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„Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie.“
(z posolstva pápeža Františka)
Pätnásty verš 92. žalmu „ešte aj

zaťažovať ich problémami. To je „kultúra

v starobe budú prinášať ovocie“ je

vyraďovania“: mentalita, ktorá umožňuje

dobrou

myslieť si, že sme iní ako títo najslabší

správou,

skutočným

„evanjeliom“, ktoré môžeme ohlásiť svetu

a

pri príležitosti 2. svetového dňa starých

predstavovať si, že cesty, po ktorých

rodičov

kráčame „my“ a „oni“ sú oddelené.

a

seniorov.

Protirečí

totiž

že sa nás ich krehkosť netýka;

zmýšľaniu sveta o tomto období života;

V skutočnosti

je

však

dlhý

život

no protirečí aj rezignovanému postoju

požehnaním, ako nás učí Písmo, a starí

niektorých z nás starších, ktorí majú len

ľudia nie sú vydedenci, od ktorých sa

malú nádej a od budúcnosti už nič

treba vzdialiť, ale živé znamenia Božej

neočakávajú.

dobroty, ktorá daruje život v hojnosti.
strach.

Požehnaný dom, v ktorom býva starý

Považujú ju za istý druh choroby, ktorej

človek! Požehnaná rodina, ktorá si ctí

je najlepšie sa vyhýbať. Myslia si: starí

svojich starých rodičov!

Mnohým

naháňa

staroba

ľudia – to nie je naša starosť, mali

Staroba nie je zbytočným časom,

by zostať čo najďalej, možno spoločne

v ktorom treba „stiahnuť veslá do člna“,

v inštitúciách, ktoré sa o nich postarajú

ale je obdobím, v ktorom môžeme

a uchránia nás, aby sme sa nemuseli

prinášať ovocie: čaká nás nové poslanie,
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ktoré nás pozýva hľadieť do budúcnosti.

Mnohí z nás dozreli k múdremu

„Osobitná vnímavosť nás starých ľudí

a pokornému poznaniu, ktoré svet tak

na prejavy pozornosti, myšlienky a city,

veľmi potrebuje: že sa nespasíme sami,

ktoré nás robia ľuďmi, by sa mala

ale že šťastie je chlieb, ktorý jeme

nanovo pre mnohých stať povolaním.

spoločne. Svedčme o tom pred tými,

A bude to zo strany starších ľudí vedomé

ktorí si namýšľajú, že osobné naplnenie

rozhodnutie

a úspech nájdu v konflikte. Každý, aj ten

z

lásky

k

novým

generáciám.“

najslabší, to dokáže: keď dovolíme, aby

Svet prežíva ťažké obdobie, ktoré

sa

o

nás

starali

–

často

ľudia

najprv poznačila nečakaná a zúrivá búrka

pochádzajúci z iných krajín – je to

pandémie,

spôsob ako svedčiť o tom, že žiť spolu je

a

potom

vojna,

ktorá

v celosvetovom meradle škodí mieru aj
rozvoju. Nie je náhodou, že vojna sa
vrátila do Európy v čase, keď vymiera
generácia,
zažila

ktorá

v

nielen možné, ale aj nevyhnutné.
Svetový

deň

starých

rodičov

a seniorov je príležitosťou, aby sme

ju

znovu

minulom

s

radosťou

potvrdili, že Cirkev chce

storočí. A tieto veľké

sláviť

krízy

ktorých život Pán „nasýtil

nás

môžu

znecitliviť

voči

skutočnosti,

spolu

dňami“–

že

s

ako

tými,
hovorí

Biblia. Nech sa v tento

existujú aj iné „epidémie“ a ďalšie

deň nik necíti osamelý. Čakanie na

rozšírené formy násilia, ktoré ohrozujú

niekoho môže zmeniť spôsob, akým

ľudskú rodinu a náš spoločný domov.

prežívajú dni tí, ktorí už od budúcnosti

To všetko nás upozorňuje na potrebu
hlbokej

zmeny,

obrátenia,

ktoré

nič dobré neočakávajú, a z prvého
stretnutia

sa

môže

zrodiť

Navštevovať

nové

demilitarizuje srdcia a vedie nás k tomu,

priateľstvo.

aby sme druhých vnímali ako bratov

seniorov je v dnešnej dobe skutkom

a sestry. A my, starí rodičia a seniori,

milosrdenstva!

máme veľkú zodpovednosť: naučiť ženy

Prosme

Pannu

Matku

všetkých

urobila

nežnosti,

pozerali

pochopením

spolutvorcami revolúcie nežnosti, aby

a láskavým pohľadom, s akým hľadíme

sme spoločne oslobodili svet od chmár

na svoje vnúčatá.

osamelosti a démona vojny.

2

rovnakým
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Máriu,

a mužov našej doby, aby sa na druhých
s

aby

osamelých
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Uspenský pôst - Spasivka
(pôst pred sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky)
Na veľké sviatky liturgického roka sa
kresťania

v

prvých

storočiach

vždy

pôst, Petro-pavlovský čiže apoštolský
pôst, Uspenský pôst a Filipovka).

pripravovali modlitbou a pôstom.

Uspenský pôst dnes

K veľkým sviatkom roka patril aj

Uspenský pôst v súčasnosti nie je

sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

v našej cirkvi na Slovensku záväzný, čo

Pôstne obdobie pred týmto sviatkom je

však ale neznamená, že bol zrušený.

najmladšie

pôstne

obdobie,

prvé

zmienky sú až z 9. storočia.
Definitívne

pôst

zintenzívnenia

má

byť

obdobím

duchovného

života,

tento

vnútorného očisťovania. Mnohí

byzantského

ľudia v dnešnej dobe sa topia

cirkevného roka zavedený

v prázdnote, často im chýbajú

na

sneme

skutočné hodnoty a šťastie, a to

v roku

práve

pôst

do

bol

Každý

cirkevnom

v Konštantínopole

kvôli

konzumizmu

1166, kde sa riešila aj otázka trvania

a nenásytnosti. Preto sú pôsty dôležité!

pôstu. Snem vymedzil čas pôstu od 1. do

Sú

15. augusta.

frustráciu a „únavu zo života“.

Tento pôst sa ujal zvykom a nie

účinným
Posledné

liekom
dva

na

prázdnotu,

veľké

sviatky

zákonom. Už rímsky pápež svätý Lev

cirkevného roka, ktoré sú ešte pred nami,

Veľký spomína štyri pôstne obdobia

poukazujú

v jednej svojej homílii (predniesol ju

premenenie (zbožštenie) a prechod do

okolo roku 450): „Cirkevné pôsty sú

nebeského kráľovstva. Práve Uspenský

rozdelené v roku tak, aby každé ročné

pôst je výbornou šancou, aby sme si

obdobie

zákon

tento cieľ viacej pripomínali, aby sme na

zdržanlivosti. Preto je pre jar jarný pôst

neho viacej sústredili svoje úsilie a niečo

– Štyridsiatnica, v lete letný pôst – na

preň vykonali. O to viacej, že pôst

Päťdesiatnicu, jeseň má jesenný pôst –

v tomto období je uľahčený dostatkom

v siedmom mesiaci a zima – zimný.“

čerstvej zeleniny a ovocia. Nech sa teda

malo

predpísaný

na

cieľ

nášho

života:

Sv. Lev teda poznal štyri základné

Spasivka stane obdobím zberu nielen

pôstne obdobia podobne, ako ich máme

toho reálneho ovocia, ale aj obdobím

dnes v našom cirkevnom roku (Veľký

zberu duchovného ovocia.
3

10/2022 Farské zvesti
___________________________________________________________

Liturgický program
Liturgický program po 7. nedeli po Päťdesiatnici

25.07. – 31.07. 2022

Pondelok
25.07.

Utorok
26.07.

Zosnutie sv. Anny,

06:30 sv. lit. (csl.)

matky Presv. Bohorodičky

18:00 sv. lit. (slov.)
06:30 sv. lit. (csl.)

Prep. mučenica Paraskeva

Streda
27.07.

Sv. veľkomuč. a uzdravovateľ

Štvrtok
28.07.

Sv. apoštoli a diakoni Prochor,
Nikanor, Timón a Parmenas

Panteleimon

† Štefan, Mária, Mária

* Anna s rod.
† Ladislav

18:00 sv. lit. (slov.) † Anna, Anna, Ladislav...
06:30 sv. lit. (csl.) * Mária, Jozef, Daniela s rod.
18:00 sv. lit. (slov.)
06:30 sv. lit. (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.)

* Božena s rod.
† Mária
1. * Pavol s rod., Martin
2. * Štefan

06:30 sv. lit. (csl.)

Piatok
29.07.

Sv. mučeník Kallinik

Sobota
30.07.

Sv. apoštoli Silas, Silván
a spoločníci

zdržanlivosť od mäsa

18:00 sv. lit. (slov.)
07:00 sv. lit. (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.)
07:30 sv. lit. (slov.)

8. nedeľa po
Nedeľa
31.07.

1. † Anton, Anna
2. † Nataša (panychída)
* sr. Hieronýma
† Michal
* Peter, Inga,
Peter, Patrik

Päťdesiatnici

09:00 sv. lit. (csl.)

Sv. a spravodlivý Eudokim

hl. 7

11:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť
* sr. Agáta

17:15 Večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)
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Liturgický program
Liturgický program po 8. nedeli po Päťdesiatnici

01.08. – 07.08. 2022
Pondelok
01.08.

Vynesenie úct. a život. Kríža

06:30 sv. lit. (csl.) † Anton, Anton, Magdaléna

Začiatok pôstu pred sviatkom
Zosnutia Bohorodičky

18:00 sv. lit. (slov.)

Utorok
02.08.

Prenesenie ostatkov sv.
prvomučeníka a archidiakona
Štefana

Streda
03.08.

Prepodobní otcovia Izák,
Dalmat a Faust

Štvrtok
04.08.

Siedmi svätí mladíci z Efezu

† Mikuláš, Mária, Mária

06:30 sv. lit. (csl.)

† Andrej, Mária

18:00 sv. lit. (slov.)

† Anna, Štefan

06:30 sv. lit. (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.)

† Andrej, Mária. Marta
† Magdaléna, Oto, Anna

06:30 sv. lit. (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.)
06:30 sv. lit. (csl.)

Piatok
05.08.

Sobota
06.08.

† Ján
* Vladimír s rod.

Sv. mučeník Eusignios
zdržanlivosť od mäsa

Premenenie nášho Pána, Boha
a Spasiteľa Ježiša Krista
odporúčaný sviatok, mirovanie

9. nedeľa po
Nedeľa
07.08.

† Ján, Lýdia

Päťdesiatnici

17:00 Veľká Večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)

† Michal, Anna

07:30 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

09:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

18:00 sv. lit. (slov.)

† z ruž. spoločenstva

07:30 sv. lit. (slov.)

* sr. Antónia

09:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

11:00 sv. lit. (slov.)

* o. Martin s rod.

Prep. mučeník Domécius
hl. 8

Zbierka: Katechizácia a kat. školy

17:15 Večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)

* Mária, Radoslav,
Viktória
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Liturgický program
Liturgický program po 9. nedeli po Päťdesiatnici

08.08. – 14.08. 2022

Pondelok
08.08.

06:30 sv. lit. (csl.)

Sv. vyznávač Emilián,

† Mária, Štefan, Mária

18:00 sv. lit. (slov.)

kyzický biskup

1. † Margita, Michal
2. † Mária

06:30 sv. lit. (csl.)

Utorok
09.08.

Streda
10.08.

Štvrtok
11.08.

Piatok
12.08.

Sobota
13.08.

Sv. apoštol Matej

18:00 sv. lit. (slov.) 1. † Helena, Michal, Vasiľ...
2. † Tomáš, Mária (panychída)

Sv. mučeník a archidiakon
Vavrinec

† Štefan, Danka, Štefan

18:00 sv. lit. (slov.)

† Ladislav (panychída)

* Vladimír, Jana, Matúš...

18:00 sv. lit. (slov.) † Ivan, Fedor, Andrej, Anna

Sv. muč. Fótios a Anikét
zdržanlivosť od mäsa

06:30 sv. lit. (csl.)

† Mária

18:00 sv. lit. (slov.)

† Mária, Andrej, Marta

07:30 sv. lit. (csl.)

† Anna, Demeter, Ján...

Prep. otec Maxim Vyznávač
18:00 sv. lit. (slov.)
08:00 sv. lit. (csl.)

Päťdesiatnici

* Anna s rod.
* Júlia

10:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

18:00 sv. lit. (slov.)

* Radoslav s rod.

Odpustová slávnosť
hl. 1

6

06:30 sv. lit. (csl.)

06:30 sv. lit. (csl.)

Sv. mučeník Euplos

10. nedeľa po
Nedeľa
14.08.

† Mária
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Seniori a ich miesto v Cirkvi
(2. svetový deň starých rodičov a seniorov)
Svetový

deň

starých

rodičov

Kardinál

Kevin

Farrell,

prefekt

a seniorov bol ustanovený v roku 2021

Dikastéria pre laikov, rodinu a život,

pápežom Františkom a každoročne sa

zdôraznil potrebu prejavovať seniorom

slávi v celej Cirkvi na štvrtú júlovú

blízkosť a nehu, keďže v poslednom čase

nedeľu, blízko sviatku svätého Joachima

mimoriadne

a

a strachom.

svätej

Anny,

Ježišových

„starých

a životným

rodičov“.

trpeli
Vďaka

izolovanosťou
svojej

skúsenostiam

múdrosti
sú

seniori

svedectvo

veľkým zdrojom pre nájdenie východísk

starších ľudí je dôležité a významné,

z mnohých kríz. Kard. Farrell konštatuje:

a vyzýva ich, aby boli učiteľmi pokojného

„V Cirkvi ... majú starí rodičia a seniori

spôsobu života, ktorý je pozorný voči

čestné miesto a svetový deň, ktorý

najslabším.

budeme

Pápež

pripomína,

že

Myšlienkou bolo vytvoriť čo najviac
decentralizovaný
posolstvo

deň,

aby

dostalo

sa

toto

sláviť,

to

má

zdôrazniť.

V pastorácii je každá z našich komunít
pozvaná nepovažovať seniorov len za
klientov

ku

našich

sociálnych

každému starému rodičovi

služieb, ale považovať ich aj za

a každému

protagonistov našich programov

staršiemu

a doceňovať ich spiritualitu.“

človeku, dokonca aj k tým

„Pozornosť venovaná starým

najosamelejším.
Druhý ročník Svetového dňa starých

rodičom a starším ľuďom nemôže byť

rodičov a seniorov, ktorý sa slávi 24. júla

niečím

2022, má tému témou „Ešte aj v starobe

prítomnosť nie je výnimočná, ale je

budú prinášať ovocie.“

stabilnou súčasťou našich spoločností“,

Názov

posolstva

je

prevzatý

zo

dôležitú

pretože

ich

uvádza ďalej kardinál Kevin Farrell.
Pápež František pozýva k tomu, aby si

žalmov (Ž 92, 15).
Na

výnimočným,

úlohu

starých

ľudí

všetci

uvedomili

význam

seniorov

v rodine, Cirkvi a spoločnosti a najmä

v živote našich krajín a komunít a aby sa

vzťahy medzi generáciami upozorňuje

to robilo nie ojedinele, ale systematicky.

pápež František počas svojho pontifikátu

Zároveň

pápež

František

pozýva

deň

všetkých starých rodičov a seniorov, aby

starých rodičov bol zavedený z jeho

naďalej prinášali ovocie a aby osobitným

iniciatívy.

spôsobom prežívali rozmer modlitby.

systematicky.

Samotný

svetový
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Tajomstvo dobrého človeka
(príbeh pre potešenie duše)
Bol raz jeden taký dobrý a nesebecký
človek, že Boh sa rozhodol odmeniť ho.

cítil dobre. Ale ja o tom vôbec nechcem
vedieť.“

Zavolal anjela a povedal mu, aby išiel za

Od tej chvíle kadiaľ láskavý muž

ním a opýtal sa ho, čo by si prial. Vraj mu

prešiel, tam vädnúce kvety znovu ožili,

splní akékoľvek želanie.

chorí sa uzdravovali, nešťastným sa ich

Anjel sa tomuto láskavému mužovi

ťažké bremeno nieslo ľahšie, tí, čo sa
hádali, šírili pokoj a tí, čo mali nejaký

zjavil a oznámil mu dobrú správu.
Láskavý muž však odvetil: „Ja som
šťastný. Už mám všetko, čo si prajem.“

problém, ho dokázali vyriešiť.
Lenže toto všetko sa dialo za jeho

Anjel mu vysvetlil, že voči Bohu treba

chrbtom, bez toho, aby o tom vedel.

byť ohľaduplný. Ak chce niekoho obdariť,

Nebolo v ňom hrdosti pre dobro, ktoré

je lepšie dar prijať.

vykonal, a ani nijaké očakávania.

Láskavý muž odpovedal: „Dobre teda.
Chcem, aby sa každý, kto ma stretne,

Nevedomý a spokojný kráčal láskavý
muž svetom a rozdával šťastie.

Podvod
(príbeh pre potešenie duše)
Jeden majster dlhé roky pracoval vo

Keď bola stavba hotová, pri malej
slávnosti odovzdal majster riaditeľovi

veľkom stavebnom podniku.
Raz dostal príkaz postaviť ukážkovú

kľúč od novopostavenej vily.

vilu podľa svojej chuti. Mohol si vybrať

Riaditeľ mu ho s úsmevom vrátil,

miesto, ktoré sa mu najviac páčilo,

stisol mu ruku a s veľmi vážnym hlasom

a nehľadieť na výdavky.

povedal: „Túto vilu prijmite ako môj dar

Hneď sa dal do práce, ale podľahol
pokušeniu využiť slepú dôveru. Použil
podradný

materiál,

pôsobenia v našom podniku."

zamestnal

neodborníkov za nízky plat a ušetrené
peniaze strkal do vlastného vrecka.
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na znak úcty a vďačnosti za dlhé roky

Dni, ktoré prežívaš sú tehlami tvojho
budúceho domu...

