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Dnešnou nedeľou a bo-
hoslužbou slova Pán v evanjel iu
ničí predstavu, že utrpenie alebo
nejaká fyz ická choroba je  t rest
za osobné hr iechy alebo hr iechy
rodičov.  Zauj ímavé je ,  že tá to
predstava je  známa ešte a j
dnes. Neraz počuť „ je to t rest  za
moje hr iechy“ alebo naopak rep-
táme a sa sťažujeme, že t rpíme
aj  keď n ie  sme s i  vedomí,  žeby
sme n iečo z lé  urobi l i .  Tak č i
onak,  musíme s i  uvedomiť ,  že
utrpenie je  súčasťou nášho ž iv-
ota – každý z  nás s  n iečím zá-
pasí.

Buďme dobroprajní

Dnes Ježiš nám ale dáva
najavo, že nie každé utrpenie je
spojené s našimi hr iechmi.  Niek-
toré sú – ak hreším tak,  že sa
opí jam, tak je možné, že z toho
ochor iem a budem mať prob-
lémy.  A le n ie  je  to  vo všetkom.
Ak sa n iekto narodí  s  ne jakým
post ihnut ím – zhreš i l  n iekto?
Rodič ia? To d ieťa? Dnešným
zázrakom, Jež iš  Kr is tus nám
vysvet ľu je ,  že sa to  nedá takto
spájať.  Muž z evanjel ia je s lepý
od narodenia – práve na ňom sa
mala z jav i ť  Božia moc.  Ani  on
ani  jeho rod ič ia  nezhreš i l i  tak,

žeby to bolo príč inou jeho post i -
hnutím. 

Tragédiou ale je čo nasle-
duje po zázračnom uzdravení .
Far ize j i  nechcú uznať,  že je  to
on,  k torý  bo l  predtým s lepý.
Nechcú mu dopr iať Božiu mi losť
uzdravenia.  Mysl ia  s i ,  že sú to
práve oni ,  ktorí  rozhodujú o tom,
komu Boh dá mi losť a komu nie
a v  tom je  ich hr iech veľký.  Sú
duchovne s lepí ,  lebo ich pýcha
im úplne znič i la zrak správne vi-
dieť Božie dobrodenia.  

Nech je to výzva pre nás,
aby sme druhých neodsudzoval i
v  ich chorobe č i  ťažkost i ,  lebo
Boh na to vôbec nepozerá.  Boh
pozerá na srdce človeka a ako je
mu verné a oddané. 

Prosme dnes,  aby sme
nebol i  s lepí  ako far izej i  a le srd-
com pozera l i  na všetkých a do-
pr ia l i  im veľkodušne Božiu
mi losť a požehnanie.  

kaplán Mathias Gočik
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4. Pôstna nedeľa

Vyhlásenie KBs K demograficKej situácii

Katolícki biskupi Slovenska sa pred dvadsiatimi rokmi vy-
jadrili k demografickej situácii, ktorá už v tom čase bola znepoko-
jujúca.     Minimálny populačný prírastok, klesajúca sobášnosť
a vysoká rozvodovosť, zvyšujúci sa vek snúbencov vstupujúcich
do manželstva, odchod mladých ľudí za prácou do zahraničia, ale
aj rastúci egoizmus jednotlivcov, neúcta k počatému životu a jeho
likvidácia; toto sa aj dnes prejavuje v nepriaznivom de-
mografickom vývoji Slovenska.

Keďže sa počet narodených dramaticky znížil, Slovensko
bude v budúcnosti čeliť vážnym spoločenským a ekonomickým
problémom. Výpadok produktívnej časti populácie zníži potenciál
pre ekonomickú aktivitu a zamestnanosť, pričom zvyšujúci sa
počet dôchodcov spôsobí neprimeraný nárast dôchodkového za-
ťaženia a nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktorá je už dnes
nedostačujúca. Skúsenosti iných krajín nás varujú, že dispro-
porčná štruktúra obyvateľstva v neprospech mladých ľudí môže
viesť k spoločenským konfliktom a k následnému uchyľovaniu sa
k prostriedkom, ktoré sú v priamom rozpore s ľudskou
dôstojnosťou.

Katolícka cirkev vždy učila, že funkčná rodina je základnou
bunkou spoločnosti. Našou nádejou sú rodiny, ktoré aj za cenu
veľkých obiet slúžia životu. Rodina tvorená otcom, matkou a deťmi
má nezastupiteľnú úlohu pri plnení funkcie zabezpečenia
zdravého rastu spoločnosti a zároveň plní dôležité úlohy v sociál-
nej oblasti.

My, katolícki biskupi Slovenska, vedomí si zhoršujúcej sa
demografickej situácie, sme presvedčení, že v rámci verejných
politík by sa podpora rodiny mala stať prierezovou témou, premiet-
nutou do všetkých relevantných legislatívnych nástrojov a národ-
ných stratégií. Slovensko potrebuje národný demografický plán.

Vyzývame všetkých verejných predstaviteľov a odborníkov,
aby v rámci svojich možností iniciovali, podporili, prijali a posilnili
legislatívu v prospech rodín.

Čičmany, 7. marca 2017
Zdroj: TK KBS
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Resp: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.



1. Na upratovanie farského kostola k nasle-

dujúcej nedeli prosíme rodiny Vasiľovú,

Vaľušovú a Štefankovú. Zároveň vyslovu-

jeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol

k dnešnej nedeli.

2. Na potreby farského kostola darovala Bo-

huznáma rodina 50,- €. Pán Boh zaplať za

tento dar.

3. Pobožnosť krížovej cesty vo farskom kos-

tole je pôste každú stredu a piatok o 17.30,

v nedeľu o 14.30. nasledujúci piatok však

bude Krížová cesta v našom farskom kos-

tole výnimočne po sv. omši. Bude to totiž

Krížová cesta so statickými obrazmi pri jed-

notlivých zastaveniach, ku ktorej potrebu-

jeme v kostole tmu, aby bolo možné

nasvietiť tieto živé obrazy. Srdečne vás

všetkých pozývame na túto pobožnosť.

4. Nasledujúcu sobotu – 1. apríla bude Prvá

sobota v mesiaci.  Pred rannou sv. omšami

vo farskom kostole, ako aj na filiálke na

Dlhom, sa bude Fatimská sobota a po

skončení bude sv. omša. Zároveň v tomto

týždni, hoci ešte nebude prvý piatok,

budeme už spovedať ako pred Prvým

piatkom! Vo farskom kostole od Pondelka

do Piatku pol hodiny pred sv. omšami

ráno a večer, na filiálke na dlhom v Piatok

od 16.30 do 17.30 hod. Veľké spovedanie

pred sviatkami Veľkej noci, bude potom

v týždni (po 5. pôstnej nedeli) pred Kvetnou

nedeľou.

5. Po veľkonočných sviatkoch, v sobotu 22.

apríla, sa bude konať v Prešove arci-

diecézne stretnutie mládeže v spoločen-

stve s o. arcibiskupom Bernardom.

Kto z mladých by sa ho chcel zúčastniť,

nech sa prihlási v sakristii najneskôr do

Veľkej noci. 

svätý nikodém
Pôvod mena : z gréčtiny Nikodé-

mos – víťaz nad ľudom. Nikodém bol farizej.

V noci prišiel k Ježišovi a povedal : „ Rabbi,

vieme že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo

nik nemôže robiť také znamenia, aké ty

robíš, ak nie je s ním Boh“. Nikodém bol

členom veľrady. Bol dobrý človek, ale dbal

na svetské ohľady. Pátral po pravde a viedol

s Ježišom dialóg. Postupne sa si uvedo-

moval skutočnosť poslania Krista. Môžeme

pozorovať rast Nikodémovej viery. Najskôr

potajomky u Ježiša, potom odvolávanie sa

na zákon. V jeho vzťahu k Ježišovi nastal

zlom. Ním bolo nespravodlivé odsúdenie

Ježiša. Na Golgotu vystúpil aj Nikodém, ten,

čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi sto

libier zmesi myrhy s aloou. Môžeme o ňom

hovoriť ako o mužovi priameho charakteru,

obozretnom, ktorý je v kritickej situácii

rozhodný a odvážny, nebojácny vyznať

svoje presvedčenie a hlásiť sa k človeku,

ktorého iní odsudzujú. Evanjelista Ján nám

ukázal rast človeka, ktorý hľadá pravdu a

túži po nej. Nikodéma vylúčili z veľrady, oz-

načili za buriča a snažili sa o to, aby bol

ukameňovaný. Zastal sa ho iný muž,

ktorého meno poznáme zo Skutkov apoš-

tolov – Gamaliel.                     Lucia Horná

liturgický program na 4. pôstny týždeň 

filiálky Po Ut St Št Pi so ne

( Dlhé )
Na Vŕšku 18.00 8.00 9.30

Rodinná
Oblasť 11.00

deň liturgicKÝ  Kalendár Čas Úmysly

Po
27. 3.

PondeloK
Po 4. Pôstnej nedeli

(Iz 65,17-21; Ž 30; Jn 4,43-54)

6.30

18.00

+ Helena

+ Jozef, Helena

ut

28. 3.

utoroK 
Po 4. Pôstnej nedeli

(Ez 47,1-12; Ž 46; Jn 5,1-16)

6.30

18.00

+ Anton, Mária, Peter

Jaroslav, Jozef

st

29. 3.

streda 
Po 4. Pôstnej nedeli
(Iz 49,8-15; Ž 145; Jn 5,17-30)

6.30

18.00

+ Ján, Alžbeta

+ Miroslav 
(sv. omša za účasti detí)

Št

30. 3.

ŠtVrtoK   
Po 4. Pôstnej nedeli 

(Ex 32,7-14; Ž 106; Jn 5,31-47)

6.30

18.00

+ Helena, Mária, Jozef

ZBP a dary D.S. – Mária s rod.

Pi

31. 3.

PiatoK  
Po 4. Pôstnej nedeli

(Múd 2,1a.12-22; Ž 34; Jn 7,1-30)
(po sv. omši Krížová cesta)

6.30

18.00

Za uzdravenie Anny

+ Zuzana – 1.výročie  
(sv. omša za účasti mládeže)

so

1. 4.

soBota  
Po 4. Pôstnej nedeli

(Jer 11,18-20; Ž 7; Jn 7,40-53)

7.00

18.00

ZBP Ľubomír, Iveta

+ Anton, Mária a súrodenci

ne

2. 4.

Piata Pôstna nedeľa

(Ez 37,12-14; Ž 130; Rim 8,8-11;

Jn 11,1-45)

8.00

9.30

11.00

18.30

ZBP Jozef

+ Gejza, Anna

Na úmysel

+ František, Mária

nedeľa     
2. 4. 2017 8.00 9.30 11.00 18.30

sobota 18.00
Benčo

Fecenková
Chytra

Sabolová
Sztraka

Sztraková
Vaterka

Vaterková
Novák

Plančárová

lektori na budúcu nedeľu:

oznamy:




