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Mt 21, 28 – 32 
 
Stretla som ženu. Ženu, ktorá niesla nálepku – prostitútka. A ešte mala veľa iných 
mien. Žiadne z nich nepatrí do slovníka slušných ľudí. Bola matkou bez 
prostriedkov, bez manžela. A tak sa rozhodla pomôcť rodine tak, ako to vedela. 
Začala predávať svoje vlastné telo. Jej príbeh mi pripomenul iný príbeh. Ženy z 
diela Viktora Huga Bedári. Keď žena pre záchranu svojho dieťaťa radšej zničí samú 
seba, len aby sa ono malo dobre. Obetuje sa až po smrť. 
Aké ľahké je žiť, keď nie sme vystavení existenčným otázkam. Keď o stravu, byt, 
prácu máme postarané. Ako hovorí staré príslovie: Sýty hladnému neverí. V tomto 
prípade sme zabezpečení, sýti, neriešime existenčné otázky a ľahko sa z nás 
stávajú farizeji, ktorí odsudzujú – ako by sa malo a nemalo žiť. 
Skloniť sa k trpiacim, biednym, k tým, ktorí nás predbiehajú na ceste do Božieho 
kráľovstva, a nepripodobniť sa im v hladovke, v problémoch. Ale priblížiť sa im tak, 
ako to chce Kristus. Aby sme boli ich ústami, keď ich nik nepočuje. Aby sme boli 
ich očami, keď si úrady a kompetentní pred nimi zatvárajú oči. Aby sme boli ich 
nohami, keď nevládzu chodiť po úradoch. Aby sme boli ich rukami, ktoré sa 
naťahujú po sociálnych dávkach, ktoré sú im nespravodlivo zadržané. 
Často sami seba počujeme hovoriť: „Nechce sa mi, nevládzem, nemôžem!“ A tak 
je to aj správne. Treba poznať svoje limity. Ale v behu do Božieho kráľovstva sa 
nemôžeme nechať predbehnúť. Dostali sme to, čo iní nedostali. Máme to, čo iným 
chýba. Nie pre ich morálku, nie pre ich hriechy. Dostali sme to preto, že Boh si nás 
vyvolil, aby sme mu slúžili na cestách, ktorými nik nekráča. Aby sme boli hlasom 
chudobných, mýtnikov, neviestok, detí, utečencov. Hlasom, ktorý si občas povie: 
„Nechce sa mi!“ Ale nakoniec zdvihne hlavu a život biednejších ho nenechá 
chladným. 
Otázka neznie: „Kto menej hrešil?“, ale „Kto splnil Otcovu vôľu?“ Bol to ten, ktorý 
išiel pracovať do vinice, aj keď sa mu nechcelo. Aby sme na uliciach nemuseli 
stretávať Klozet z Bedárov. 
Hermana Matláková 
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Stretnutie detí prihlásených na 1. sv. 
prijímanie a ich rodičov bude v nedeľu 
9. októbra po sv. omši v Soli. 
 
Pozvánka z farnosti Fatimskej Panny 
Márie v Čemernom: V ružencovom 
mesiaci vás 8. októbra pozývame 
popoludní o 14.30 do kostola Fatimskej 
Panny Márie na modlitbu ruženca i na 
 hudobno-poetické pásmo „Jej 
očami...“. 
Toto dielo tvorivej skupiny Poetica 
Musica, pretkané úryvkami poézie z 
diela Vladimíra Štefaniča a Zuzany 
Eperješiovej, sa pozerá na Máriu, ale 
tiež sa zamýšľa nad pohľadom samotnej 
Márie na kľúčové udalosti jej života, na 
radosti i bolesti. Mária je tu 
predstavená ako žena verná svojmu 
sľubu, ako matka, ktorá sa k nám 
neustále vracia a chráni nás. 
I týmto spôsobom sa môžeme pripraviť 
na blížiace sa zavŕšenie jubilea 
storočnice fatimských zjavení. Info na 
plagátoch.  
Púť  13. októbra: 
Hl. celebrantom a kazateľom bude vdp. 
Marek Kunder z Kňazského seminára v 
Košiciach.  
Program slávenia:   
18.00 večeradlo 
18.45 sviečkový sprievod 
19.30 sv. omša  
 
 

Októbrová modlitba sv. ruženca: Ak je 
sv. omša o 18.00 – ruženec o 17.30 
s kňazom (podľa možnosti), ak je sv. 
omša o 17.00 ruženec po sv. omši. Keď 
nie je sv. omša - ruženec o 17.30. 
Prosíme deti, mladých, rodičov 
seniorov, ruženčiarov a iné skupiny 
o predmodlievnie sv. ruženca v 
kostoloch. Pozývame tiež všetkých na 
modlitbu sv. ruženca v spoločenstve 
rodín doma. 
 
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa 
modlia ruženec v kostole, kaplnke alebo 
v rodine, rehoľnom spoločenstve alebo 
nábožnom združení. Na získanie 
odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí 5 
desiatkov, 2. treba pridať nábožné 
rozjímanie o tajomstvách, 3. pri 
verejnom recitovaní treba vysloviť 
tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. 
 
Úmysly apoštolátu modlitby na 
október: Všeobecný úmysel: Za oblasť 
práce, aby každému bolo zaručené 
rešpektovanie jeho práv a ich ochrana, 
a aby nezamestnaní dostali možnosť 
prispievať k budovaniu spoločného 
dobra. Úmysel slovenských biskupov: 
Aby sme si v tomto mesiaci zasvätenom 
misiám uvedomovali potrebu podieľať 
sa na univerzálnom poslaní Cirkvi 
modlitbou, obetou a konkrétnou 
pomocou. 



 

 
 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 9. október    féria 

 

17.00 HLINNÉ + Anna, Anna, Jozef Urban 

18.00 SOĽ ZBP Júlia s rod. 

UTOROK 10. október  féria    

 18.00 SOĽ + Alžbeta, Juraj, Alžbeta, Jozef 

STREDA 11. október  féria 

 

17.00 HLINNÉ + Milan, Ján, Ján 

18.00 SOĽ + Anna, Michal, Michal, Kurt 

ŠTVRTOK 12. október     féria   

 

18.00 KOMÁRANY ZBP rod. Lengerová, Radová 

17.00 JASTRABIE + z rod. Kochanovej 

PIATOK 13. október  féria 

 

17.00 HLINNÉ ZBP Irena Tabaková 

18.00 SOĽ + Ján, Anna Kurej 

SOBOTA 14. október  féria 

 18.00 SOĽ + Mária, Michal, Helena, Rudolf 

NEDEĽA 15. október      28. nedeľa cez rok A        

 

9.00 HLINNÉ + Ján, + z rod. Bašistovej, Grešovej, Židovej 

10.30 SOĽ ZBP Jozef, Mária Voľanský 50 rokov manželstva 

9.15 JASTRABIE ZBP Viktor s rod. 

8.00 KOMÁRANY ZBP Paľko, Terezka  

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 2.  október      Sv. anjelov strážcov, spomienka 

Od 16.30 sv. 
spoveď 

18.00 HLINNÉ + Jozef, Anna, Jozef Mikloš                                              z 

 18.00 SOĽ ZBP Michal Ferenc 

UTOROK 3.  október      féria 

Od 17.00 sv. 
spoveď 

18.00 JASTRABIE +Ján, Helena Bartko 

 18.00 KOMÁRANY ZBP Jana, Samuel 

STREDA 4.  október     Sv. Františka Assiského, spomienka 

 
17.00 HLINNÉ + Helena, Alenka, Ján Kandala 

18.00 SOĽ ZBP František s rod. 

ŠTVRTOK 5.  október       féria       Výročie posvätenia farského kostola 

Od 16.00 sv. 
spoveď 

18.00 SOĽ Za farnosť 

PIATOK 6.  október      féria  1. piatok         8.30 spoveď chorí 

16.00 

15.45 

Adorácia 

15.45 

16.00 

17.00 HLINNÉ Za ruženčiarov 

18.00 SOĽ Za ruženčiarov 

18.00 JASTRABIE Za ruženčiarov 

17.00 KOMÁRANY Za ruženčiarov 

SOBOTA 7.   október     Ružencovej Panny Márie, spomienka 

Večeradlo JA 18.00 SOĽ Za našich kňazov, za kňazov rodákov 

NEDEĽA 8.  október     27. nedeľa cez rok A                 

 

9.00 HLINNÉ Za farnosť 

10.30 SOĽ ZBP Ján Gavaľa 50 rokov 

8.00 JASTRABIE ZBP rod. Petra Bačišina 

9.15 KOMÁRANY ZBP Mária 
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