
Poverello

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do

Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril:

„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľo-

vstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Keď raz

išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona

a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú

sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im po-

vedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybá-

rov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za

ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Ze-

bedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na

lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal.

Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi

s nádenníkmi a išli za ním.

Naplnil sa čas
Kristus venuje svoj čas ohlasova-

niu posolstva, ktoré prijal od Otca. Sú to

slová, ktorými začína svoje verejné účinko-

vanie: “Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie

kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.”

Hovorí o “naplnení času”.

Môžeme hovoriť o naplnení tejto

plynúcej skutočnosti? Naplniť nádobu

vodou, dieru hlinou, teda niečo statické ne-

bude ťažké. Ale naplniť niečo plynúce to už

také ľahké nebude. Skúste naplniť vodou

koryto rieky. Alebo ešte lepšie hlavu aktuál-

nymi myšlienkami, ktoré sú už o pár sekúnd

sú neaktuálne.

A predsa, Kristus predstavuje tento

moment začiatku svojho pôsobenia ako na-

plnenie-vrchol tohto plynúceho času. Izrael-

ský národ dostal svoj čas: od Abraháma po

Krista. Celý tento čas je plný veľkých Božích

skutkov. To všetko bolo v očiach Božích do-

stačujúcou prípravou, aby Židia boli schopní

prijať Krista. Je to moment obrátenia, je to

blízkosť Božieho kráľovstva.

Tieto slová nie sú určené len pre

Izraelitov. Evanjelium je určené aj pre nás.

Aj v našom živote sa čas naplnil. V modlitbe

môžem neustále odhaľovať krásu Božieho

pôsobenia v mojich dejinách. A práve tento

okamih je moment prijatia Kristových slov:

“Kajajte sa a verte evanjeliu”. Nie zo strachu

nad apokalypsou, teda konca sveta, ale z ra-

dosti a blízkosti Božieho kráľovstva v mojom

živote. Pretože Božie kráľovstvo už prišlo na

tento svet a je v našich srdciach. Je to mo-

ment nesmiernej krásy žiť v prítomnosti

Boha. Túto radosť a krásu zasievať do ži-

vota tých, za ktorých sme zodpovední.

Pripomenúť im túto skutočnosť príkladom

a slovom.                           
Mária Štefanková
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ZAUJALO NÁS
Michal Zamkovský: Spovedal som Slovensko

Misionársky oheň znamená ísť, byť stále na ceste, neustále vychá-

dzať von z periférie. Michal Zamkovský

Koncom minulého roka sa na slovenskom knižnom trhu objavila nová

publikácia vydavateľstva POSTOJ MEDIA. Výnimočná kniha s názvom Spo-

vedal som Slovensko s podtitulom Rozhovor o stave slovenskej duše, prináša

inšpiratívny a pútavý rozhovor s kňazom, redemptoristom pátrom Michalom

Zamkovským. Je vzácna aj tým, že otázky na rôzne témy z jeho života kladú

redaktori - náš rodák a farník Imrich Gazda a Pavol Rábara. 

Pátra Michala, rehoľníka zo Spiša poznajú na Slovensku v malej za-

padnutej dedinke aj veľkomeste. Ako ľudový misionár  navštívil v rokoch 1998

a 2008 aj našu Farnosť sv. Františka z Assisi, aby tu kázal a spovedal. Páter

Michal nesie v sebe hodnoverné bohatstvo tejto krajiny a jej ľudí. Tento

knižný rozhovor je nielen o životnom príbehu, ale aj o Cirkvi, misiách, spove-

daní, problémoch, ale aj výzvach rodiny či ďalších zaujímavých témach. 

Zakladateľ a vedúci spoločenstva Rieka života Bohuš Živčák sa vy-

jadril takto:„Tento drobný kňaz z malej dediny v horách pod Tatrami pochopil,

ako má vyzerať Cirkev v treťom tisícročí a kam sa má uberať...“

Poznámka k autorom knihy: „Rozhovor ku knihe sa uskutočnil v kláš-

tore v Podolínci.  Michal Zamkovský túto knihu osobne nepotrebuje. Túto

knihu nepotrebuje on, ale my. Hoci má právo povedať, že vyspovedal túto

krajinu, sám by sa takto nikdy nevyjadril. Preto sme to urobili zaňho.“                                   

Imrich Gazda - úspešný žurnalista, vysokoškolský učiteľ a cirkevný

analytik.  Venuje sa dianiu vo Vatikáne a v Katolíckej cirkvi. Pedagogicky pô-

sobí na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku. V roku 2006

získal  Novinársku cenu 2006 v kategórii "najlepší komentár". Redaktor Pavol

Rábara študoval žurnalistiku v Ružomberku a na vysokej škole LUMSA

v Ríme. Absolvoval Kolégium Antona Neuwirtha. S novinárčinou začínal ako

stážista v týždenníku TREND, spolupracoval s Mediálne.sk. 

Spracovala Beáta Ocilková



1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej

nedeli prosíme rodiny dobranskú, deme-

trovú a Volovarovú. Zároveň vyslovujeme

vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej

nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali dve Bohu

známe rodiny po 50,-€ a Bohu známa

rodina 500,-€  Pán Boh zaplať za milodary. 

3. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach

Zbierka na pomoc Pastorácie mládeže

acM a UPc v našej košickej arcidiecéze. 

4. dnes popoludní o 15.00 hod. bude

v Gr-kat. kostole Božieho Tela v meste na

Severe spoločná ekumenická pobožnosť

kresťanských cirkví a cirkevných spoločen-

stiev z nášho mesta. Pozývame vás spolu

sa modliť.

5. V utorok po večernej sv. omši bude Bi-

blické stretnutie  v katechetickej miestnosti.

6. Každoročný Farský ples – veselica,

sa uskutoční ku koncu fašiangov, v sobotu

3. februára o 19. 00 v priestoroch ZŠ JUH. 

7. Dňa 27.1.2017 (najbližšia sobota) od

11.00 sa uskutoční charitatívny turnaj kňa-

zov v ľadovom hokeji u nás vo Vranove

v hokejovej Aréne. Zúčastnia sa ho kňazi

košickej, spišskej a banskobystrickej die-

cézy. Pozývame vás na toto nevšedné

stretnutie, ktoré má zároveň aj charitatívny

rozmer, lebo výťažok z dobrovoľného

vstupného bude venovaný na potreby

nášho Charitného domu.

Svätý Timotej a Títus, biskupi
Pôvod mena z gréčtiny : Timotheos

– uctievajúci (bojazlivý) Boha. Timotej po-

chádzal z Lystry v Malej Ázii. Pôvodom bol

pohan, ktorý sa po prijatí viery stal nero-

zlučným spoločníkom apoštola Pavla.

Pavol mu adresoval dva listy, v ktorých vy-

zdvihuje jeho čnosti, ale mu aj pripomína,

čo je jeho úloha. Po Pavlovej smrti podľa

tradície účinkoval v Efeze a tam zastával

úrad biskupa. Zomrel okolo roku 97.

V ikonografii je Timotej zobrazený

ako biskup s kyjom a kameňmi, nástrojmi

jeho mučeníctva.

Z Pavlových listov vieme, že Títus

bol pohan, ktorý konvertoval na kresťan-

stvo. Krst prijal od Pavla alebo Barnabáša

na ich spoločnej misijnej ceste alebo ho po-

krstil Pavol v Antiochii. Títus sprevádzal

Pavla na apoštolský snem v Jeruzaleme,

kde apoštoli rozhodovali o otázke, či majú

nežidovskí kresťania dodržiavať židovské

zákony, hlavne obriezku. Títus, pravdepo-

dobne jediný prítomný nežid, nebol obre-

zaný, ako to vyžadoval židovský zákon.

Napriek veľkému tlaku ostatných apoštolov

Pavol a Títus neustúpili a členovia snemu

sa nakoniec podvolili. Po prepustení z vä-

zenia Pavol pobudol nejaký čas na Kréte.

Tam Pavol ustanovil Títa za biskupa.

Neskôr Pavol napísal Títovi list, kde ho žia-

dal, aby „usporiadal, čo ešte treba, a po

mestách ustanovil starších“. Títus strávil

zvyšok života na Kréte.

V ikonografii je Títus zobrazený

s tvárou prežiarenou svetelnými paprskami,

v pozadí je horiaci pohanský chrám.

Lucia Horná

Liturgický program na 3. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne

VT dlhé 18.00 18.00 9.30

rod. oblasť 11.00

deŇ ČaS ÚMYSLY

Po
22. 1.

SV. VINceNTa, 
dIakoNa a MUČeNÍka

(2Sam 5,1-10; Ž 89; Mk 3,22-30)

6.30

18.00

+ členovia BSR

+ Michal, Mária

Ut

23. 1.

FÉrIa

(2Sam 6,12-15; Ž 24; Mk 3,31-35)

6.30

18.00

ZBP členovia BSR

ZBP a dary Ducha Svätého
Mária, Ján

St

24. 1.

SV. FraNTIŠka SaLeSkÉHo, 
BISkUPa a UČITeľa cIrkVI

(2Sam 7,4-17; Ž 89; Mk 4,1-20)

6.30

18.00

ZBP Ján, Zuzana, Janík

Za duše v očistci         
/sv. omša za účasti detí

Št

25. 1.

oBrÁTeNIe SV. PaVLa, 
aPoŠToLa

(Sk 22,3-16; Ž 117; Mk 16,15-18)

6.30

18.00

+ Štefan, Anna

Poď. za 33.rokov spoločného 
života Jozef a Ľudmila

Pi

26. 1.

SV. TIMoTeJa a TÍTa, 

BISkUPoV

(2Tim 1,1-8; Ž 96; Lk 10,1-9)

6.30

18.00

+ Mária, František

+ Dagmara        
/sv. omša birmovanci a mladí

So

27. 1.

SV. aNGeLY MerIcI, 
PaNNY

(2Sam 12,1-17; Ž 51; Mk 4,35-41)

7.00

18.00

+ Zlata, pohrebná

Poďakovanie za milosti 
Bohu známa rodina

Ne

28. 1.

ŠTVrTÁ 
Nedeľa ceZ rok B

(Dt 18,15-20; Ž 95; 1Kor 7,32-35; 
Mk 1,21-28)

8.00

9.30

11.00

18.30

+ Andrej

ZBP Simona

ZBP Anna, Zuzana, Lýdia

+ Ján, Martin

Nedeľa  28.1.2018 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota  Vaterka
Vaterková

Uriga
Josipčuková

Babej
Babejová

Vaterka
Vaterková

Klapák
Klapáková

Lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy Svätec týždňa




