
SVIATOK STARÝCH RODIČOV 
A SENIOROV

Sviatosť zmierenia pred odpustovou slávnosťou:

- Rakovec n/O: streda 16:00 – 17:00

- Pozývame na odpustovú slávnosť a „Pešiu púť do Rakovca n/O“ – v nedeľu 25. 7. 2021 
odchádzame od kostola v Nižnom Hrušove o 9:45 hod. (len v prípade priaznivého počasia)

- V nedeľu po svätej omši bude v Nižnom Hrušove požehnanie áut.

Svätý Otec František ustanovil „Svetový deň 
starých rodičov a seniorov“ v pravidelnom 
termíne štvrtej júlovej nedele, v blízkosti li-
turgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Je-
žišových „starých rodičov“.
     Pápež František tak urobil pred sviatkom 
Obetovania Pána, ktorý v biblických posta-
vách Simeona a Anny poukazuje na dôležité 
miesto starých ľudí v Božom pláne spásy. Svo-
je rozhodnutie vyjadril sa týmito slovami: 
„Pri Obetovaní Pána v chráme, Simeon a Anna, obaja vo vysokom veku, osvie-
tení Duchom Svätým rozpoznali v Ježišovi Mesiáša. Duch Svätý vnuká i dnes 
starým ľuďom myšlienky a slová múdrosti: ich hlas je vzácny, pretože spieva 
chvály Bohu a udržiava korene národov. Oni nám pripomínajú, že staroba je 
dar a že starí rodičia sú ohnivkom spojenia medzi generáciami, aby odovzdá-
vali mladým skúsenosť života a viery. Na starých rodičov sa často zabúda, a 
takto zabúdame na odovzdávanie bohatstva spočívajúceho v uchovávaní kore-
ňov. Preto som sa rozhodol ustanoviť Svetový deň starých rodičov a seniorov, 
ktorý sa bude sláviť v celej Cirkvi každoročne vo štvrtú nedeľu júla, v blízkosti 
spomienky na sv. Joachima a Annu, Ježišových „starých rodičov“. Je dôležité, 
aby sa starí rodičia stretali s vnúčatami a vnúčatá so starými rodičmi, pretože – 
ako hovorí prorok Joel – starci pred vnúčatami budú mávať sny, veľké túžby, a 
mladí, posilňovaní starými rodičmi, budú kráčať vpred a prorokovať“.

-z  príhovoru Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel Pána-



PRÍPRAVA NA SVETOVÝ DEŇ STARÝCH 
RODIČOV A SENIOROV
     Na budúcu nedeľu 25. júla 2021 budeme sláviť historicky prvý Svetový deň starých 
rodičov a seniorov, ktorý ustanovil pápež František. V daný deň bude možné získať aj 
plnomocné odpustky. Slávenie Svetového dňa starých rodičov a seniorov má pozostávať 
z troch častí:
1. Návšteva starých ľudí – Svätý Otec vyzýva vnúčatá, aby navštívili svojich starých 
rodičov a mladých z farností a cirkevných spoločenstiev, aby sa vybrali hľadať osame-
lých starších ľudí vo svojom okolí, aby im zvestovali: „Ja som s vami každý deň“., Počas 
návštevy môžu vnúčatá a mladí predniesť pápežovo posolstvo alebo si vypočuť video, 
pomodliť sa modlitbu pripravenú na tento deň, darovať kvet alebo malý darček. Návšteva 
osamelého staršieho človeka je spôsob, ako znovu získať aspoň minimálnu normálnosť a 
odolať pokušeniu byť sám a myšlienke, že osamelosť je osud. 
2. Osobitná sv. omša - Dikastérium vyzýva jednotlivé diecézy a farnosti, aby pokiaľ je 
to možné venovali jednu zo svätých omší spomínanej nedele práve seniorom a „aby ich 
početná prítomnosť v chráme bola prejavom dôležitosti, ktorú zohrávajú v spoločenstve“. 
V Ríme bude Svätý Otec 25. júla o 10.00 sláviť svätú omšu za účasti seniorov diecézy 
Večného mesta. Dikastérium navrhuje zorganizovať podobné eucharistické slávenia aj 
v nemocniciach či v domovoch dôchodcov v blízkosti dňa samotného sviatku. „Našou 
túžbou je, aby skutočne všetci seniori boli účastní na Svetovom dni“. 
3. Pietna spomienka na zomrelých - Treťou súčasťou Svetového dňa seniorov má byť 
osobitná spomienka na seniorov, ktorí zomreli v dôsledku koronavírusu, keďže v mno-
hých prípadoch nebolo možné ani len vykonať im pohreb. Pri spoločnej spomienke 
v rámci farnosti možno napr. prečítať ich mená so zapálením sviečky.
Pápež František k Svetovému dňu starých rodičov recituje spolu zo seniormi z celého 
sveta pripravenú modlitbu. Je medzi nimi i najstarší biskup sveta, ktorý má 101 rokov. 
Mottom tohtoročného posolstva „Ja som s tebou po všetky dni“  (#IamWithYouAlways).
     Dobrým podnetom v našom kultúrnom prostredí môže byť oživenie pútí ku cti sv. 
Anny, púť starých rodičov a vnukov...

PRÁZDNINOVÉ  STRETNUTIA
Tieto prázdniny sme začali trochu inak. Farský detský tábor tento rok nemá-

me, ale deti a mladí mohli prísť tieto dva týždne na „prázdninové stretká“. Na 
prvom stretnutí s deťmi, sme si mohli pozrieť pekné video, ktoré nahrali naši 
animátori. Hlavnou témou bolo 10 Božích prikázaní, ktoré sú akoby „dopravný-
mi značkami“ na našej ceste do neba. Keď sa podľa nich riadime a smerujeme 
svoj život, vyhneme sa mnohým nehodám a tiež nám ukazujú správny smer. Na 
druhom stretnutí pre deti sme sa dozvedeli niečo o sv. Františkovi z Assisi, kto-
rý je patrónom zvierat, životného prostredia, obchodníkov a tiež Talianska. Deti 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
 NA MESIAC JÚL
Všeobecný úmysel Svätého Otca:
„Aby sme sa odvážne a s nadšením usilovali nadväzovať dialóg a budovať priateľstvo, 
keď nastanú konfliktné situácie v sociálnej, ekonomickej či politickej oblasti“.
Úmysel slovenských biskupov: 
„Aby živá úcta k svätým Cyrilovi a Metodovi bola podnetom novej evanjelizácie celej 
našej spoločnosti“.

boli všímavé a pomohli nám zbieraním odpadkov chrániť našu prírodu. Počas 
stretnutí s deťmi nechýbala rozcvička, súťaže a hry a v horúcom počasí nás trochu 
osviežilo aj malé balónové prekvapenie. Tešíme sa, že sa uskutočnilo aj stretnutie 
pre mladých. Aj na tomto stretnutí pre mladých od 13 rokov sme sa rozprávali 
a rozoberali  rôzne témy a nechýbali tiež rôzne aktivity, hry a súťaže. Ďakujem 
všetkým animátorom, ktorí sa zapojili do prípravy a podelili sa so svojimi darmi, 
talentami a časom. 

A zakončila by som slovami modlitby sv. Františka z Assisi: „Pretože len keď 
dávame – nadobúdame; len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých; 
len keď odpúšťame – dostáva sa nám odpustenia; len keď odumierame sebe – 
povstávame k večnému životu.“

- Slovenská redakcia VR; zk -

- Rada KBS pre rodinu-

- Sr. Jana Mária -


