
Poverello

Pôstne obdobie je časom duchov-

ného rastu, časom milosti. Zamyslime sa

nad slovami sv. Marka, keď „Ježiš vzal so

sebou Petra, Jakuba a Jána, vyviedol ich na

vysoký vrch do samoty a tam sa pred nimi

premenil.“(Mk 9,2) Sú tieto slová aj dnes

a pre nás aktuálne? Ježiš berie so sebou nie

dvanástich ale vybraných apoštolov. Na hore

sa nepremenili apoštoli ale Ježiš. Hlas Otca

“toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho“ (Mk

9,7), nevyzýva apoštolov, aby sa premenili,

ale vyzýva ich k poslušnosti voči Ježišovi.

„Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal,

aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým

Syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si to

slovo zapamätali a jeden druhého sa vypy-

tovali, čo znamená vstať z mŕtvych.“ (Mk

9,9-10)

Hora Tábor 
je dnes tento kostol

Ježiš vstal z mŕtvych ako predpo-

vedal, na apoštolov zostúpil Duch Svätý,

ako im to Ježiš prisľúbil. Zmenila sa situá-

cia. Naplnila sa chvíľa premenenia z hory

Tábor. Peter, Jakub a Ján sa stali stĺpmi

Cirkvi. Oni prví sa zmenili. Z ustrašených

učeníkov z hory Tábor sa stali mučeníci pre

Krista. Pôstna doba je výzvou Boha Otca,

aby sme jeho milovaného Syna počúvali.

Pôstna doba už nie je len pre vyvole-

ných. Ježiš zomrel za všetkých a jeho

zmŕtvychvstanie je nádejou pre všetkých.

Preto sme vyzvaní ku skutkom pokánia,

modlitbe a almužne a to z vnútorného pre-

svedčenia, lebo veríme vo večný život.

A tak udalosť premenenia Pána  je aktuálna

aj dnes a v čase pôstu je výzvou k duchov-

nej premene, k duchovnému rastu, k vnú-

tornému napredovaniu. Preto nás dnes

Ježiš pozýva do ticha samoty, aby nám tam

ukázal svoju lásku. Aby nás pripravil na

niečo, pre čo sa oplatí žiť. Tento kostol je

náš výstup na horu. 

Zažime premenu svojho vnútra.

Otvorme sa Bohu. Uverme Kristovi. Aj my

raz máme vidieť Ježiša ako Peter, Jakub

a Ján. Netreba z našej strany tak veľa. Uro-

biť krok k Bohu. Ako, v čom ? Popremý-

šľajme dnes na sv. omši, doma, pod krížom,

odpoludnia na krížovej ceste. Ježiš aj dnes

hovorí o mne, o nás, o premene, návrate

k nemu, k Bohu, o zmene zmýšľania, posto-

jov, vzťahov, názorov, o zmene života sme-

rom  k nemu. Odprosme za absenciu lásky

k Bohu, k blížnemu i k sebe. Poprosme

o silu znova začať a vytrvať. Poďakujme, že

Boh hovorí aj k nám , že chce, aby sme ho

raz videli z tváre do tváre.
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Resp: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žujúcich.

Istanbulský dohovor – progres, čI úpadok
na ceste ochrany dôstojnostI človeka?

Istanbulský dohovor. Taký je názov dohovoru Rady Európy, ktorý v po-
sledných týždňoch rozvíril hladinu rôznych médií, politického života na Slo-
vensku, ale už aj občianskeho a kresťanského aktivizmu. O čo vlastne ide,
pýtajú sa mnohí?  

Jednou z najdôležitejších vecí, ktorú zdôrazňujú zástancovia ratifikácie
Istanbulského dohovoru je skutočnosť, že tento dokument by mal predchádzať
a riešiť otázku násilia páchaného najmä na ženách. Isteže je dôležité – a zdô-
razňujú to aj predstavitelia kresťanských cirkví na Slovensku – postaviť sa proti
akejkoľvek diskriminácii, ktorá je páchaná hlavne na ženách. Dôstojnosť človeka
a rovnosť muža a ženy v biblickom ponímaní takýto postoj aj vyžaduje. Je zá-
roveň dobré, že aj naša štátna legislatíva pamätá na túto vec a snaží sa riešiť
problémy spojené s násilím a diskrimináciou žien. 

Problémom je, že tzv. Istanbulský dohovor však vidí koreň domáceho
násilia často v zaužívaných „rolách“ mužov a žien, ktoré nazýva stereotypnými,
a žiada na riešenie tohto problému ustúpiť od špeciálnych čŕt biologicky danej
ľudskej prirodzenosti muža a ženy v prospech tzv. rodovej rovnosti. Pojem „rod“
pritom definuje ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, čin-
ností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy
a mužov“ (čl.3, písm. c). Dohovor vyžaduje, aby odsúdeniahodné „stereotypné
roly“ (č.12, ods. 1), ako aj zavádzanie „nestereotypných rodových rolí“ (čl.14,
ods. 1) posudzovala nejasne definovaná „skupina expertov“ (čl. 66), nadradená
aj národným parlamentom.

Je potrebné povedať, že ak by sa tento dohovor aplikoval v praxi, tak
to zásadne ovplyvní nielen slovenskú legislatívu, ale aj proces výchovy a vzde-
lávania v školách. Silnejú pritom obavy, že práve cez tento dokument sa bude,
aj vďaka novému vnímaniu konceptu rodu, šíriť genderova a protirodinná
agenda.

Predstavitelia cirkví na Slovensku zdôrazňujú, že sa plne hlásia k rov-
ností pohlaví muža a ženy, ako aj k ochrane pred akýmkoľvek násilím, najmä
na ženách. Nie je však možné  súhlasiť s ideológiami, ktoré rovnosť prezentujú
ako rovnakosť, pričom prichádzajú až k popretiu rozdielov medzi mužmi a že-
nami. Istanbulský dohovor má pritom tendenciu tieto rozdiely poprieť. Identitu
muža a ženy však, podľa predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku, my
ako ľudia neurčujeme, iba objavujeme. Sme pritom schopní jej poznania, tak
ako sme schopní poznať pravdu o manželstve, ktoré je zväzkom muža a ženy.

Nakoniec je dôležité dodať, že Cirkev sa jasne stavia proti akýmkoľvek
formám diskriminácie žien. Iste podporí aj vyšší stupeň ich legislatívnej ochrany.
To ale neznamená, že ako kresťania máme súhlasiť s tým, že pod rúškom boja
proti násiliu na ženách, sa tu ktosi snaží implementovať veci, ktoré s ochranou
žien majú máločo spoločné. 

Spracoval: Štefan Albičuk, dekan



1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli

prosíme rodiny alžovú, polaščíkovú a saxu-

novú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré

upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude biblické

stretnutie.

3. Budúci týždeň je prvopiatkový. spovedať bu-

deme takto: Farský kostol ráno od 6.00 do 6.30,

večer od 17.15 do 18.00. Filiálka Dlhé v piatok od

16.45 do 18.00. Filiálka Rodinná oblasť spolu

s filiálkou Dlhé.

4. v piatok bude adorácia od 15.00 hod. a začne

Korunkou Božieho milosrdenstva. 

5. V sobotu bude prvá sobota v mesiaci február.

Ranné sv. omše vo farskom kostole a na filiálke

Dlhé začnú ako obvykle modlitbou svätého ru-

ženca.

6. V týždni, ktorý je pred nami, budú jarné prázd-

niny. Z tohto dôvodu nebudú sv. omše s deťmi

v stredu, ani mládežnícka na prvý piatok.  

7. Do pozornosti dávame duchovné obnovy detí

základných škôl 5.-6.-7. ročníka, ktoré sa uskutoč-

nia druhý marcový víkend. Konkrétne takto: 5.-6.

ročník základných škôl v dňoch 9.3 od

10.3.2018, a tiež 6.-7. ročník od 10.3 do

11.3.2018. Miesto duch. obnovy – CZŠ sv. Domi-

nika Savia na Bernolákovej ulici. Prihlášky (s in-

štrukciami) si môžu deti vyzdvihnúť vzadu na

stolíku za lavicami a odovzdať ich v sakristii,

či sestričkám najneskôr do 7.3.2018.

8. Dnes popoludní bude pobožnosť krížovej

cesty. Vo farskom kostole o 14.30 hod., na filiálke

Dlhé o 13.45 hod. 

9. Ako v každom pôstnom období, aj teraz sa mô-

žeme zapojiť do duchovnej iniciatívy pôstna kra-

bička pre afriku 2018. Krabičku si môžete

vyzdvihnúť vzadu v kostole na stolíku. 

svätý roman, opát

Pôvod mena z latinčiny Romanus –

z Ríma pochádzajúci, rímsky. Rodní bratia

Roman a Lupicius pochádzajúci z Gálie – dnešné

Francúzsko v túžbe po kresťanskej dokonalosti

založili spolu kláštor Condat v Burgundsku. 

Najskôr bol opátom Roman, po jeho

smrti okolo roku 464 prevzal vedenie opátstva

Lupicius. Zomrel okolo roku 480. Príliv kandidá-

tov bol taký veľký, že bolo treba založiť ďalšie dve

kláštorné komunity. Opátstvo Condat dostalo

svoje konečné meno St. Claude po svojom tre-

ťom opátovi. 

Svätý Roman žil ako pustovník v blíz-

kosti Subiaca, keď sa rozhodol aj Benedikt viesť

podobný spôsob života v tichu, modlitbe a prísnej

askéze. Pustovník Roman Benediktovi odovzdal,

podľa podania, prvý mníšsky habit a odovzdal mu

nádobu na vodu. Sám mu na hore Monte Calvo

vyhľadal jaskyňu, ku ktorej poznal cestu len on

sám. Benedikt v nej žil, kým sa nestal opátom na

žiadosť mníchov neďalekého kláštora. 

V ikonografii je svätý Roman zobrazený

ako mních so zvončekom, s košíkom chleba

a s reťazou okolo tela. 

Lucia Horná

liturgický program na 2. pôstny týždeň

Filiálky Po Ut St Št pi so ne

vt dlhé 18.00 8.00 9.30

rod. oblasť 11.00

deň lIturgIcký deň čas úMysly

po
26. 2.

pondelok 
po 2. pôstnej nedelI
(Dan 9,4-10; Ž 79; Lk 6,36-38)

6.30

18.00

+ Mária, Milan

+ František, Ľubomír

ut

27. 2.

utorok 

po 2. pôstnej nedelI

(Iz 1,10.16-20; Ž 50; Mt 23,1-12)

6.30

18.00

Za dožitých 70 rokov

+ Štefan

st

28. 2.

streda 

po 2. pôstnej nedelI
(Jer 18,18-20; Ž 31; Mt 20,17-28)

6.30

18.00

+ Anton Kubáni

+ Ján, Mária            

Št

1. 3.

Štvrtok  
po 2. pôstnej nedelI
(Jer 17, 5-10; Ž 1; Lk 16,19-31)

6.30

18.00

+ Mikuláš

ZBP Michal a Anna

pi

2. 3.

pIatok  

po 2. pôstnej nedelI
(Gn 37, 3-28; Ž 105; Mt 21,33-46)

6.30

18.00

+ Anna, Jozef

ZBP Peter, Natália  

so

3. 3.

sobota  

po 2. pôstnej nedelI

(Mich 7,14-20; Ž 103; Lk 15,1-3.11-32)

7.00

18.00

+ Mikuláš

+ Mária Miltáková

ne

4. 3.

tretIa pôstna nedeľa

(20,1-17; Ž 19; 1Kor 1,22-25; 

Jn 2,13-25)

8.00

9.30

11.00

18.30

+ Jozef Závadský

+ Ľudmila

+ Bartolomej

+ Angela, Jozef

nedeľa  4. 3. 2018 8.00 9.30 11.00 18.30

sobota  Klapák
Klapáková

Uriga
Josipčuková

Benčo
Fecenková

Klapák
Klapáková

Gazda
Gazdová

lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy Svätec týždňa




