
Poverello

Zaiste každé povolanie a zamestna-

nie, ktoré je v zhode s Božou vôľou, je krásne

a užitočné. No jedno povolanie je zvlášť dôle-

žité, hoci v súčasnej dobe je mnohokrát zne-

važované. Dnešná 4. veľkonočná nedeľa má

prívlastok Nedeľa Dobrého pastiera. Práve

dnes si každý kňaz pripomína, čo to znamená

spolupracovať s Bohom a byť „dobrým pastie-

rom“. A rovnako je to dnes aj oslovenie pre

všetkých veriacich, aby si uvedomili, že svia-

tosť kňazstva je dar, ktorý udeľuje jedine Boh,

pričom nám dáva jasné poslanie, ktoré musí

byť zrealizované.

Kristus – kňaz – dobrý pastier

Pán Ježiš nám totiž prostredníctvom

jednoduchého prirovnania hovorí to najdôleži-

tejšie: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier po-

loží svoj život za ovce.“ Práve týmito slovami

Ježiš poukazuje na pravdu svojej misie. Prirov-

nanie, ktoré používa, je veľmi krásne a do po-

sledného slova pravdivé. Nie je to tak dávno,

kedy sme si pripomenuli to, ako Ježiš – dobrý

pastier, položil život za svoje ovce, teda za kaž-

dého jedného z nás. Dnešná nedeľa je preto

príležitosťou na to, aby sme sa aj my veriaci

zamysleli nad kňazským a rehoľným povola-

ním. Svätý Otec Ján Pavol II. rozpráva o dare

kňazstva vo svojej knihe Dar a tajomstvo

nasledovne: „Kňazské povolanie je tajomstvo.

Je to tajomstvo „úžasnej výmeny“ medzi

Bohom a človekom. Človek dáva Kristovi svoje

ľudstvo, aby ho využil ako nástroj spásy. Kri-

stus zasa prijíma tento dar a z človeka akoby

urobil svoje alter ego – teda druhé ja.“ Kňaz je

teda ten, kto zastupuje Krista, ktorý nám aj

dnes s láskou hovorí: „Poznám svoje ovce

a moje poznajú mňa, ako mňa pozná  Otec

a ja poznám Otca.“ Prostredníctvom duchov-

ných povolaní dostávame posilu do nášho kaž-

dodenného života.  Mýli sa ten, kto si myslí, že

je to len vec kňazov, rehoľníkov a tých, čo sa

na tento stav pripravujú. Je to totiž skutočnosť,

ktorá sa týka každého človeka, ktorý prijal svia-

tosť krstu. Dnes je na každom z nás, aby sme

na Ježišove slová odpovedali primerane

svojmu životu viery. Nezabúdajme sa modliť

a ďakovať za kňazov a duchovné povolania, za

dobrá a milosti, ktoré prostredníctvom nich

dostávame, pretože hodnota Kristovho kňaz-

stva je oveľa väčšia, ako ju človek dokáže vní-

mať navonok...                             
Anna Vozárová
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Katolícke biblické dielo oslávi štvrťstoročie vzniku 

s kardinálom Taglem

Slovensko privíta v 26. mája 2018 vzácnu návštevu. Do Ružom-
berka pricestuje arcibiskup Manily, kardinál Luis Antonio Tagle. Prezident
Katolíckej biblickej federácie a prezident Caritas Internationalis vystúpi na
oslave 25. výročia založenia Katolíckeho biblického diela (KBD), ktoré sídli
na Liptove. Podujatie, ktoré dostalo názov Slávnosť Božieho slova, organi-
zuje KBD v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska. Kardinál Louis
Antonio Gokim Tagle (1957) je od mája 2015 prezidentom Caritas Interna-
tionalis. Zúčastnil sa na konkláve v marci 2013, na ktorom bol zvolený
pápež František. Na konzistóriu 24. novembra 2012 bol Benediktom XVI.
kreovaný a vyhlásený za kardinála s titulárnym kostolom San Felice da
Cantalice a Centocelle. Je členom kongregácií: pre katolícku výchovu, pre

inštitúty  zasväteného života
a spoločnosti apoštolského
života, pre evanjelizáciu ná-
rodov.

Katolícke biblické
dielo vzniklo v roku 1993
s cieľom pomáhať veriacim
lepšie poznávať Božie slovo
a čerpať z tohto nevyčerpa-
teľného pokladu pre život. Je
súčasťou medzinárodnej Ka-
tolíckej biblickej federácie,
ktorá združuje 350 katolíc-
kych spoločností pôsobia-

cich na poli biblickej pastorácie v 130 krajinách sveta. Ich túžbou je nechať
vyniknúť Sväté písmo v živote jednotlivých veriacich. Poslaním KBD je roz-
víjať a napomáhať biblický apoštolát a biblickú pastoráciu na Slovensku.
Vedenie KBD sa usiluje citlivo reagovať na znaky čias a rozvíjať biblický
apoštolát všetkými možnými prostriedkami, ktoré sú dobré a užitočné. KBD
vydáva priemerne 3-4 knižné publikácie ročne, organizuje prednášky pre
rôzne cieľové skupiny, výstavy, biblické krúžky, vystúpenia v médiách a pod.
KBD realizuje rôzne formačné a publikačné projekty a každoročne pripra-
vuje slávenie Biblickej nedele.

www.tkkbs.sk



1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej
nedeli prosíme rodiny Habasovú, Hruštičovú
a Sisákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám,
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
2. V utorok po večernej sv. omši bude v kateche-
tickej miestnosti Biblické stretnutie.
3. V pondelok o 16.00 h bude prvý liturgický
nácvik detí na 1. sv. prijímanie. Účasť všetkých
detí je nutná.
4. V stredu pred sv. omšou o 17.15 h bude ná-
cvik spevu na 1. sväté prijímanie. Po večernej
sv. omši bude organizačné stretnutie všetkých ro-
dičov a ich prvoprijímajúcich detí. Obsahom bude
bezprostredná príprava na 1. sväté prijímanie. 
5. V piatok začne modlitba deviatnika pred 1. sv.
prijímaním detí 5 minút pred sv. omšou. Pozý-
vame prvoprijímajúce deti a ich rodičov každý
večer do kostola – je to ich duchovná príprava
k prvému prijatiu eucharistického Ježiša. 
6. V piatok začína duchovná obnova pre prvopri-
jímajúce deti v škole. 
7. Dnes je Nedeľa Dobrého Pastiera, pri ktorej sa
modlime za nové kňazské povolania. Popoludní
bude vystavená sviatosť oltárna vo farskom
kostole, ako aj na filiálke dlhé a to po sv. ruženci.
V rámci tejto poklony sa budeme modliť za kňazov.  

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Richard aŠTaRy

a Michaela BaBeJoVá

ohlasujú sa tretíkrát

Jakub KačMáR

a Mária ZVaLená

ohlasujú sa druhýkrát

Stanislav GaZda

a Kristína čULenoVá

ohlasujú sa druhýkrát

Peter KaRPáč

a anna ŠTeFčÍKoVá

ohlasujú sa prvýkrát

dominik VaLIGa

a Martina ŠIRoTnÍKoVá

ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb.

Svätý Marek, evanjelista

Pôvod mena z latinčiny Marcus, teofo-
rické meno boha vojny Marsan - bojovník, bo-
jovný, zasvätený bohu Marsovi. Evanjelista
Marek pochádzal z Jeruzalema. V knihách No-
vého zákona vystupuje pod menom Ján, Skutky
apoštolov ho spomínajú ako „Jána, ktorý sa volá
Marek“, syn Márie, ktorá bola vlastníčkou domu,
v ktorom sa konala Posledná večera. 

Bol učeníkom sv. Petra. Jeho evanje-
lium zachytáva vo veľkej miere katechézy apoš-
tola sv. Petra. Marek so svojím príbuzným
Barnabášom sprevádzal Pavla na jeho prvej
misijnej ceste. Počas dlhšieho pobytu v Ríme bol
v blízkosti apoštola Petra, ktorý ho nazýva,
svojím synom. Podľa tradície sv. Marek založil
kresťanskú obec v Alexandrii, kde bol prvým
biskupom. Tam bol zaistený a vlečený cez mesto
do väzenia. Zakrátko podstúpil mučenícku smrť
okolo roku 67. Je patrónom spisovateľov, notá-
rov, murárov, košikárov, sklárov. Vzývajú
ho počas jarnej sejby ako v otázkach počasia. 

V ikonografii je zobrazený v oblečení
arcibiskupa, s páliom alebo ako biskup východ-
ného rítu. Drží v ruke zatvorenú alebo otvorenú
knihu. Symbolizujú ho okrem iného lev s krídlami
– jeden z evanjeliových symbolov, pretože Marek
začína evanjelium kázaním sv. Jána Krstiteľa na
púšti, tiež lev pri nohách, figovník, zvitok. 

Lucia Horná

Liturgický program na 4. veľkonočný týždeň

Filiálky Po Ut St Št Pi So ne

VT dlhé 18.00
(s deťmi) 9.30

Rod. oblasť 11.00

deň liturgicKý deň ČAs úmysel

Po
23.4.

SV. VoJTeCHa, BISKUPa a MUčenÍKa
spomienka

(Sk 11,1-18; Ž 42; Jn 10,11-18)

6.30

18.00

Poďakovanie Anny 
za 70 rokov života

ZBP Ľudmila, Hedviga, Anna

Ut

24. 4.

UToRoK

Po 4. VeľKonočneJ nedeLI

(Sk 11,19-26; Ž 87; Jn 10,11-18)

6.30

18.00

+ Juraj, 

ZBP a dary DS Marek

St

25. 4.

SV. MaRKa, eVanJeLISTU

sviatok

(1Pt 5,5-14; Ž 89; Mk 16,15-20)

6.30

18.00

+ Juraj, Monika, Milan

ZBP Viktor                           
(omša za účasti detí)

Št

26. 4.

ŠTVRToK

Po 4. VeľKonočneJ nedeLI

(Sk 13,13-25; Ž 89; Jn 13,16-20)

6.30

18.00

Poďakovanie Anny 
za 70 rokov života

+ Darina, Bartolomej

Pi

27. 4.

PIaToK

Po 4. VeľKonočneJ nedeLI
(Sk 13,26-33; Ž 2; Jn 14,1-6)

6.30

18.00

ZBP Zuzana, Ján, Ján

ZBP Janka, 50 rokov života

So

28. 4.

SoBoTa

Po 4. VeľKonočneJ nedeLI

(Sk 13,44-52; Ž 98; Jn 14,7-14)

7.00

18.00

ZBP Eva a Lukáš, 
novomanželia

+ Mária

ne

29. 4.

PIaTa VeľKonočná
nedeľa

(Sk 9,26-31; Ž 22; 1Jn 3,18-24; 
Jn 15,1-8)

8.00

9.30

11.00

18.30

ZBP Anton, Mária a súrodenci

+ Margita, Martin

ZBP Viktor

Poďakovanie 
a prosba o ZBP Jany s rod.

nedeľa  29. 4. 2018 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota  Vaterka
Vaterková

Ivanko
Ivanková

Demčák
Plančárová

Josipčuk
Antolíková

Novák
Josipčuková

Lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy Svätec týždňa




