
 Misie – čas pre tvoj vzťah k Bohu 
 

Jeden príbeh hovorí o mužovi, ktorý zdedil starý, 

prachom zapadnutý kríž. Bolo to dedičstvo po rodičoch. 

Opatroval ho s úctou a spomínal  pri ňom na vieru svojich 

rodičov. Jedného dňa však zistil, že pod nánosom prachu 

je čisté zlato. Až vtedy si uvedomil, akú veľkú hodnotu 

doma má a vôbec to netušil. Misie sú mimoriadnou 

formou ohlasovania evanjelia v Cirkvi. Ich veľký význam 

pripomenuli aj Benedikt XVI., keď v Roku viery 

povzbudzoval k organizovaniu  ľudových misií alebo 

pápež František, ktorý vyzýval Cirkev ku konaniu 

ľudových misií v Roku milosrdenstva. Ľudové misie sa od 

začiatku považovali za mimoriadny prostriedok 

duchovnej starostlivosti, slúžiaci na obnovenie a prehĺbenie náboženského života farností. 

Sú duchovnou obnovou farnosti.  Sú akýmisi duchovnými cvičeniami pre celú farnosť. Nie 

každý ma možnosť odísť z domu, od rodiny, povinnosti a utiahnuť sa na niekoľko dní do 

exercičného domu pre obnovenie svojho vzťahu s Bohom.  S misiami prichádza Boh 

k nemu. Misie vo farnosti, to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah  k Bohu, pre 

svoju večnosť. Je to čas návratu k hodnotám evanjelia, k tomu, čím sme sa stali pri našom 

krste, birmovke, či prijímaní sviatosti manželstva alebo kňazstva. Ľudové misie sú časom 

obrátenia. Na niektoré dôležité veci sa zabúda a treba ich takpovediac „oprášiť“ a nanovo 

prijať svoje životné poslanie otca, matky, manžela, manželky. Je to čas, v ktorom môžeš 

zakúsiť silu Božieho dotyku, jeho milosrdenstva  a veľkosť spoločenstva. Sväté misie – to 

je milostivý čas, ktorý nám dáva Pán, aby sme sa zamysleli nad svojím životom, zmenili 

v ňom, čo je zlé a vylepšili, čo je dobré. Prijmime pozvanie k stolu Božieho milosrdenstva. 

K plnej účasti na sv. misiách Vás pozývajú Váš duchovný otec a otcovia misionári.  
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Liturgický program  29.8. – 4.9. 2022 

29.08.2022 Pondelok  18:00 
Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa 

† Jozef, Eva, František 

30.08.2022 Utorok 
Spoveď 

17:00 18:00 18:00 
Féria 

† Gabriela 

31.08.2022 Streda 
Spoveď 

06:00 07:00 07:00 
Féria 

† Mária Kvitkovičová 

01.09.2022 Štvrtok Spoveď 

17:00 18:00 
18:00 

Féria 

† Ladislav Lupáč, 1.výr. 

02.09.2022 Piatok Spoveď 

17:00 18:00 
18:00 

Prvý piatok v mesiaci 

ZBP Július a Mária, 50 r. manželstva 

03.09.2022 Sobota - 

 
Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, 
spomienka 

07:00 † členovia RB 

15:00 Obrad manželstva 

04.09.2022 Nedeľa - 

 23.NEDEĽA CEZ ROK 

07:30 
1. Za veriacich farnosti  
2. ZBP Juraj a Pavlína  50 r. manželstva 

10:30 
1. ZBP Anton Helena 45 r. manželstva  
2. ZBP Milan Lukáč, 70r. 

 

 

OZNAMY: 
• Naša farnosť má novú modernejšiu webovú stránku www.farnostlubotice.sk,   nájdete tam všetky 

oznamy, farský list, galériu … budeme sa snažiť, aby naša webová stránka bola vždy aktuálna. Ak máte 

nejaký podnet, zaujímavú fotku, alebo nápad, potešíme sa mu. 

• V pondelok  29.8.2022 bude celodenná eucharistická poklona od 9:00 hod. do 18.00 hod.  Potom 

nasleduje sv. omša. 

• V utorok 30.8.2022 po večernej sv. omši  bude stretnutie ohľadom prípravy misii.  

• Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Budem k dispozícii k sviatosti zmierenia hodinu pred sv. omšou 

v utorok, štvrtok a piatok.  V stredu  hodinu pred rannou sv. omšou. Keďže sa blížia misie môžete využiť 

k sviatosti zmierenia aj čas misii od 4.9. do 11.9.2022. 

• V prvý piatok v mesiaci pôjdem spovedať chorých od 8:00 hod.  Spovedať chorých budú aj pátri misionári  

9.9.  2022 v piatok.   Chorí môžu  využiť aj túto príležitosť.  Popoludní od 15:00 hod. bude vyložená sviatosť 

oltárna. Ukončenie adorácie bude pred sv. omšou. 

• V prvú sobotu v mesiaci 3.9. 2022 začneme modlitbou posvätného ruženca o 7:00 hod. Potom nasleduje 

sv. omša.V sobotu 3.9.2022 chcem poprosiť ochotných ľudí o upratovanie. Je potrebné upratať kostol  

a okolie  kostola, keďže sa blížia misie a odpustová slávnosť.  
 

 

http://www.farnostlubotice.sk/


Liturgický program  5.9. – 11.9. 2022 

05.09.2022 Pondelok 

 Féria 

07:00 
1. † Cyril Baran               
2. † Vincent a Mária Minarčíkoví 

18:00 1. † Oľga Vilcegova                 2. † Pavol Pariľák 

06.09.2022 Utorok 

 
Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Alžbety, 
sviatok 

07:00 
1. † z rod. Smolkovej a Zalehovej    
2. za účastníkov deviatníka k DS a BM 

18:00 1. ZBP Leopold                        2.ZBP Martina a Janka 

07.09.2022 Streda 

 Sv. Košických mučeníkov,  spomienka 

07:00 1. ZBP Ján                                 2. ZBP Pavol s rod. 

18:00 1. ZBP Anna Šitarová, 75 r.   2. ZBP Anna  oltýsová, 91 r. 

08.09.2022 Štvrtok 

 
NARODENIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, 
SVIATOK 

07:00 1. † Filip Suchár Turek           2. † Milan a Marta 

18:00 1. ZBP Jonáš  a rod.   2. na úmysel darcu    3. ZBP Mária 

09.09.2022 Piatok 

 Féria 

07:00 1. † Peter a Lívia                     2. † Kristína 

18:00 
1. ZBP Martina Baňasová      
2. † Mária, Bartolomej, Marta 

10.09.2022 Sobota 

 Féria 

07:00 1. † Kristína Bozuľová, 1.výr. 2. † Štefan, Mária, Štefan 

18:00 
1. † František Semančík, 40.výr.         
2. ZBP rod. Minárovej 

11.09.2022 Nedeľa 

 ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ - NARODENIA PANNY MÁRIE 

07:30 1. ZBP Márie a Márie             2. Za veriacich farnosti 

10:30 1. ZBP rod. Janigovej              2. ZBP Andrea, 25 r. 
 

OZNAMY: 
• Na budúcu nedeľu začíname misijný týždeň v našej farnosti. Misie budú viesť pátri minoriti. Spoločný 

program nájdete na letáku, ktorý si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole. Všetky ostatné informácie si 
môžete pozrieť na stránke www.presovskemisie.sk 

• Program misii v našej farnosti je uvedený v novom  Farskom liste. Taktiež si pozrite úmysly sv. omši. Na 
sv. omšiach budeme viacerí kňazi, preto si pozorne pozrite úmysly,  na ktoré budú jednotlivé sv. omše 
slúžené.  

• V rámci týždňa misii prežívame aj odpustovú slávnosť  Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie. V deň 
slávnosti 8.9.2022  budú sv. omše ráno o 7:00 hod. a večer o 18:00 hod.  Slávnostná  odpustová sv. omša 
bude o v nedeľu o 10.30 hod. 

• Chcem poďakovať rodine  Potockej, ktorá ponúkla priestory na ubytovanie pre pátrov. Taktiež všetkým, 
ktorí ste boli ochotní pomôcť. Úprimná vďaka. 

http://www.presovskemisie.sk/


 


