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Dnešná nedeľa je treťou
nedeľou v poradí, kedy sa k nám Pán
prihovára „rečou na vrchu“. Táto „reč na
vrchu“ patrí medzi päť Ježišových
veľkých, resp. najvýznamnejších kázní.
Preto si to vyžaduje našu zvýšenú po-
zornosť, otvorené srdce a ochotného
ducha.

Ak je dnes niečo staré, je hodné
zavrhnutia, či vyhodenia, pretože to nie
je moderné. To sa dnes už nenosí. Hoci
to moderné, vydrží „byť in“ len pár
mesiacov, na tom nezáleží. Ak je dnes
niečo nové, je krajšie, lepšie. Aj keď sa
to pokazí presne po dobe záruky, na tom
nezáleží. A ešte horšie, byť pokrokový
v „morálke a hodnotách“, veď všetci tak
robia. Nešťastné deti, plytké vzťahy,
krehké manželstvá, vzťahy proti
prirodzenosti, na tom nezáleží. Naozaj?
Toto hľadá dnešný „nový“ človek?
Naozaj nové jednoznačne prevyšuje to
staré?

Podobný dojem mohli mať         aj
Ježišovi poslucháči, ktorí nepopierateľne
boli Ježišom fascinovaní. Kristus však
potvrdzuje Starý zákon (Starú   zmluvu)
v plnom rozsahu. „Nemyslite si, že som
prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov;
neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.“

...neprišiel  zrušiť,
ale  naplniť

Kristus posúva hranice Starého
zákona ďalej, posúva lásku k ľuďom
okolo nás skutočne ďalej. Takto si súd
nezaslúži len vrah, ale každý, kto sa na
svojho blízkeho hnevá. Dokonca, ak
predstupujeme pred Boha, ak sa mod-

líme a vieme, že nie my, ale niekto iný
má s nami problém, nie modlitba, ale
zmierenie je pre nás dôležitejšie.

Vážnosť hriechu a fatálnosť zla
má až tragický rozmer, je otázkou života
a smrti. Takto Ježiš posúva hranice vní-
mania hriechu. „Ak ťa zvádza na hriech
tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od
seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie
jeden z tvojich údov, ako keby sa malo
celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa
zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni
ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lep-
šie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako
keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.“
Teda určite tu nejde o sebazmrzačenie
a tým „jednoduché“ a definitívne oslobo-
denie sa od pokušenia. To by ani nefun-
govalo. Ježiš na inom mieste hovorí:
„Lebo zvnútra, z ľudského srdca, vy-
chádzajú zlé myšlienky, smilstvá,
krádeže, vraždy, cudzoložstvá, cham-
tivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necud-
nosť, závisť, rúhanie, pýcha hlúposť.“

Ježiš nás vyzýva, aby sme sa
dôrazne chránili hriechu... a hovorí ešte
viac... Prečo spomína pravé oko a pravú
ruku?

Pravá strana bibl icky značí
stranu cti,  priazne, dobroty, lásky,
spravodlivosti.. .  Ak toto stratíme, ak
stratíme túto svoju stránku svojej by-
tosti, ak aj naša dobrá stránka nás vedie
k hriechu, musíme konať rýchlo
a radikálne meniť svoj život. Možno tak,
ako radikálne sa mení život človeka,
ktorý príde o oko, či ruku.

Ján Štefanko
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Národný týždeň manželstva
Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na

podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína – stále
obľúbenejšieho sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. 

V dňoch 13.-19. februára 2017 prebehne na Slovensku už po
siedmykrát celoslovenská kampaň Národný týždeň manželstva:
MANŽELSTVO - SPOLU NA CESTE.Cieľom NTM je propagovať a pod-
poriť  manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka.NTM
vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo
nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať.

Národný týždeň manželstva (MarriageWeek) je medzinárodná
kampaň ktorá sa koná na podporu manželstva. Kampaň vznikla v roku
1997 v Spojenom kráľovstve. Organizovali ju manželia Richard Kane
(ktorý bol vo vedení Christian charity Marriageresource) a Maria Kane,
ktorí chceli poukázať na význam manželstva v živote]. 

Do kampane sú zapojené rôzne cirkvi, politici, média, mestá a
obce. Vo forme rôznych zliav sú zapojené kvetinárstva, reštaurácie,
kaviarne, kultúrne inštitúcie Organizujú sa prednášky, manželské po-
radne.

Počas týždňa sa manželom vytvára priestor, aby niečo pekné
spolu zažili, vyšli z každodennosti, trávili spolu čas príjemnou aktivitou,
obnovili romantiku, alebo jednoducho len urobili niečo dobré pre svoj
vzťah. 

Je možné zaobstarať si symbolické manželské ŠPZ-tky cezweb.
Ak máte záujem vyjadriť svoju vďačnosť za manželstvo tým, že budete
počas týždňa manželstva voziť vo svojom aute manželskú poznávaciu
značku, nech sa páči, stiahnite si ju vo formáte MS WORD na
rodinkovo.webnode.sk a vytlačte na vlastnej tlačiarni.

,,Byť na ceste spolu ako manželia pre nás znamená vzájomne sa pod-
porovať, pomáhať si, ľahšie zvládať ťažké situácie a hlavne prežívať dvojná-
sobnú radosť zo všetkého krásneho a dobrého. Na tejto ceste je pre náš vzťah
dôležité, aby sme chceli dobro toho druhého a hľadali spoločnú cestu pri
rozhodovaní. Sme vďační za naše manželstvo, byť milovaný a môcť milovať je
tým najväčším a najvzácnejším darom.” (Lydka a Kamil, Prešov, manželia 6
rokov)

Dajme vedieť iným, že si manželstvo vážime a že mu veríme!

podľa ntm.sk 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: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.



1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej
nedeli prosíme rodiny adamovú, Gaz-
dovú a mudroňovú. Zároveň vyslovu-
jeme vďaku rodinám, ktoré upratovali
kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovalo ružen-
cové bratstvo nášho farského kostola
300,- €. Pán Boh zaplať za milodar.

3. V pondelok 13.2. od 17.00 hod. bude
v čemernom Večeradlo, sviečkový
sprievod ulicami a sv. omša o Panne Márii
z príležitosti 100 výročia fatimských
zjavení Panny Márie. Hlavným celebran-
tom sv. omše bude dp. dekan. O. Marek
Kunder, farár v Čemernom, vás všetkých
pozýva na toto stretnutie.

4. V utorok po večernej sv. omši bude
biblické stretnutie v katechetickej
miestnosti.

5. Nasledujúci týždeň od 13. 2. do 19. 2.
2017 sa bude konať Národný týždeň
manželstva v krajinách Európy, vrátane
Slovenska. Je to týždenná kampaň na
podporu manželstva, počas ktorej sa viac
hovorí, ale aj koná pre manželstvo. Sme
vyzvaní zdôrazniť krásu, silu
a hlavne potrebnosť manželstva pre
dnešnú spoločnosť. Tohtoročná téma je
„Spolu na ceste“. V našom farskom kos-
tole bude votívna sv. omša za požehnanie
manželských zväzkov a rodín vo štvrtok
večer. Okrem toho môže byť viditeľným
znakom tejto kampane, ak si z webovej
stránky www.ntm.sk stiahnete tzv. MPZ –

ku (manželskú poznávaciu značku),
kde dopíšete svoje mená a počet
spoločných rokov v manželstve a dáte ju
za sklo svojho auta na celý týždeň. Bude
to pekné svedectvo pre ostatných.

Svätý valentín, 
biskup a mučeník

Pôvod mena : lat. valens – mocný,
silný, zdravý. Valentín spravoval diecézu
v Terni v Umbrii. Počas svojho pôsobenia
údajne napriek zákazu sobášil mladé páry.
Pri prenasledovaní kresťanov zomrel
mučeníckou smrťou okolo r. 268. Biskupove
pozostatky boli dočasne uložené vo Valen-
tínovej bazilike na Via Flaminia. 

Valentín bol veľakrát zamieňaný
s inými nositeľmi tohto mena. V stredoveku
bol vzývaný ako orodovník počas ťažkých
chorôb, zvlášť nervových a epilepsie.
V románskych krajinách, v Anglicku a Spo-
jených štátoch bol zvolený za patróna za-
milovaných. V mnohých krajinách sveta sa
14. februára darujú zo strany mužov kvety
ako dôkaz lásky. Korene tohto zvyku siahajú
do ďalekej minulosti. V starom Ríme sa 14.
februára slávil deň bohyne Juno, ktorá bola
považovaná za ochrankyňu manželstva
a rodiny. Ženám v rodine sa v tento deň
darovali kvety. Je patrónom mládeže, ces-
tujúcich a včelárov. V ikonografii je zo-
brazený ako kňaz v ornáte, s kalichom
v ľavej ruke a s mečom v pravej, tiež
v oblečení biskupa, ktorý uzdravuje chlapca
z padúcnice. Na Slovensku je jeho zobraze-
nie zriedkavé. Socha tohto svätca sa
nachádza vo farskom kostole v Novákoch. 

Lucia Horná

Liturgický program na 6. 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
13. 2.

FÉrIa

(Gn 4,1-15.25; Ž 50; Mk 8,11-13)

6.30

18.00

+ Štefan, Alžbeta, Ján

+ Mária, Pavol

Ut

14. 2.

FÉrIa
(Gn 6,5-8.7,1-5.10; Ž 29; Mk 8,14-21)

6.30

18.00

ZBP Jozef

ZBP rodiny Klapákovej

St

15. 2.

FÉrIa

(Gn 8,6-13.20-22; Ž 116; Mk 8,22-26)

6.30

18.00

+ Mária, Anna    

ZBP Anna              
(sv. omša za účasti detí)

Št

16. 2.
FÉrIa

(Gn 9,1-13; Ž 102; Mk 8,27-33)

6.30

18.00

+ Jozef, Paulína

ZBP rod. Ivanová

Pi

17. 2.

FÉrIa

(Gn 11,1-9; Ž 33; Mk 8,34-9,1)

6.30

18.00

ZBP Mária

+ Pavol, Irena, Jaroslav 
(za účasti mládeže)

So

18. 2.
FÉrIa

(Hebr 11,1-7; Ž 145; Mk 9,2-13)

7.00

18.00

Za pokoj v duši a v rodine Bohu
známych

+ Vincent, Alžbeta

Ne

19. 2.

SIeDma NeDeľa cez roK

(Lv 19,1-2.17-18; Ž 103; 
1Kor 3,16-23; Mt 5,28-48)

8.00

9.30

11.00

18.30

+ Michal, Ján, Anna

ZBP Mária

ZBP a poďakovanie Vladimír
Vavrek, 50.r.ž.

+ Pavol, Helena, Tibor

Nedeľa     
19. 2. 2017 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota 18.00
Demčák

Plančárová

Ivanko
Ivanková

Babej
Babejová

Klapák
Klapáková

Kľučár
Kľučárová

Lektori na budúcu nedeľu:

oznamy:




