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                                                                                                                    Žbin.        Hat.         Vrb.  

7.10.  Po Ružencová Panna Mária, sp.   1800 

1700 r. 
1700 
1600 r. 

8.10.  Ut Féria 1615grl 1730grl  

9.10. Str Sv. Ján Leonardi, kňaz, ľ.sp. 1700 
1600 ad 

  

10.10. Št Féria,   
 

1800    
1700 ad 

 

11.10. Pia Sv. Ján XXIII., pápež, ľ.sp., 
 sv. omša za účasti detí 

1800  
 

1700 

1600 ad 

12.10. So Féria,   1500 
sobáš 

 800 
  

 

13.10. Ne 28. NEDEĽA CEZ ROK   1030 800 915 

14.10. Po Sv. Kalixt I., páp., muč., ľ.sp. 1615grl 1730grl 
1630 r. 

1800 
1700ruž. 

15.10. Ut Sv. Terézia od Ježiša p., uč. C., sp. 1615grl 1730grl

. 

  

16.10. Str Sv. Margita Alacoque, panna, ľ.sp. 1700 
1600 ad 

  

17. 10. Št Sv. Ignác Antioch., bis. , muč., sp. 
Modlitby za uzdravenie a oslobodenie 

 1800 
 1845 ad  

 

18.10. Pia Sv. Lukáš, evanjelista, sv., sv.omša 

za účasti detí,  
1800 

 

1700 

1600 ad 

19.10. So Sv. Ján a Izák, kň. a spo., 

muč.,ľ.sp., púť do Vysokej n. Úhom 

 
800  

20.10. Ne 29. NEDEĽA  CEZ  ROK  zbierka 

na misie,   
1030  800  915 

Zmena programu vyhradená! 

      V októbrom mesiaci sa modlíme sv. ruženec  pol hodinu pred sv. omšou.  

Prosím, pozývajte  deti k modlitbe.  Stretnutie s prvoprijímajúcimi bude v piatok po 

sv. omši. 18.10.- 20.10. bude 82. púť Radosti  vo Vysokej n. Úhom.    Od 15.9 do 

24.10. prebieha 40- dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Prosím o Vaše 

modlitby a pôsty.  Na 29-tu   nedeľu bude zbierka na misie. Vopred Pán Boh zaplať 

za Vaše dary.  Sviatosť manželstva chcú prijať: Jozef Ontko a Kristína Šutai- 

Paľová. 19. oktobra  naša farnosť Žbince  putuje ku Anne Kolesárovej  do Vysokej 

nad Úhom. Naša farnosť sa  modlí Krížovú cestu o 1600.  Pútnici nahláste sa  prosím  

čo najskôr.   
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                            Október – misie – naša rodina 
   Svätý Otec vydal posolstvo k misijnej nedeli, ktoré nazval Pokrstení a poslaní. „Je 

to hlavná myšlienka celého mesiaca. Krstom sme poslaní do tohoto sveta. Krst je 

veľký dar. Poklad, ktorý nám bol daný nielen pre to, aby sme ho chránili, ale aj 

dávali iným,“ povedal národný riaditeľ Pápežských misijných diel Ivan Kňaze, 

podľa ktorého základným východiskom je dokument Evangelium gaudiium. 

„Radosťou môžeme oslovovať iných pre Ježiša Krista a privádzať ich k viere. K 

tomuto sme poslaní krstom. Každý pokrstený má teda byť misionárom všade, kde 

sme,“ upozornil. Podľa neho poslanie „Choďte do celého sveta znamená, že nie 

každý môže ísť do ďalekého sveta, ale tým svetom je pre nás naša rodina, práca, 

škola, obec, farnosť. Tam môžeme oslovovať iných radosťou pre Krista. To je 

základná myšlienka mimoriadneho misijného mesiaca,“ dodal. Od vydania 

spomínanej encykliky uplynulo sto rokov. V nej pápež Benedikta XV. zdôrazňuje, 

že pre misie sú potrební svätí ľudia. „Viera sa posilňuje, že je daná,“ upozorňuje 

Ivan Kňaze. Práve výročie bolo dôvodom za vyhlásenie mimoriadneho mesiaca. 

„Druhým dôvodom bol fakt, že Svätý Otec František vníma potrebu misie a to nielen 

v misijných krajinách, ale aj v krajinách, kde je kresťanstvo tradičné. V týchto 

krajinách cirkev nenachádza spôsoby ako oslovovať mladú generáciu. Je to Európa 

a Severná Amerika. Pápež pochádza z misijnej krajiny. Preto jeho vnímanie, čo je 

misia, je iné, ako európske,“ povedal národný riaditeľ PMD s tým, že v misijnom 

mesiaci ide o to, aby sme sa v Európe zaktivizovali pre misiu a Evanjelizáciu, pre 

oslovovanie ľudí pre vieru. To sa týka celej Európy, aj Slovenska. „Kňazi, rodičia i 

starí rodičia vnímajú, že mladú generáciu nedokáže cirkev osloviť. Slovensko je 

silné tradíciou. Viera bola u nás skrátka spojená so silnou tradíciou. To je pozitívne. 

Slávenie Vianoc, sviatosti birmovania, prvého svätého prijímania, je spojené s 

tradíciou a rodinnými oslavami. To sa týka aj svadby. Je však potrebné, aby cirkev 

ponúkla nový pohľad. Manželstvo a sviatosť je dôležitá, ale nie je nevyhnutná veľká 

oslava. Tradícia na sídliskách už neexistuje. Nemajú tam tradíciu nedeľnej svätej 

omše, čo na dedinách bolo tradičné,“ zdôraznil Ivan Kňaze. Podľa neho treba, aby 

sa aj Slovensko zaktivizovalo. „Pripravujeme stretnutie pre kňazov, kde by sa 

navzájom inšpirovali, ako z frustrácie prejsť k misii. Veľa vecí nás znechucuje. 

Človek má tendenciu vyplakávať, ale je dôležité, aby to bol udzravujúci plač, z 

ktorého človek vyjde a bude s ľuďmi. Je dôležité byť s ľuďmi. Osobný vzťah je 

dôležitý pre kňazov i laikov. To v ľuďoch zostane. Keby nebolo kresťanstvo, mnohí 

ľudia by sa nepoznali. Nevznikli by nové manželstvá. Evanjelizácia je najistejší 

priestor reálnych vzťahov,“ vyhlásil.Cieľom Mimoriadneho misijného mesiaca je 

podľa Ivana Kňazeho v prvom rade modlitba. „Prvý október je sviatok svätej 



Terezky Ježiškova, ktorá nikdy nebola na misiách, ale modlila sa celý život a 

mnohým pomohla. Čiže v prvom rade je to modlitba, pretože nie každý môže 

podnikať aktivity,“ povedal. Druhým cieľom je premýšľanie o tom, čo je dôležité v 

mojom okolí. Nasleduje aktivizácia v tom prostredí, kde som. A štvrtou formou je 

pomoc misiám. Dá sa povedať, že Slovensko patrí medzi najbohatšie krajiny sveta. 

Deväťdesiat percent ľudí na svete sa má horšie ako my. „Môžeme pomôcť v rámci 

cirkvi tým, ktorí sa majú v misijných krajinách horšie. Zároveň Slovensko môže 

pomôcť modlitbou a aktivizáciou kňazov a zapojením laikov vo farnostiach. V 

nemecky hovoriacich krajinách bol prijatý misijný manifest, v ktorom sa ľudia môžu 

na rok zaviazať k nejakým službám vo farnosti. Môže ísť o praktické veci, ako je 

spevokol, upratovanie kostola, pomoc biednym,“ vymenováva možnosti Ivan 

Kňaze.Na webe PMD záujemcovia nájdu modlitbu Svätého Otca Františka za misie. 

„Modlíme sa tiež misijný ruženec, ktorý je charakteristický piatimi farbami 

symbolizujúcimi päť kontinentov. Pripravujeme Krížovú cestu mučeníkov misií a 

svedkov viery. V nej sú zahrnutí štyria Slováci. Danica Olexová, Emília Bihárová, 

sestra Veronika a kňaz Ján Hermanovský,“ hovorí riaditeľ PMD. 

Počas misijnej nedele prebieha finančná zbierka vo všetkých diecézach sveta, aj v 

tých najchudobnejších. „Je to najvyššia forma solidarity. Peniaze posielajú do 

spoločného fondu aj chudobné krajiny a následne sa to prerozdeľuje medzi 

najchudobnejších. Každý sa teda učí štedrosti. Minulý rok sa napríklad v Etiópii 

vyzbieralo 10 000 eur. U nás sa vyzbieralo 608 tisíc a my sme následne v Etiópii 

podporili viaceré projekty,“ konštatuje Ivan Kňaze. Peniaze vyzbierané na misijnú 

nedeľu sa využívajú na podporu diecéz, katechétov a projekty, ktoré diecézy 

financujú. Je to napríklad výstavba kostolov, školenia katechétov. Cez Misijné dielo 

detí Slovensko podporuje v Rwande dielo svätého Antona. Prvýkrát bolo podporené 

Pápežské misijné dielo detí v Indii. Cez dielo svätého Petra zas podporujú Slováci 

bohoslovcov vo svete. „Na Slovensku majú veriaci adoptovaných viac ako 300 

bohoslovcov. Na misijnú nedeľu príde na Slovensko rektor seminára z Beninu, ktorý 

podporujeme. Okrem toho finančne pomáhame seminárom v Burkina Faso, Pobreží 

Slonoviny a dva v Kamerune. v Benine podporujeme všetkých bohoslovcov, v 

ostatných prvákov,“ hovorí Ivan Kňaze. 

Jeden rok pre jedného bohoslovca stojí 600 eur. „Máme pani, ktorá podporuje 

finančne desať bohoslovcov. V Pruskom sa pravidelne spoločenstvo modlí za nové 

duchovné povolania. Zatiaľ však Boh nikoho z obce nepovolal. Ale toto 

spoločenstvo si adoptovalo bohoslavca v Benine, za ktorého sa modlí a finančne ho 

aj podporuje,“ dodal Ivan Kňaze. ( tkkbs) 

 

                                Milión detí sa modli ruženec 
Myšlienka tejto kampane sa zrodila v roku 2005 pri jednej prícestnej kaplnke s obrazom 

Panny Márie vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Miestne ženy raz videli, ako sa pred 

týmto obrazom skupina detí modlí ruženec. Počas ich modlitby mocne pocítili prítomnosť 

nebeskej Matky. Jedna z nich si vtedy spomenula na slová svätého Pátra Pia: „Keď sa milión 

detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ Táto modlitebná iniciatíva má v prvom rade 

poukázať na to, že úprimná modlitba detí preniká ako šíp priamo do srdca milosrdného Boha. 

Prostredníctvom nej môžeme hlbšie pochopiť, aká mocná je modlitba posvätného ruženca, 

keď sa ho modlia predovšetkým deti, aby vyprosili pokoj a jednotu v rodinách, medzi 

národmi a na celom svete! Svätý Ján Pavol II. napísal o ruženci v apoštolskom liste Rosarium 

Virginis Mariae: „Ruženec je zo svojej podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je 

vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou 

pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Zo svojej podstaty – ako vytrvalá 

spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať 

– nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.“ A tak 

dnes sa obraciame na vás s prosbou o pomoc. Všade tam, kde sú deti – v školách, škôlkach, 

nemocniciach, farnostiach či detských domovoch –, povzbuďte a pripravte ich na túto 

celosvetovú ružencovú iniciatívu, ktorá sa každý rok koná 18. októbra. V posledných rokoch 

sa k tejto iniciatíve pripojili státisíce detí. Z celého sveta sme dostali množstvo krásnych 

svedectiev o detskej viere a radosti z modlitby, ktorá zanechala hlboký dojem a veľkú milosť 

aj v dospelých. Mnohí, ktorí pripravovali deti na túto modlitbu, zaradili ruženec do svojho 

každodenného života.(internet( 

 

                                  Kríž z Iraku dostal biskup Haľko 
Je to vzácny dar pre Cirkev na Slovensku, ktorá aktívne pomáha miestnym ľuďom. 

Cieľom našej osobnej návštevy bola osobná podpora a povzbudenie tímu Slovákov, 

ktorí na mieste pracujú a návšteva projektov, a návšteva jednotlivých projektov, 

ktoré v minulosti schválili biskupi Slovenska. Zároveň sme prišli aj do rodín 

v  domoch, ktoré boli zrekonštruované  z výnosu Svätomartinskej zbierky 

Bratislavskej arcidiecézy," uviedol pre TK KBS Jozef Haľko.  Biskup Haľko vedie 

pracovnú skupinu slovenských biskupov k utečeneckej kríze a zároveň predsedá 

Rade KBS pre pastoráciu Slovákov v zahraničí. Do Iraku pricestoval už po 

druhýkrát, v apríli 2017 navštívil osobne projekty podporené KBS na rovnakom 

mieste. Cesta do Iraku nadväzuje na podobnú návštevu biskupa v utečeneckých 

táboroch v Grécku, kde zavítal roku 2016. "Naša cesta sa začala v Erbile, kde sme 

absolvovali sériu rôznych stretnutí a priajtí. Pozdravili sme predstaviteľov 

humanitárnych organizácií, s ktorými spolupracuje Slovenská katolícka charita. 

Okrem Erbilu sme prišli aj do mesta Karakoš. Čakalo nás stretnutie so slovenským 

projektovým tímom STEP-IN, ktorý zahŕňa dve kliniky slúžiace utečencom v 

mestách Erbil a Dohuk. Ďalším cieľom cesty bola návšteva farnosti sv. Jozefa a 

kláštora Panny Márie v Sulejmanii v Kurdistane," opísal biskup Haľko. Biskupa 

Haľku so sprievodom osobne prijal aj arcibiskup Erbilu Mons. Bašár Warda. 

"Predstavil nám stavbu katolíckej univerzity, ktorú sa rozhodli postaviť v Erbile. Je 

to stavba, ktorá pre irackú spoločnosť ponúkne vzdelaných mladých ľudí, ktorí budú 

schopní prevziať zodpovednosť za ďalšie smerovanie krajiny," opísal svoje 

stretnutie biskup Haľko, ktorý sa vrátil domov cez víkend. (tk kbs) 


