít Schnajger (71), Juraj
Žatkovič (83), Milan Martinský (71), Michal Džuňa (91), Božena Kellijová (85), Jozef
Gula (90), Júlia Ondrášková (72), Pavel Robský (86), Mária Poláčeková (78)

Sv. omša za zosnulých


