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Napomínam ťa z lásky, úbožiak 
Koľko je toho, čo neznesiem, koľko je toho, čo nerobím. A možno som aj 
bezbožný… Určite neznesiem dohováranie, odkrývanie svojich hriechov, slabostí 
a nevernosti. Ale som majster v odkrývaní chýb druhých a hovorení o nich za ich 
chrbtom. Prečo mám prijať napomenutia a prečo mám napomínať? Lebo som 
strážca, ktorý to robí v Božom mene, aby sme sa odvrátili od svojich ciest 
a zachránili si život. Nie v hneve, v zlosti, ale po „predýchaní“ v pokore a láske 
pristupujem k bratovi, sestre. Láska nerobí zle blížnemu. Kde ma vedie myslenie 
o tejto vete? Určite do hĺbky svojho srdca. Musím sa k tej hĺbke prebojovať cez 
nánosy svojho negatívneho myslenia, nelásky k blížnemu, ukázania moci, 
pamätania a živenia zlých spomienok voči bratovi či sestre… Tak si dávam 
kontrolné otázky – kto stojí za tou myšlienkou? Boží Duch, alebo aký duch? A tak 
si vyberám, bojujem a prestávam Boha presviedčať o svojej pravde, skúsenosti. 
Len Boží Duch túži po mojom dobre a dobre blížneho, preto do tohto myslenia 
vpustím Lásku. A pristúpim k blížnemu s pomocnou rukou, s bratským 
napomenutím. Kde sa stala chyba, že nevstupuješ do hĺbky srdca, ale padáš na 
dno svojich slabostí a nerestí? Stratil si sa vo svojom povolaní? A možno žiješ 
svetácky. Viac buduješ vzťahy navonok so svojím okolím ako so svojím 
spoločenstvom? Hneď na prvé zabzučanie mobilu ideš riešiť problémy sveta? 
A možno si sa uzatvoril a nikomu nedôveruješ… prečo? 
Z roka na rok zisťujem, že to nie ja som hybnou silou a záchrancom sveta, že som 
ešte za nikoho nezomrela, jedine JEŽIŠ a rozhovor s ním od srdca k Srdcu ma 
zachráni. Uvedomujem si svoju slabosť – ale veď v slabosti sa dokonáva Božia 
moc. Vytiahni ma, Pane, z dna môjho smútku, negativizmu, daj mi ľudí, ktorý mi 
pomôžu, ktorých chcem poslúchať, s ktorými budem prosiť Otca, ktorý je na 
nebesiach. Nechcem plávať v plytkých vodách, ale ponoriť sa hlboko do toho 
miesta v sebe, kde môžem prežívať čisté stretnutie s tebou. 
Boh chce, aby som chcel; ak chcem, Boh bude konať. Utvorí pre teba cestu, 
o ktorej nevieš, ktorá je nová, pripravená pre teba z lásky, ty Boží úbožiak. 
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seba a ostatných spolubratov. Veriaci 
sa môžu postiť v ľubovoľný deň. 
Odporúčame v daný deň zúčastniť sa na 
svätej omši a obetovať ju za kňazov, 
tiež modlitbu  sv. ruženca, litánie, 
adoráciu. Okrem individuálneho 
zapojenia sa je vhodné spolu s kňazmi 
zorganizovať vo farnostiach rôzne 
spoločné modlitby alebo adorácie. Viac 
info na www.postaputzaknazov.sk 
Za čo sa postiť a modliť? 
Pôstne úmysly môžu byť rôzne. Naše 
obety a modlitby potrebujú aj kňazi 
starí a chorí. Kňazi so zraneným 
srdcom, spútaní rôznymi závislosťami, 
alebo takí, ktorí sa cítia vyhorení. Pôst 
môžeš obetovať za pastiera vo svojej 
farnosti, za kňaza, ktorý ťa krstil, či 
vyslúžil a aj dnes vysluhuje sviatosti. Ale 
aj za tých kňazov, ktorí ti najviac 
pomohli na ceste k Bohu. Môžeš ho tiež 
obetovať za nové povolania do 
kňazstva, či za odvahu pre chlapcov 
urobiť konkrétne rozhodnutie ako 
reakciu na Božie povolanie. 
Ako sa postiť? 
Odporúčame pôst, ako ho v Katolíckej 
cirkvi prežívame na Popolcovú stredu 
a Veľký piatok. To znamená, že iba raz 
za deň sa dosýta najesť a zdržať sa 
mäsitého jedla. Ak máš zdravotné 
obmedzenia a nemôžeš sa týmto 
spôsobom postiť, môžeš si vybrať inú, 
tebe primeranú, formu pôstu. 
 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú 
prijať: Kamil Tadeusz Drabik, syn 
Witolda a Iwony Sieczkowskej, nar. 
v Sanoku PL, 

& 
Martina Mackaničová, dcéra +Štefana 
a Anny rod. Miklošovej, nar. vo 
Vranove n./T., býv. Hlinnom. 
Kto by vedel o prekážke, pre ktorú by 
menovaní nemohli prijať sviatosť 
manželstva, nech to hlási na farskom 
úrade. 
 
Zapisovanie úmyslov na sv. omše 
Jastrabie 5. 9., Komárany 12. 9. po sv. 
omši. 
 
Pozvánka na Deviatnik pred 
odpustovou slávnosťou v Bazilike 
Narodenia Panny Márie vo Vranove. 
Pondelok až piatok o 18.30 sv. omša. 
Program slávnosti začína v sobotu 9. 9. 
o 16.30 hod. Slávnostnú sv. omšu bude 
celebrovať Mons. Marek Forgáč, 
pomocný košický biskup. Program na 
nástenkách v kostoloch. 
 
Od 15. septembra do 24. októbra 2017 
potrvá 40 – dňová reťaz pôstu a 
modlitieb za kňazov na Slovensku. 
14.10.2017 bude púť za kňazov 
v bazilike Sedembolestnej Panny Márie 
v Šaštíne. Prosíme, aby sa kňazi pripojili 
najmä tým, že odslúžia sväté omše za 

http://www.postaputzaknazov.sk/


 

 
 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 11. september    féria 

 
17.30 HLINNÉ + z rod Kalafa, Urban 

18.30 SOĽ ZBP Michaela Kaščáková, Jozef, Samuel 

UTOROK 12. september  Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľub. spomienka    

 

17.30 JASTRABIE + Emil Duda 

18.30 KOMÁRANY ZBP Mariana, Dárius 

STREDA 13. september  Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka 

 18.30 SOĽ ZBP Mária, Mária 

ŠTVRTOK 14. september     Povýšenie svätého Kríža, sviatok 

 18.30 SOĽ + Michal, Regina, Jozef Jackanin 

PIATOK 15. september  Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť 

 

9.00 HLINNÉ + Anna, Jozef Keľar 

10.30 SOĽ + Ján Gnap, Júlia, Michal Majzeľ 

9.15 JASTRABIE + Andrej Tomko 

8.00 KOMÁRANY Zdr a porozumenie pre manželov                        z 

SOBOTA 16. september Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spom. 

 18.30 SOĽ + z rod Andrek, Jačisko 

NEDEĽA 17. september      24. nedeľa cez rok A        

Zbierka na kostol 

9.00 HLINNÉ ZBP Jozef, Mária Kovalčik 30 rokov manž. 

10.30 SOĽ ZBP Marek s rod. 

8.00 JASTRABIE + z rod Kochanovej, Petraškovej 

9.15 KOMÁRANY ZBP Mária Glodová 40 rokov 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 4.  september      féria 

 

17.30 HLINNÉ + Jozef Mikloš 1. výročie 

18.30 SOĽ + Štefan Susečko 1. výročie 

UTOROK 5.  september      féria 

Veni sancte 
Požehnanie 
aktoviek na 

začiatku šk. roka. 

17.30 JASTRABIE + s. Frančeska Lapková 

18.30 KOMÁRANY + Vladimír 

STREDA 6.  september     Výročie posvätenia katedrálneho chrámu, sviatok 

 18.30 SOĽ +  Renáta Laporčáková 

ŠTVRTOK 7.  september       Sv. Košických mučeníkov, spomienka 

 18.30 SOĽ + z rod Pavlišovej 

PIATOK 8.  september      Narodenie Panny Márie, sviatok   

Veni sancte 
Požehnanie 
aktoviek na 

začiatku šk. roka. 

17.30 HLINNÉ + Michal, Anna, Eva Gajdoš 

18.30 SOĽ + Juraj, Jozef, Pavol, Mária, Anna, Helena Višňovský 

SOBOTA 9.   september     féria 

 15.00 HLINNÉ Sobáš s omšou 

NEDEĽA 10.  september     23. nedeľa cez rok A                 

 

8.00 HLINNÉ ZBP Marta Kolesárová 50 rokov 

9.30 SOĽ ZBP pre Maťka a jeho rodičov 

8.00 JASTRABIE ZBP Mária 60 rokov 

9.15 KOMÁRANY ZBP Marián Ivan 70 rokov 
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