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PÚŤ DO OBIŠOVIEC
V dňoch 4. – 5. októbra sa koná celodiecézna púť v Obišovciach. Pre našich seniorov organizujeme autobus na sobotňajší program so sv. omšou o 16:30 s Mons. B.
Boberom, arcibiskupom. Bližšie informácie budú zverejnené vo farských oznamoch
v nedeľu.
OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI
V mesiaci október sa budeme spoločne modliť pobožnosť sv. ruženca v Dóme sv.
Alžbety o 17.30 hod. Pozývame Vás k modlitbe a vytvoreniu spoločenstva prostredníctvom jednej z najobľúbenejších mariánskych modlitieb, ktoré vyvrcholia slávením
Eucharistie.

BLÍZKY K ĽUĎOM (dokončenie z 1.strany)
Pápež odmietol akúkoľvek formu násilia, ktoré sa skrýva za hodnotu náboženstva,
keď povedal: „Nikto nech si nemyslí, že si z Boha možno robiť štít a pritom páchať
skutky násilia a útlaku. Nikto nech neberie náboženstvo za zámienku pre svoje činy
proti dôstojnosti človeka a jeho základným právam, na prvom mieste právu na život
a na náboženskú slobodu všetkých.“ V úvahe pri modlitbe Anjel Pána pápež František vyzval mladých: „Kiežby ste v sile evanjelia a podľa príkladu vašich predkov, vašich mučeníkov vedeli povedať ‚nie‘ modlárstvu peňazí, ‚nie‘ falošnej individualistickej slobode, ‚nie‘ závislostiam a násiliu a namiesto toho hovorili ‚áno‘ kultúre stretnutia aa solidarity, ‚áno‘ kráse neoddeliteľnej od dobra a pravdy, ‚áno‘ životu strávenému s veľkým duchom, ale vernosťou v malých veciach. Tak vybudujete lepšie Albánsko a lepší svet, po stopách vašich predkov, aj tých, ktorí teraz vedú Albánsko
vpred. „
Milí priatelia, keď nás, kresťanov Sv. Otec vo svojej prvej encyklike Evangelii
gaudium vyzval, aby sme sa nebáli vyjsť do ulíc, pretože si radšej praje Cirkev doráňanú, ale životaschopnú, vtedy, pred niekoľkými mesiacmi sme ešte netušili, že nám
on sám dá tak čitateľný príklad. Nech je toto svedectvo hlavy Cirkvi pre nás všetkých
povzbudením, aby sme aj my dokázali s odvahou a láskou vyjsť do ulíc, nebáli sa
sklamaní a neúspechov, ale s vernosťou a nádejou na lepšiu budúcnosť kráčali za
Kristom.
Matúš Tirpák, kaplán
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BLÍZKY K ĽUĎOM
Milí priatelia, skúsme si predstaviť takúto situáciu: Niekto z vašich blízkych, možno dobrý priateľ, vám povie zarážajúcu informáciu: Dávaj si pozor, lebo
ľudia, ktorí ťa nemajú radi, ktorým prekáža tvoj názor alebo len tvoja prítomnosť,
sa ťa pokúsia pri najbližšej príležitosti pripraviť o život. Ako by ste na túto hroznú,
život ohrozujúcu správu reagovali? Možno by ste sa obrátili na kompetentné štátne
inštitúcie. Ale čo ak mi nepomôžu? Čo ak budú aj v mojom prípade nečinné, nezasiahnu včas...? Možno by ste prestali vychádzať z vlastného bytu. Ale dá sa takto žiť
zmysluplný život? Obavy, strach, represia, prevencia.
Keď sa v médiách objavili spravodajské informácie o tom, že sa na pápeža
Františka chystajú zaútočiť radikálne skupiny pri jeho prvej európskej misijnej ceste
do Albánska, mnohých naplnili obavy. Náš obľúbený pápež má byť obeťou radikálov?
Neviem, ako na tieto spravodajské informácie reagovali príslušné orgány,
zabezpečujúce ochranu pápeža. Iste boli v pohotovosti. O to viac bola prekvapujúca správa, ktorú predniesol hovorca Vatikánu p. Lombardi: „Sv. Otec chce byť tak
ako stále blízko ľuďom a preto možnosť nepriestrelného papamobilu neprichádza
do úvahy“. Ako inak? Veď pri menovaní kardinálov pred nejakým časom práve pápež František povedal, že červená farba, ktorú nosia kardináli je farbou mučeníctva.
Teda oni majú byť v prvej línie všade tam, kde sú kresťania utláčaní, prenasledovaní. Majú byť v prvej línii v boji so zlom a zlým. Vnímajúc vážnosť slov Rímskeho biskupa možno teraz lepšie rozumieme jeho rozhodnutiu nepoužiť nepriestrelné vozidlo. Nie prejav naivity, ale hlboké gesto, ktorým kráča prvý spomedzi biskupov, prvý
spomedzi Božieho ľudu, vlastným príkladom.
Sv. Otec pri svojej ceste do Albánska, ktorú ako sám povedal: „Prišiel navštíviť preto, aby vyjadril podporu a lásku krajine, ktorá tak veľmi trpela“, vyjadril
nádej, že táto mladá krajina bude pre celý svet príkladom toho, ako môžu
v tolerancii a pokoji žiť medzi sebou kresťania, moslimovia, pravoslávni i príslušníci
iných konfesií.

Strana 3

Strana 2

Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

29.9. (pondelok) Michal, Gabriel, Rafael
Sviatok
30.9. (utorok) sv. Hieronym, kňaz a učiteľ
Cirkvi
Spomienka
1.10. (streda) sv. Terézia z Lisieux, učiteľka
Cirkvi
Spomienka
2.10. (štvrtok) Anjeli strážcovia
Spomienka
3.10. (piatok) 1. piatok v mesiaci
4.10. (sobota) sv. František Assiský
Spomienka
5.10. (nedeľa) 27. nedeľa v období cez rok

26. nedeľa „cez rok“
1. čítanie: Ez 18, 25-28. Ak sa bezbožný
odvráti od svojej bezbožnosti, zachráni si
život.
Ž 25, 4-9 Resp.: Rozpomeň sa, Pane, na
svoje zľutovanie.
2. čítanie: Flp 2, 1-11. Zmýšľajte tak ako
Kristus Ježiš.
Evanjelium:
Mt
21,
Prišiel Ján a hriešnici mu uverili.

28-32.

OZNAMY
DETSKÉ SV. OMŠE
Od stredy, 24. septembra, sme v našej farnosti začali s mimoškolskou katechézou
pre detí, ktoré sa v tomto školskom roku pripravujú na prvé sv. prijímanie. Súčasťou
tejto prípravy sú aj detské sv. omše, a to každú stredu o 17.30 v kostole Krista Kráľa.
Spoločne sa vydajme na cestu komunikácie, spoznávania, radosti a duchovnej
i intelektuálnej formácie.
PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ
V prvopiatkovom týždni spovedáme v Dóme sv. Alžbety ako zvyčajne, ráno od 6.00
do 7.15 a podvečer od 17.00 do 18. 15 hod. K dispozícii je aj denná dopoludňajšia
spovedná služba od 9.00 do 11.30 hod.
V kostole Krista Kráľa spovedáme vo štvrtok od 16.15, po ukončení spovedania nasleduje sv. omša.
ODPUSTOVÉ SLÁVNOSTI V NAŠICH KOSTOLOCH A POŽEHNANIE KAZATEĽNICE
V nedeľu, 28. septembra, bude odpustová slávnosť sv. Michala archanjela v kostole
sestier Uršulínok. V homílii sa veriacim prihovorí Mons. Anton Fabián. Pri sv. omši
bude požehnanie zreštaurovanej kazateľnice.
V deň sviatku sv. Michala archanjela, teda v pondelok, 29. septembra bude slávnostná sv. omša v kaplnke sv. Michala o 15.00 a o 15.45 v uršulínskom kostole.

PASTORÁCIA RODÍN
So začiatkom nového školského roka chceme úprimne pozvať naše rodiny s deťmi
na sv. omšu do kostola Uršulínok, ktorá sa koná stabilne každú nedeľu o 10.00. Sv.
omše povedie kaplán S. Engel .
ZBIERKA
PRE
SPOLOČENSTVO
VINCENTÍNIEK
V nedeľu, 28.
septembra môžete svojím darom
finančne
podporiť zbierku, ktorú organizuje
komunita
Vincentskej rodiny na zmiernenie
extrémnej chudoby v krajinách
Haiti, Honduras,
Ukrajina, Albánsko a Rusko.
Svoje dobrovoľné
príspevky
odovzdajte určeným dobrovoľníkom.
MARATÓN MIERU
V nedeľu, 5. októbra sa v našom meste bude
konať tradičný
Maratón mieru.
Keďže v tento
deň budú platiť dopravné obmedzenia aj v okolí Dómu sv. Alžbety, prosíme vás, aby
ste sa riadili pokynmi polície a na vstup, resp. vychádzanie z katedrály využili severnú
a južnú bránu. Hlavný vstup bude uzavretý. Za pochopenie ďakujeme.

