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V dnešnom evanjeliu sme počuli
Kristove slová, ktoré patria rovnako kňazom,
ako i veriacim: „Veru, veru, hovorím vám: Ja
som brána k ovciam“ (Jn 10,7).

Z učenia Ježiša Krista vieme, že
v podobenstve o Dobrom pastierovi nazval
ovcami všetkých, ktorí počúvajú jeho hlas.

Nikto sa necíti urazený týmto
prirovnaním, ale naopak, cítime veľkú
starostlivosť Krista o každého z nás, najmä
vo chvíli, keď zablúdime od Krista
a zamotáme sa do svojich chýb a hriechov.

Pri Poslednej večeri dal Ježiš
apoštolom  moc premieňať chlieb a víno na
jeho Telo  a Krv. Inokedy dal moc krstiť – pri-
jímať nových členov do Cirkvi. Dal im tiež
moc odpúšťať hriechy i vysluhovať sviatosť
pomazania chorých. 

Z toho môžeme vycítiť, že Kristus
svoju moc dal do rúk kňazom, ktorí majú
sprostredkovať jeho milosti tu na zemi až do
konca sveta. Kňaz je teda – obrazne
povedané – dverami. 

kristus - Pastier - kňaz

Každý z nás potrebuje kňaza,
a takto môžeme  pochopiť aj slová evanjelia:
„Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude
vchádzať i vychádzať a nájde pastvu“ (Jn
10,9).

Byť kňazom znamená mať Krista
za svoj vzor v živote, za toto povolanie
denne ďakovať a v bázni pred Bohom byť
mužom modlitby, ktorý denne prináša obetu

svätej omše. Kristus očakáva od kňaza
strhujúci príklad.

Že sa to nás veriacich netýka
nemožno povedať. „akého kňaza si vymod-
líme, takého budeme mať“... 

Mnoho veriacich na adresu kňazov
povie kritiku, no zamyslime sa kedy som
potešil, povzbudil kňaza, ďakoval Bohu za
jeho službu. Je záležitosťou nás všetkých,
našich rodín, aby sme pripravili dobrú pôdu
pre budúcu Cirkev. 

Jeden záhradník raz povedal, že
niektoré vzácne stromy zarodia až po mno-
hých rokoch. Preto sa v našich rodinách
modlime za kňazské a rehoľné povolania a
prinášajme na tento úmysel obety.

Mária Štefanková

19
2017

XI. ročník

7. mája 2017
4. Veľkonočná nedeľa

nedeľa doBrého PastIera

Posledné rozhovory s Benediktom XVI.
Milí bratia a sestry.  Na pulty kníhkupectiev prichádza v týchto dňoch najnovšia kniha

rozhovorov s emeritným pápežom Benediktom XVI. pri príležitosti jeho 90. narodenín. Kniha so

symbolickým názvom Posledné rozhovory je v poradí štvrtá, na ktorej spolupracoval Benedikt XVI.

s nemeckým novinárom Petrom Seewaldom. 

Emeritný pápež umožňuje verejnosti nahliadnuť hlbšie do svojho súkromného života.

Hovorí o spomienkach na detstvo v nacistickom Nemecku, ťažkých povojnových rokoch a tiež

o svojom povolaní ku kňazstvu. Prechádza celým obdobím kňazskej služby od vysvätenia až po

pápežský pontifikát. Pri témach, ako sú škandály a verejný tlak na Cirkev, je prekvapivo úprimný

a otvorený. Veľké očakávania vzbudzujú u čitateľov najmä sľubované témy, ako je pohľad na službu

v úlohe pápeža, rozhodnutie o odchode z pápežského stolca, názor na súčasný stav Cirkvi

a pápeža Františka. Benedikt XVI. však neprináša žiaden konfrontačný náhľad. Naopak, svojím

jasným postojom a priamymi odpoveďami vyvracia špekulácie okolo posledných rokov od svojho

odchodu z pápežskej služby. Pre veriacich čitateľov je najväčším prínosom osobné svedectvo

Benedikta XVI. o jeho terajšom živote. Úprimne a s pokorou priznáva, že sa pripravuje na záver

svojho života a osobné stretnutie s Kristom. Prezrádza, že tieto dni trávi najmä v tichosti a utiah-

nutosti, nad Svätým písmom a v modlitbe, premýšľajúc o viere, dobre a zle v živote človeka

a veľkom tajomstve evanjelia. 

Emeritný pápež ukazuje svojím životom, že najväčším zmyslom života kresťana je

pripravovať sa na stretnutie s Pánom. Benedikt XVI., vlastným menom Joseph Ratzinger, zastával

úrad pápeža od roku 2005. V roku 2013 dobrovoľne odstúpil a žije v ústraní. S Petrom Seewaldom

spolupracoval na knihách Svetlo sveta, Soľ zeme a Boh a svet. Sám emeritný pápež vstúpil do

povedomia čitateľov najmä svojou trilógiu Ježiš Nazaretský. 

Benedikt XVI. hovorí aj o pápežovi Františkovi, vyjadrujúc svoje prekvapenie a následnú

radosť z tejto voľby, ktorá povzbudivo ukazuje, ako je Cirkev živá, dynamická a nie je uväznená

v schémach. Svojho nástupcu Františka opisuje  ako pápeža mimoriadne ľudského, pričom sa vy-

jadril aj k ich podobnostiam a rozdielom. Pápežom Benediktom XVI. sa skončila jedna éra. Roky

jeho pôsobenia v úrade pápeža boli pre Cirkev ako veľké duchovné cvičenia, ktoré jej pomohli

nekompromisne do seba nahliadnuť a následne sa posilniť vnútorne i navonok.  Kniha Posledné

rozhovory je duchovným testamentom, dôverným odkazom tohto veľkého pápeža, ktorému sa viac

než ktorémukoľvek inému podarilo upriamiť pozornosť veriacich aj neveriacich na úlohu Cirkvi

v súčasnom svete. V tejto knihe sa prvýkrát vyjadruje k vnútornému utrpeniu, k dojímavým a ťažkým

chvíľam, ktorými bol pretkaný život tohto mučeníka za pravdu. Nech posledné rozhovory, po ktorých

sa Benedikt XVI. ponoril do modlitby a mlčania, pomôžu odhaliť jeho veľkosť, svätosť

a priamočiarosť života, nech v nás prebudia túžbu poznať jeho životné dielo, v ktorom sa skrývajú

nevýslovné poklady múdrosti a pravdy.

Spracovala: B. Ocilková

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: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.



1. Na upratovanie farského kostola k nasledu-
júcej nedeli prosíme rodiny dobranskú, deme-
terovú a Volovárovú. Zároveň vyslovujeme
vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol
k dnešnej nedeli.

2. Na kostol darovala z krstu Sofie rodina 50,-
eur. PBZ.

3. Zbierka „Boží hrob“ činila spolu 1354,30-€.
Z toho vo farskom kostole 1180,50-€, na filiálke
Dlhé 173,80,- €. PBZ za milodary, ktoré budú
poslané a použité na opravy a udržiavanie
posvätných miest vo Svätej zemi.

4. V stredu po večernej sv. omši bude orga-
nizačné stretnutie všetkých rodičov a ich
prvoprijímajúcich detí. Účasť je nutná. Obsa-
hom stretnutia bude bezprostredná príprava na
1. sväté prijímanie. 
Zároveň v sobotu o 9.30 bude skúšanie
prvoprijímajúcich detí z poslednej časti otá-
zok Katechizmu. Po skúške bude liturgický
nácvik na 1. sväté prijímanie.

5. Vo štvrtok budú vo farskom kostole
rekolekcie o 9.00 hod. ranná sv. omša
v tento deň nebude, ale jej úmysel bude
slávený na rekolekciách. Pozývame vás.

6. V piatok začne modlitba deviatnika pred
1. sv. prijímaním detí. Pozývame prvoprijíma-
júce deti a ich rodičov každý večer do kostola–
je to ich duchovná príprava k prvému prijatiu
eucharistického Ježiša. 

7. V sobotu, 13. mája bude duchovná
obnova pre tých birmovancov, ktorí príjmu
sviatosť birmovania  3. júna (druhý ročník
prípravy). Začne sa o 9.30 v katechetickej
miestnosti. Účasť birmovancov nutná.

Zároveň žiadame všetkých rodičov
tohtoročných birmovancov, aby prišli
v piatok na večernú sv. omšu a po nej
zostali na organizačné stretnutie pred bir-
movkou.

8. Do pozornosti dávame, že tohtoročný 13.
máj – spomienka na Fatimskú Pannu Máriu,
je spojený so 100. výročím zjavení Panny

Márie vo Fatime. Preto vás povzbudzujeme
k hojnej účasti na sobotnej sv. omši.

9. Dnes je Prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní
o 14.30 vo farskom kostole bude pri adorácii
odprosujúca modlitba. Na filiálke dlhé po
dnešnej sv. omši.

..............................

svätý Ján z avily, kňaz
Narodil sa okolo roku 1500 v Almodó-

vardel Campo v Novej Kastílií. Celý život trpel
na základe rasových predsudkov, ktoré žiaľ
nepominuli v spoločnosti ani dodnes, pretože
bol synom židovského konvertitu. 

Na prianie a príkaz sevilského
arcibiskupa prechádza ako kazateľ celou An-
dalúziou. Desať rokov pôsobí ako úspešný mi-
sionár vo farnostiach tejto časti Španielska.
Mal mimoriadne úspechy pri ohlasovaní evan-
jelia a množstvo konverzií. Bol duchovným
vodcom dvoch veľkých svätcov Jána z Boha
a Františka Borgiáša. Ján z Avily je autorom
mnohých spisov o Najsvätejšej oltárnej svi-
atosti, ktorej apoštolom vo svojej dobe bol, rov-
nako sa nám zachovali aj príhovory
mariánskeho charakteru a listy viacerým výz-
namným osobnostiam Španielska. Vyčerpaný
dlhotrvajúcou chorobou zomrel 10. Mája 1569
v Mantille na juhu Cordóby. 

Lucia Horná

..............................
SVIATOSť MANŽELSTVA SI CHCÚ VySLÚŽIť:

dáVId FILIčko    
a

BarBora ŠInaLoVá

OHLaSujú Sa dRuHýkRát
..............................
LUkáŠ doBranskÝ 

a

ľUBICa kYsLanoVá

OHLaSujú Sa dRuHýkRát

ZAHŕňTE TýCHTO MLADýCH
DO SVOJICH MODLITIEB!

Liturgický program na 4. veľkonočný 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
8. 5.

PondeLok
Po 4. VeľkonočneJ nedeLI

(Sk 11,1-18; Ž 42; Jn 10,11-18)

6.30

18.30

ZBP Jana s rodinou

+ Michal, Mária

Ut

9 5.

Utorok
Po 4. VeľkonočneJ nedeLI

(Sk 11,19-26; Ž 87; Jn 10,11-18)

6.30

18.30

ZBP členov BSR

+ Bartolomej, Mária, Ján

st

10. 5.

streda

Po 4. VeľkonočneJ nedeLI
(Sk 12,24-13,5; Ž 67; Jn 12,44-50)

6.30

18.30

+ Mária

Pokoj a ZBP rod. Hirkovej
(omša za účasti detí)

Št

11. 5.

BL. sárY saLkaháZI, PannY 
a MUčenICe, ľUB. sPoMIenka
(Sk 13,13-25; Ž 89; Jn 13,16-20)

9.00

18.30

Poďakovanie 
za 30 rokov života Ľudovít

+ Mária, Pavol

Pi

12. 5.

PIatok
Po 4. VeľkonočneJ nedeLI

(Sk 13,26-33; Ž 2; Jn 14,1-6)

6.30

18.30

ZBP Ľubomír s rodinou

+ Anna            

(omša za účasti mladých)

so

13. 5.

BLahosLaVeneJ 
PannY MárIe FatIMskeJ
(Iz 61,9-11; Ž 45; Lk 11,27-28)

7.00

18.30

+ Pavol, Mária, Ján, Irena

Slavomír – 1. výročie smrti

ne

14. 5.

PIata 

Veľkonočná nedeľa

(SK 6,1-7; Ž 33; 1PT 2,4-9; 
JN 14,1-12)

8.00

9.30

11.00

18.30

ZBP  - 50. výročie sobáša
Mária a Juraj

+ Mária, Michal, Vladimír

Na úmysel

+ Ján, Anna

nedeľa     
14. 5. 2017 8.00 9.30 11.00 18.30

sobota 18.00
Sztraka

Sztraková
Ivanko

Ivanková
Babej

Babejová
Klapák

Klapáková
Vaterka

Vaterková

Lektori na budúcu nedeľu:

oznamy:




