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20.10.2013 nedeľa
29.nedeľa v období cez rok
18:00 – ruženec a adorácia
21. 10. 2013 pondelok
Féria – 6:30, 18:00
22. 10. 2013 utorok
Féria - 6:30, 18:00
23. 10. 2013 streda
Féria – 6:30, 18:00
24. 10. 2013 štvrtok
Féria – 6:30, 18:00
25. 10. 2013 piatok
Féria – 6:30, 18:00
26.10.2013 sobota
Omša o Panne Márií – 7:00
27.10.2013 nedeľa
30. nedeľa v období cez rok
6:30;7:30,9:00;10:30;19:30
18:00 modlitba sv. ruženca a
adorácia

Ak súdite ľudí,
nemáte čas ich milovať.
Matka Tereza

* Adorácia dnes od 18.00h, štvrtok po sv. omši.
* Ružencové bratstvo pozýva zapojiť sa do modlitbovej
ružencovej skupiny – ruže. Spočíva to v tom, že člen tejto
ruže zoberie na seba záväzok, že sa každý deň modlí
desiatok posvätného ruženca. Nie je to pod ťažkým
hriechom, ak sa nepomodlí. Prihlásiť sa môžete v
zákristií.
* Farská charita oznamuje seniorom že budúcu nedeľu
27.10. 2013 bude jesenné posedenie v hale centra o 15:30
hod. Bližšie informácie o programe budú na nástenke.
* Úradné hodiny farskej charity pre verejnosť sú v hale
centra" v stredu od 8.00 - 9.00 hod. a v piatok od 17.00 18.00 hod.
* Kardinál +McCarrick a biskup +Cupich. z biskupskej
konferencie USA z Washingtonu navštívia Slovensko,
konkrétne KBS v Bratislave a pri tejto príležitosti chcú
navštíviť aj našu farnosť z dôvodu, že projekty, ktoré v našej
farnosti podporili sú jedny z najlepších na Slovensku. Táto
návšteva by sa mala uskutočniť 5. novembra večer pri sv.
omši, kde sa potom chcú stretnúť s naším farským
spoločenstvom. Srdečne Vás pozývame na toto milé
stretnutie.
* Ak ešte máte doma staré slovenské koruny, zvlášť mince,
ktoré sa dajú vymeniť len do 1.1.2014, môžete ich vhodiť v
kostole do pokladničiek, okrem 10 a 20 haliernikov.
* Upratovanie kostola tento týždeň má skupina p. Lukášovej,
ďakujeme predošlej skupine.
* Vzadu sú Katolícke noviny, kde je článok o starobe ako
dozrievaní pre nebeské kráľovstvo. A nové číslo „Milujte sa“
* Dnes je zbierka na misie. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
* Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 10:30 hod. budeme
prijímať za kandidátov na Prvé Sväté prijímanie terajších
tretiakov. Ako znak toho deti dostanú krížiky. Účasť detí je
povinná.
Ostatné oznamy.
* V noci z 26. na 27. Októbra sa mení čas. O 03.00 hod.
letného času si posúvame ručičky hodiniek na 02.00 hod.
stredoeurópskeho času. Teda o 1 hodinu dozadu.
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Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: “V istom
meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k
nemu chodila s prosbou: „Obráň ma pred mojím protivníkom. Ale on dlho nechcel. No
potom si povedal: „Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma
tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári.“ A Pán povedal: „Počúvajte, čo
hovorí nespravodlivý sudca! A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom
i nocou, a bude k nim nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka
vieru na zemi, keď príde?“ Lk 18,1-8
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príde?“ Lk 18,1-8 Meditácia"Zaraz ich obráni..." (Lk 18, 8). Niekedy sa spravodlivosti ťažko
dočkáte. Vdova, ktorá sa dovolávala spravodlivosti, bola nešťastná, pretože výsledok jej
prípadu bol neistý. Preto sa rozhodla chodiť za sudcom a unúvať ho dovtedy, kým
nerozhodne tak, ako vedela, že si zaslúži. A to unúvanie sa napokon vyplatilo! Spravodlivosť
je predovšetkým vyjadrením toho, čo je naša povinnosť; konaním toho, čo je správne.
Spravodlivosť sa má zakladať na faktoch bez ohľadu na pocity alebo vášne. Nemá sa
dosahovať naliehaním ani presviedčaním. Tu sa však ale presne toto udialo! A na toto aj
Ježiš myslel, keď sa opýtal: "Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i
nocou?" (Lk 18, 7).Božia spravodlivosť nie je vo všeobecnosti záležitosťou vášne, no Boh
zvláštnym spôsobom miluje biednych. A kto sú biedni? Nielen tí, čo nemajú materiálne
prostriedky. "Biednym" sa môže stať každý z nás, keď stratí srdce, keď uverí, že sa oňho nikto
nestará, keď uverí, že pri ňom nikto nestojí, alebo keď uverí, že nikto nerozumie tomu, čím
práve prechádza.
Všimni si, že sudca si tú ženu nikdy nevybral. Nás si však Boh vybral. Sme jeho
ľud, jeho milovaní synovia a dcéry. Ježiš sa stal jedným z nás a to z nás robí jeho
zvláštne osobné vlastníctvo. Vždy s nami zaobchádza s láskou a stará sa o nás.
Ak sa teda cítiš biedne a máš dojem, že sa o teba nikto nestará, stačí prísť za
Najvyšším sudcom a porozprávať sa s ním. On je na tvojej strane! Cíti s tebou a je
s tebou. Počuje tvoj nárek. Stále sa modli a nikdy nestrať nádej. Boh ťa uisťuje, že
keď vytrváš, bude ti prisúdená osobitná spravodlivosť, ktorá je vyhradená
biednym, jednoduchým a pokorným.

