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Slovo života - Október 2022

napomáha rozlišovaniu; rozvaha sa
prejavuje múdrou rozumnosťou a
pripravenosťou na akúkoľvek situáciu.
Timotej, podobne ako učeník v každej
dobe, dokáže ohlasovať evanjelium so
silou, láskou a rozvahou až po utrpenie
pre evanjelium.

„Veď Boh nám nedal Ducha
bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky

 a rozvahy.“
 Aj my sme pri žití a vydávaní svedectva
o Božom slove zakúsili pokušenie
zmalomyseľnieť, nevedeli sme, čo si
počať v určitých situáciách. Chiara
Lubichová nám pomáha pochopiť, odkiaľ
v týchto chvíľach čerpať silu: „Musíme
počítať s Ježišovou prítomnosťou v nás.
Postoj, ktorý treba zaujať, nie je teda
zablokovať sa, zostať pasívne
rezignovaný, ale vrhnúť sa von zo seba,
zjednotiť sa s tým, čo vyžaduje Božia
vôľa, riešiť povinnosti, ktoré pred nás
naše povolanie kladie a počítať s
Ježišovou milosťou, ktorá je v nás. Čiže
vyjsť von mimo seba. Sám Ježiš bude v
nás čoraz viac rozvíjať tie cnosti, ktoré
potrebujeme, aby sme mohli o ňom
svedčiť na tom poli činnosti, ktoré nám
bolo zverené.“ 

„Veď Boh nám nedal Ducha
bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky 

a rozvahy.“
Sila, láska a rozvážnosť, tri čnosti Ducha,
ktoré sa získavajú modlitbou a cvičením
viery. 

„Veď Boh nám nedal Ducha
bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky 

a rozvahy.“ (2 Tim 1, 7)
 List, z ktorého je toto Slovo života, býva
považovaný takpovediac za Pavlov
duchovný testament. Apoštol bol v tom
čase v Ríme vo väzení, kde čakal na
rozsudok a písal Timotejovi, mladému
učeníkovi a spolupracovníkovi, ktorý bol
zodpovedný za zložitú komunitu v Efeze.
List obsahuje odporúčania a rady
adresované Timotejovi, ale je určený
každému členovi kresťanského
spoločenstva v minulosti aj v súčasnosti.
Pavol bol pre hlásanie evanjelia v
okovách a chcel povzbudiť učeníka
plného obáv pred prenasledovaniami a
zneisteného ťažkosťami spojenými s jeho
službou, aby bol schopný čeliť skúškam a
byť istým a bezpečným vodcom
spoločenstva. Pavlovi a Timotejovi nie je
vlastné trpieť pre evanjelium, takéto
svedectvo je však možné, keď je založené
na Božej moci.

„Veď Boh nám nedal Ducha
bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky 

a rozvahy.“
           Pavol chce svedčiť o evanjeliu.
Jasne sa ukazuje, že nie nadanie a
schopnosti či osobné obmedzenia sú
zárukou alebo prekážkou v službe Slovu,
rozhodujúce sú dary Ducha, sila, láska a
rozvaha, v nich je záruka sily svedectva.
Láska zasadená medzi silu a rozvahu 
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          Ó, môj Ježišu, prosím ťa za celú Cirkev, dopraj jej lásku a svetlo Tvojho Ducha.
Daj moc slovám kňazov,  aby zatvrdlivé srdcia priviedli k pokániu  a vrátili sa k Tebe.
Pane, daj nám svätých kňazov; Ty sám ich udržiavaj vo svätosti.
Ó, božský a večný veľkňaz, 
nech ich sila Tvojho milosrdenstva sprevádza všade  a chráni ich pred diablovými pascami
a nástrahami,  ktoré sa neustále nastavujú pre duše kňazov.
Nech sa moc Tvojho milosrdenstva, Pane, rozleje a zmarí  všetko, čo by mohlo poškodiť
svätosť kňazov,  lebo ty môžeš všetko. 

OHEŇ
Katolícke spoločenstvo Marana Tha Vás
pozýva na konferenciu OHEŇ 2022, ktorá
sa uskutoční 15. a 16. októbra v M Aréne v
Prešove. OHEŇ sa uskutoční 2 dni, z
kapacitných dôvodov, preto je potrebná
informatívna registrácia na stránke
ohen.maranathapo.sk. Program oba dni
bude podobný. Vzácnym zahraničným
hosťom je člen katolíckej organizácie
Renewal Ministries Tom Edwards, so svojou
manželkou aj ďalšími členmi organizácie.
Modlitbu chvál povedie hudobná služba
spoločenstva Marana Tha. Duchovnými
hosťami budú o. dekan Jozef Dronzek, farár
farnosti Solivar Peter Gazda a dlhoročný
priateľ spoločenstva o. Ján Buc. V
exteriéroch „M Arény“ bude možnosť 

zakúpenia si teplej alebo suchej stravy. info
na stránke ohen.maranathapo.sk.

Duchovná obnova v Medžugorí
Pozývame manžejské páry na
medzinárodnú duchovnú obnovu, ktorá sa
uskutoční v termíne 31.10. - 6.11.2022 v
Medžugorí. V pondelok 31.10. - odchod
autobusom z Košíc v skorých ranných
hodinách. Ubytovanie: hotel Leone 4****
Strava: polpenzia, raňajky a obedy, cena:
330 € na osobu. 02.11- 05.11. – program
Duchovnej obnovy pre manželov.  V nedeľu
06.11. – odchod autobusom z Medžugoria v
ranných hodinách. Neskorý príchod do
Košíc. Poplatok za Duchovnú obnovu: 40€.
Platí sa až v Medžugorí organizátorovi DO.
Kontakt: Eva Hrabovská, 0903 733 212,
evans@evansenglish.sk.

Na strechu kostola: na strechu kostola: bohuznámy darca : 5000€, bohuznáme rodiny:
50€, 50€, 50€, 100€, 100€, 100€, 20€, bohuznáme:  10€, 20€, 10€. 

Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

1. Iba dnes sa vynasnažím prežiť deň bez toho, že by som chcel naraz vyriešiť problém
svojho života.
2. Iba dnes si dám záležať na svojom vystupovaní – na jemnosti spôsobov; nikoho
nebudem kritizovať, ba ani nezatúžim druhých opravovať či polepšovať... Iba seba
samého.
3. Iba dnes budem šťastný s vedomím, že som stvorený pre šťastie, nielen na druhom
svete, ale aj na tomto.
4. Iba dnes sa prispôsobím okolnostiam a nebudem chcieť, aby sa okolnosti
prispôsobovali mojim prianiam.
5. Iba dnes budem desať minút zo svojho času venovať dobrému čítaniu; ako je
potrava nevyhnutná pre život tela, tak je dobré čítanie potrebné pre život duše.
6. Iba dnes vykonám nejaký dobrý skutok a nikomu o tom nebudem rozprávať. Mám
možnosť po celý deň robiť dobre. Mohlo by ma znechutiť, keby som si myslel, že dobro
musím presadzovať po celý život.
7. Iba dnes urobím niečo, do čoho sa mi nechce; keby som sa cítil niečim dotknutý,
urobím všetko pre to, aby to nikto nezbadal.
8. Iba dnes si urobím presný program dňa. Možno sa ho nebudem celkom držať, ale
urobím si ho. A budem sa chrániť dvoch vecí: unáhlenosti a nerozhodnosti.
9. Iba dnes budem pevne veriť, aj keby okolnosti naznačovali presný opak, že
dobrotivá Božia prozreteľnosť sa stará o mňa tak, ako keby okrem mňa nebolo na
svete nikoho.
10. Iba dnes sa nebudem báť. A najmä sa nebudem báť tešiť sa zo všetkého, čo je
krásne, a veriť v dobro.

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.
V stredu 12.10. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov o 17:15 vo farskom
kostole.
V stredu 2.11. bude o 18:00 slúžená sv. omša vo farskom chráme za našich drahých
zosnulých. Ich mená a dobrovoľný milodar môžete vložiť do urny v kostole, ktorá je na
to vyhradená.
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Farské oznamy

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

Mohlo by vás zaujímať

Milodary

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

svätú omšu,“ hovorí otec Justín, „a
pritom som si spomenul na Chiaru
Lubichovú.“ „Čo by urobila ona na
mojom mieste? Zostala by a dala by svoj
život. A to sme sa rozhodli urobiť aj my.“
Po svätej omši prišiel nečakaný telefonát:
naším krajom prechádzala armáda
Africkej únie, práve boli v neďalekom
mestečku. Otec Justín bežal za nimi,
stretli sa a spoločne sa vrátili na faru: do
vypršania ultimáta zostávalo trinásť
minút, trinásť minút, ktoré zachránili
životy všetkých bez krvipreliatia.“ 

Otcovi Justinovi Narimu, rehoľníkovi zo
Stredoafrickej republiky, hrozila smrť
spolu s jeho spolubratmi a tisíckou
moslimov, ktorí hľadali útočisko v
kostole, aby unikli vojnovým represáliám.
Velitelia milícií, ktoré ich obliehali, od
neho niekoľko ráz žiadali, aby sa vzdal,
ale on s nimi neprestajne udržiaval
rozhovor, len aby sa vyhol masakru.
Jedného dňa sa objavili so štyridsiatimi
litrami benzínu a vyhrážali sa, že ich
upália zaživa, ak im moslimov nevydá.
„So spolubratmi som slávil poslednú 

„Desatoro“ pápeža Jána XXIII – „Iba dnes“ 

Modlitba sv. Faustíny za kňazov


