
 Sila ľudových / Prešovských misií 

Týmto príspevkom sa chceme podeliť o krásu, 

pokoj a Božie pôsobenie prostredníctvom misijného 

týždňa, ktorý v našej farnosti Narodenia Panny Márie 

v Ľuboticiach vykonali bratia Minoriti – páter 

Stanislav, Martin a Tomáš.  

Celý program misií bol naplnený do bodky.  

V piatok, dňa 2.9. 2022 sa uskutočnila v konkatedrále 

sv. Mikuláša v Prešove slávnostná svätá omša, ktorú 

celebroval otec arcibiskup Bernard Bober. Práve on 

odovzdal a rozposlal misionárov do farností 

dekanátu Prešov.  

Našu farnosť si misionári prevzali od vdp. farára Františka Voľanského v nedeľu pri 

úvodnej svätej omši, ktorou sa pre všetkých farníkov začal program a isté narušenie 

stereotypu.  Hneď v nedeľu poobede sa v miestnom kostole zišli ženy farnosti, pre 

ktoré bola pripravená stavovská náuka, zamyslenie spojená s eucharistickou 

pobožnosťou a modlitbou svätého ruženca.  

Aby každý človek bol „vyrušený“ od najmenších po najstarších, či dokonca našich 

predchodcov – program, ktorý nám pripravili pátri sa dotkol každého. V pondelok sa 

nad svojim životom mohli zamyslieť muži pri stavovskej náuke, ktorá sa konala po 

večernej svätej omši.  

Samozrejme, že všetci veriaci dostali domácu úloh. Muži mali svojim manželkám 

pripraviť večeru, manželky a ženy mali piecť domáci chlebík, zákusky a všetci farníci 

mali byť usmievaví a žičliví. Domáca úloha trvá a skontroluje nám ju Boh a každý človek, 
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s ktorým sa stretávame.  

Utorok sme sa navrátili do veku, kedy sme boli v plienkach a naši rodičia nás priniesli 

k Ježišovi na krst. Pri svätej omši sme si spoločne obnovili krstné sľuby a očistili sme sa 

v krstnej vode. Poobede bol program pre detí, kde sa slúžila detská svätá omša.  

Ďalší deň sa niesol duchom radosti, príprav na veľkú hostinu – svadobnú hostinu. Pri 

večernej svätej omši si všetky manželské páry obnovili a spomenuli pred Pánom na 

svoje „áno“. Na záver si zatancovali „redový tanec“ a každý sa rozišiel na svadobnú 

hostinu. Táto hostina pokračovala štvrtkovou svätou omšou, kde sa celá farská rodina 

stretla pri obrade požehnania chleba, ktorý bol daný všetkým prítomným na svätej 

omši. S hostinou je spojený mnohokrát sviatok narodenín. V našom prípade sme mali 

až dve oslavy narodenín. Narodeniny Panny Márie a aj narodeniny nášho vdp. 

Františka.  

V piatok pri rannej svätej omši pátri udelili prítomným sviatosť pomazania chorých. 

Popoludní stihli navštíviť chorých a starých, kde im spríjemnili chvíle svojim 

rozhovorom a sviatosťami. Večer sme si spomenuli na svojich blízkych na miestnom 

cintoríne, ktorý bol plný pokoja, ďakovania a modlitieb. Tu sme sa mohli zamyslieť sa, 

aký boli naši blízki a aký chcem byť ja. 

Nadišiel víkend a ten sme prežili s našou matkou, Pannou Máriou. Súčasťou víkendu 

bolo aj evanjelizačné stretnutie s mládežou a grilovačka. Deti a mládež si počas týždňa 

nacvičili divadlo na tému: Posledná večera, ktoré odohrali v sobotu popoludní.  

Týždeň zachvení a nakopnutí vrcholí, spoločne 

sme ho zavŕšili na nedeľnej slávnostnej svätej omši, 

kde sme oslávili narodenie Panny Márie, ktorému 

je zasvätený náš farský kostol. Tak ako sme 

návštevu do nášho farského domu prijali, prišiel aj 

deň rozlúčky. Na poslednej svätej omši sme 

spoločne zrekapitulovali celý týždeň plný milostí 

a pôsobenia Božej prozreteľnosti v nás, uctili sme si 

misijný kríž a rozlúčili sa s pátrami, ktorí v nás 

zanechali stopy a krásne spomienky na Misie vo  

farnosti.  

 

Vladimír Pecuch a Miroslava Antonyová 



 

OZNAMY: 

• MS SČK vás v piatok 30.9.2022 pozýva na Ľubotickú kvapku krvi do Denného 

stacionára  v Ľuboticiach. Sv. omša za darcov bude v nedeľu  2.10.2022 o 7:30 hod. 

• Celodiecézna púť do Obišoviec k milostivému obrazu Panny Márie Ružencovej bude 

1.10. a 2.10. 2022 (sobota, nedeľa).  Z našej farnosti pôjdeme na program v sobotu 

popoludní o 14:00 hod. Záujemcovia nahláste sa v sakristii do stredy. Program  

odpustovej slávnosti nájdete na výveske. 

• Týždeň od 3.10. 2022 je prvopiatkový. Budem k dispozícii k sviatosti zmierenia od 

16:30 hod. do sv. omše v utorok, štvrtok a piatok. V stredu hodinu pred rannou sv. 

omšou.  

• V prvý piatok v mesiaci pôjdem spovedať chorých od 8:00 hod. Popoludní od 15:00 

hod. bude vyložená sviatosť oltárna. Ukončenie adorácie bude pred sv. omšou. 

• V prvú sobotu v mesiaci 1.10. 2022 začneme modlitbou posvätného ruženca o 7:00 

hod. Potom nasleduje sv. omša. 

• V nedeľu 2.10.2022 popoludní od 14:00 hod. bude pobožnosť a po nej výmena 

ružencových tajomstiev. 

• V prvú nedeľu v mesiaci 2.10. 2022 bude pri sv. omšiach zbierka na potreby kostola. 

•  V nedeľu 9.10.2022 bude pri sv. omšiach zbierka na farskú budovu. 

• Členovia SSV  si môžu vyzdvihnúť Pútnik Svätovojtešský a podielovú knihu od 

pondelka 12.9. 2022 u p. Antonyovej, Makarenkova 16. Poplatok je 8 €.  

• Slávnosť Ružencovej Panny Márie v Ružencovej Záhrade vo Vyšnej Šebastovej bude v 

utorok 11.10.2022. PROGRAM: 15.00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva, 15.20 

hod. modlitba posvätného ruženca, 16.00 hod. sv. omša. 

• V mesiaci október sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec zo začiatkom 

o 18:00 hod. Potom nasleduje sv. omša. V pondelok bude modlitba  ruženca o 18:00 

hod. a v nedeľu popoludní o 14:00 hod. 

 
OHLÁŠKY: 

 

JÚLIUS MATISKO, bývajúci  v Prahe  

a 

LENKA VOJTIČKOVÁ, bývajúca  v Prahe 

OHLASUJÚ SA : 25.9.2022 – 1.krát, 2.krát, 3.krát 



 

Liturgický program  26.9. – 2.10. 2022 
 

27.09.2022 Utorok - 18:00 
Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka 

ZBP Ján a Bibiana s rod. 

28.09.2022 Streda - 07:00  
Féria 

† František a Mária 

29.09.2022 Štvrtok  
Detská 

sv. 
omša 

18:00  

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, 
sviatok 

† František, Anna, Zdenek, Anton, Etela 

30.09.2022 Piatok - 18:00  

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, 
spomienka 

ZBP Mária Lipková 

01.10.2022 Sobota - 07:00  

Prvá sobota v mesiaci – O Nepoškvrnenom 
Srdci Panny Márie 

† členovia RB 

02.10.2022 Nedeľa - 

 27. NEDEĽA CEZ ROK 

07:30 Za Ľubotických darcov krvi 

10:30 ZBP Martina Baňasová 50r. s rod. 
 

 

Liturgický program  3.10. – 9.10. 2022 
 

04.10.2022 Utorok 
Spoveď 
16:30- 
18:00 

18:00 
Sv. Františka Assiského, spomienka 

ZBP Rastislav a Jana, 30 r. manž. 

05.10.2022 Streda 
Spoveď 

6.00- 
7.00 

07:00 
Féria 

ZBP František 55 r., František 

06.10.2022 Štvrtok 
Spoveď 
16:30- 
18:00 

18:00 
Detská sv. omša 

ZBP František 

07.10.2022 Piatok 
Spoveď 
16:30- 
18:00 

18:00  
Ružencovej Panny Márie, spomienka 

ZBP Štefan (65 r.) a Marta, 40 r. manž. 

08.10.2022 Sobota - 07:00  

Féria 

ZBP rod. Dudašovej a ZBP pre postihnuté 
dvojičky 

09.10.2022 Nedeľa - 

 28.NEDEĽA CEZ ROK 

07:30 Za veriacich farnosti 

10:30 ZBP Július, 75 r. 
 


