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Otec Maroš Kuffa, známy ako
milosrdný farár so Žakoviec, hovorí, že keď
sa ide so svojimi chovancami v ústave modliť
ráno ruženec, pri predkladaní úmyslov vždy
predloží jeden za ich rodičov. Oni mu vtedy
povedia: „Ta toto ne, farár, za nich ne, šak
oni nám ublížili, dali nás do domova.“

Pri čítaní dnešného evanjelia si
povieme, že bolo v našich životoch už mnoho
utláčateľov, mnoho nepriateľov, ktorí išli proti
nám a my im máme odpustiť?  

V novembrových dňoch 89´na Let-
nej v Prahe vystúpil pred dav ľudí kňaz Vá-
clav Malý a začal sa modliť modlitbu Otče
náš. Mnohí sa ju však nemodlili. Nie, žeby sa
nechceli, ale nevedeli. Kňaz vedel, prečo
oslovil týchto ľudí práve touto modlitbou.
Ježiš nás v modlitbe učí: ...odpusť nám naše
viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom...
A tento zástup bol plný nenávisti proti tým,
ktorí ich desaťročia klamali, nepustili za
hranice, bránili v štúdiu, kariére a podobne.
Aj keď mnohí boli neveriaci, predsa aj oni
pochopili. A tak svet bol prekvapený, že
došlo k tak závažnej zmene v štáte bez pre-
liatia krvi. Došlo k prevratu a odpustenie? To
už bolo na ľuďoch, či v eufórii dokázali od-
pustiť svojim krivditeľom alebo nie.

PravÉ oDPUSTenIe   

Oko za oko, zub za zub. Levitikus
inšpirovaný starovekými zákonmi na od-
pustenie nemyslí. Posunulo sa to už zabud-
nutím na krvnú pomstu,ale o pravom
odpustení nemôže byť reč. A čo nový zákon?
Ježiš prevrátil svojim učením svet naruby.
„Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za

tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi
svojho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt5,46).
Ježiš nás učí dobrému zmýšľaniu, ktoré
prekonáva zlo nie zlom, ale dobrom. Je to
prejav veľkodušnosti. Ježiš zomrel z lásky za
nás hriešnych. 

Kristus je nepochybne vzorom
pravej lásky. Nekáže nám milovať vrahov za
to, že nás vraždia a prenasledujú. Nejedná
sa o umenšenie ich ničomnosti. Ježiš za-
kazuje, aby sme si násilne robili priateľov.
Máme sa modliť a odpúšťať udávačom,
sliedičom: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo
robia“. Takí totiž vidia, že sa robí zlo, ale sú
takí otupení, že si svoju vinu neuvedomujú.
Nesmieme podľahnúť pocitu pomsty. Hoci sa
pácha zlo, predsa si musíme zachovať ve-
domie, že Boh miluje všetkých ľudí. Znova
nám Ježiš pripomína slová: „ ...dáva slnku
vychádzať nad zlých i dobrých a posiela
dážď na spravodlivých i nespravodlivých“. Je
potrebné si uvedomiť, že človek je hodný
milosti, pretože je chrámom Boha. Hoci svoju
dušu premenil na maštaľ, zničil jej krásu,
stále je to chrám, ktorý sa dá očistiť
a navrátiť duši pôvodnú krásu. „Nenáviďte
zlo, nie hriešnika.“  Človek pozerajúci na
svet očami nenávisti si povie, že je ťažké sa
takto správať. Kresťania by však mali poz-
erať na svet a ľudí Kristovými očami, ktorý
kvôli svojim nepriateľom išiel až na kríž. 

Tak trošku chápem Kuffových
chovancov, ale modlím sa za to, aby aj oni
dokázali odpustiť a myslím, že sú na
správnej ceste. Vykročme aj my na cestu od-
pustenia, na ktorej nám bude svietiť Kristus.
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Duchovná obnova siedmakov
Minulý  p ia tok a sobotu sa v iacer í  s iedmaci

zúčastn i l i  na duchovnej  obnove.  Téma obnovy bola
Svätosť .  Program obnovy bol  pest rý .  Začalo to  pr í -
chodom a vybaľovaním spacákov,  kar imat iek,
uterákov, šampónov, s ladkostí , . . .  (bol  p iatok ,  16.30).

Nasledovalo krátke zozná-
menie sa a už sme sa náhl i l i
do kosto la  sv.  Frant iška,
kde sme spolu s  b i rmovan-
cami s lávi l i  sv.  omšu. 

Po nej  sme sa vrát i l i
h ladní  do pr iestorov
c i rkevnej  ško ly,  kde nás
čakal i  ch lebíky nat reté
obľúbenou va j íčkovou po-
mazánkou.  Keď nás už

nevyrušovalo škvŕkanie prázdneho ža lúdka,  pust i l i
sme sa do všetkých p lánovaných akt iv í t ,  súťaží
a rozhovorov, ktoré v iedl i  k h lbšiemu poznávaniu svä-
tost i .  Spoločne sme objav i l i ,  že neexistuje smutný
svätý. Byť svätý znamená byť štastný.

Po noci ,  k torá sa nám zdala veľmi  krátka
pokračovala obnova druhým
dňom. Záver  a  vrchol  obnovy
bola svätá omša,  pr i  k tore j  bolo
cí t i ť  úpr imnú radosť.  

Pekný bol  a j  záž i tok
nového spoločenstva. Keď sa za-
čína la obnova,  bo l i  v iacer í  nes-
mel í  a  možno ani  netuš i l i ,  že
vytvor ia  dobrú par t iu  šťastných mladých ľudí ;  ľudí ,
k tor í  sa vedia zabávať,  modl i ť  a  spolupracovať ,  čo
dokázal i  pr i  výrobe p lagátov a pr i  tvorení  a  hraní
scénok. 

Ďakujeme siedmakom (Zuzke, Ivanke, Šimonovi,
Braňovi , . . . . ) ,  že s  nami  bo l i .  Vďaka pat r í  a j  ich
rodičom, že ich podpor i l i  a  pust i l i  na obnovu;  ses-
tr ičkám a animátorom za vedenie a sprevádzanie. Pán
Boh zaplať.  
Vychádza týždenne vždy k nedeli.Redakčná rada: farská pastoračná rada a veriaci farnosti.Vaše
pripomienky, návrhy čakáme na email adrese: casopispoverello@gmail.com; Príspevok na vy-
dávanie: 0,10€

Resp: Milostivý a milosrdný je Pán



1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej

nedeli prosíme rodiny molekovú, Švec-bilú

a vicenovú. Zároveň vyslovujeme vďaku

rodinám, ktoré upratovali kostol   k dnešnej

nedeli.

2. Na kostolné potreby daroval Bohu známy

50,- €. Pán Boh zaplať za milodar.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické

stretnutie. 

4. V stredu po večernej sv. omši bude stretnu-

tie modlitieb otcov    v Katechetickej miest-

nosti. 

5. V piatok o 15.30 hod. na fare bude stretnutie

miništrantov.

6. V sobotu dopoludnia o 9.30 hod. bude

katechéza pre prvoprijímajúce deti a ich

rodičov v našom farskom kostole.

blahoslavená Hyacinta martová

Pôvod mena : z gréčtiny Hyakinthos, pomenovanie

kvetiny, kameňa. Patrí k trojici detí – Františkovi

a Lucii, ktorým sa na mieste Aljustrel blízko Fatimy

zjavila prvýkrát 13. mája 1917 Panna Mária.

Prostredníctvom nich vyzývala svet k pokániu.

Zjavenia sa opakovali pravidelne, vždy trinásteho až

do októbra toho istého roka. Hyacinta sa narodila 11.

marca 1910 v Aljustrel pri Fatime. Zomrela v det-

skom veku v r. 1920, podobne aj jej brat František

v r. 1919 a pochovaní sú vo Fatime. Za bla-

hoslavených ich   vyhlásil pápež Ján Pavol II. vo Fa-

time 13. mája 2000. Na slávnosti bola prítomná aj

ich 93- ročná sesternica Lucia, ktorá zomrela v roku

2005. Lucia Horná

Sviatok Katedry svätého Petra, 
Sviatok Katedry sv. Petra. Ide o starovekú tradíciu,

ktorú zaviedli v Ríme už vo 4. storočí. Týmto

sviatkom vzdávame vďaku Bohu za poslanie, ktoré

zveril apoštolovi Petrovi a jeho nástupcom. Katedra

je doslovne biskupský stolec, ktorý sa nachádza

v hlavnom chráme diecézy, a preto sa nazýva kate-

drou. Je tiež symbolom autority biskupa a osobitne

jeho magistéria – teda evanjeliového učenia, ktoré

ako nástupca apoštolov má ochraňovať a odovzdá-

vať kresťanskej komunite. Keď biskup prijme do

chrám, ktorý mu bol zverený, nesúc mitru a pastier-

sku palicu sa posadí na katedru. Z tohto stolca

povedie ako učiteľ a pastier veriacich vo viere,

nádeji a láske.

Aká teda bola katedra sv. Petra? On, ktorého si vy-

bral Kristus ako „skalu“ na ktorej postavil Cirkev (por.

Mt 16,18), začal svoju službu v Jeruzaleme po

nanebovstúpení Pána a zoslaní Ducha Svätého.

Prvým sídlom Cirkvi bolo večeradlo a je veľmi

pravdepodobné, že v tejto sále, kde sa aj Mária,

Ježišova Matka, modlila spoločne s apoštolmi, bolo

osobitné miesto rezervované Šimonovi Petrovi.

Následne sa Petrovým sídlom stala Antiochia,

mesto, ktoré sa nachádzalo na rieke Oronte v Sýrii

a v tých časoch bolo treťou najväčšou metropolou

rímskeho impéria po Ríme a Alexandrii v Egypte.

Peter bol prvým biskupom tohto mesta, ktoré evan-

jelizoval Pavol a Barnabáš a kde po prvý raz boli

učeníci nazvaní kresťanmi (Sk 11,26). Rímske mar-

tyrológium pred reformou kalendára predpisovalo aj

osobitnú slávnosť Petrovej katedry v Antiochii.

Z tohto mesta Božia prozreteľnosť priviedla Petra do

Ríma, kde mučeníckou smrťou ukončil svoj beh

v službe evanjelia. Z tohto dôvodu rímske sídlo,

ktoré dostalo najväčšiu česť, prijalo aj bremeno zv-

erené Kristom Petrovi, aby bol v službe všetkých

Cirkví pre budovanie jednoty celého Božieho ľudu.

Rímske sídlo tak bolo uznané ako

sídlo Petrovho nástupcu a katedra jeho

biskupa je katedrou apoštola, ktorého Kristus

poveril tým, aby pásol jeho stádo.

Zdroj: TK KBS

Liturgický program na 7. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut St Št Pi So ne

( Dlhé )
Na Vŕšku

18.00
o. s deťmi 9.30

Rodinná
Oblasť 11.00

Deň LITUrGIcKÝ  KaLenDÁr čaS ÚmYSLY

Po
20. 2.

FÉrIa

(Sir 1,1-10; Ž 93; Mk 9,14-29)

6.30

18.00

Za zosnulých členov BSR

Poďakovanie a prosba 
o ZBP Anna

Ut

21. 2.

FÉrIa

(Sir 2,1-13; Ž 37; Mk 9,30-37)

6.30

18.00

+ Margita

Za jubilujúcich manželov 
Eva a Pavol

St

22. 2.

KaTeDra Sv. PeTra, 

aPoŠToLa  (sviatok)

(1Pt 5,1-4; Ž 23; Mt 16,13-19)

6.30

18.00

+ Pavel

+ Anna                  
(sv. omša za účasti detí)

Št

23. 2.

Sv. PoLYKarPa, 
biskupa a mučeníka 

(Sir  5,1-10; Ž 1;  Mk 9,41-50)

6.30

18.00

ZBP Kika a Marcel

ZBP Mária a Michal

Pi

24. 2.

FÉrIa

(Sir 6,5-17; Ž 119; Mk 10,1-12)

6.30

18.00

ZBP a dary D. Sv. pre Máriu

+ Jozef                
(sv. omša za účasti mládeže)

So

25. 2.
FÉrIa

(Sir 17,1-13; Ž 103; Mk 10,13-16)

7.00

18.00

ZBP kaplán Marcel 
(40. rokov života)

+ Ladislav

ne

26. 2.

ÔSma  neDeľa cez roK

(Iz 49,14-15; Ž 62; 

1Kor 4,1-5; Mt 6,24-34)

8.00

9.30

11.00

18.30

ZBP kňazov Štefana, 
Marcela a Mathiasa
ZBP a poďakovanie 
za 40.r.ž. – Štefan

+ Božena

+ Mária

nedeľa     
26. 2. 2017 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota 18.00
Novák

Sabolová

Gazda
Gazdová

Demčák
Plančárová

Kľučár
Kľučárová

Sztraka
Sztraková

Lektori na budúcu nedeľu:

oznamy:




