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Všetci iste poznáme staré príslo-

vie: „Z plnosti srdca hovoria ústa“. Každý

z nás svojimi gestami, vypovedanými slo-

vami či konaním prezrádza to, čím je na-

plnené jeho vnútro. A tak srdce môže byť

svätyňou, z ktorej vyžaruje láska, ale

môže byť aj tržnicou, prameňom hnevu,

nelásky. Čím teda má byť naše srdce,

vnútro?

Ukazuje nám to Pán Ježiš, ktorý

vstupuje do chrámu. Chrám má byť mies-

tom stretnutia medzi Bohom a človekom.

Ježiš chrám najskôr očisťuje: „Nerobte

z domu môjho Otca tržnicu!“ (Jn 2,16).

Táto praktická vonkajšia očista si vyžaduje

aj očistu vnútornú. Ježiš chrám nielen vy-

čistil, ale dal mu celkom nový význam. 

Chrám duše

Pôstna doba je výzvou pre nás,

aby sme si očistili chrám našej duše. Iba

po očiste môže byť naša duša dôstojným

Božím chrámom. Je dôležité občas si aj

v duši ujasniť a roztriediť, alebo dovoľme

vstúpiť Ježišovi, aby nám to on sám po-

upratoval. Sme ochotní aj my pripraviť

svoje srdce, aby bol v ňom prítomný živý

Ježiš? Očistime svoj chrám vo sviatosti

zmierenia. Po vnútornom návrate sa naša

duša dokonale očistí a stane sa dôstoj-

ným Božím chrámom. Načerpajme sily,

aby chrám našej duše nebol ohrozený. 

A ešte sa zamyslíme nad tým,

ako trávime svoj čas v chráme. Kde sú

naše myšlienky počas sv. omše? Nie sme

mysľou v práci, škole, doma, v prírode, na

futbale, diskotéke...? Nerobíme práve

počas nekrvavej Kristovej obety obchod

s Pánom Bohom: ja sa Ti pomodlím, pri-

spejem na zbierku... a čo Ty mne...? Ne-

robíme si z Božieho domu aj my tržnicu? 

Viera, že kresťanská duša je

chrámom Ducha Svätého, bola prvým

kresťanom samozrejmá. Veď sv. Pavol

prízvukuje Korinťanom: „A či neviete, že

ste chrámom Božím a Duch Svätý pre-

býva vo vás?“

Vyruš nás, Pane, svojím Duchom

Svätým, aby sme sa v hriechu nikdy dobre

necítili. Aby sme nikdy dlhodobo a ľahko-

myseľne neostali s naštrbeným vzťahom

voči tebe i blížnemu. Pomôž nám pocho-

piť, že pravý pokoj srdca dosiahneme

vtedy, keď budeme živým svätostánkom.

Chceme byť nositeľmi tvojej lásky, pokoja,

radosti. Pane, daj, aby sme s tvojou po-

mocou ostali čo najdlhšie vnútorne krásni.

Peter Orendáč
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3. Pôstna nedeľa
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Resp: Pane, ty máš slová večného života.

V najväčšom katolíckom vydavateľstve vychádza bestseller
"Otče náš"

V najväčšom katolíckom vydavateľstve Spolok svätého Vojtecha vychá-

dza uprostred Pôstneho obdobia knižný bestseller pápeža Františka Otče náš.

Pontifex v knihe verš za veršom vysvetľuje modlitbu Pána na základe otázok,

ktoré mu kladie Marco Pozza, katolícky teológ a väzenský kaplán v Padove. Ka-

techézy vo forme rozhovorov minulý rok odvysielala talianska katolícka televízia

TV2000. 

Pápež František postupne rozoberá jednotlivé

vety Otčenáša prostredníctvom nenútených od-

povedí. Nepredkladá iba biblické súvislosti, ale

modlitbu aplikuje na aktuálne témy dneška. Ho-

vorí o rodinách trpiacich neprítomnosťou otca,

o našej povinnosti starať sa o chudobných či

o chlebe, ktorý sa nemá vyhadzovať. Nie je teo-

retikom, čo potvrdzuje osobnými skúsenosťami

a príkladmi z vlastného života.

Publikácia vychádza vo veľmi elegant-

nom a reprezentatívnom grafickom stvárnení

s modlitbou Otče náš napísanou rukou pápeža. 

„Knihu sme zámerne pripravili práve

v Pôstnom období, pretože je to naša ponuka,

ako sa duchovne pripraviť na Veľkú noc,“ hovorí

riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík

a dodáva, že „Svätý Otec predstavuje mimo-

riadne príťažlivú a autentickú interpretáciu modlitby Otče náš, ktorá zaiste ne-

upúta iba veriacich“. 

„Modliť sa Otče náš chce odvahu. Hovorím vám, aby ste povedali

,otecko’, aby ste naozaj verili, že Boh je Otec, že je so mnou, odpúšťa mi, dáva

mi chlieb, je pozorný na všetko, o čo ho prosím, oblieka ma lepšie ako poľné

kvety. Veriť je aj veľké riziko: a čo ak to nie je pravda? Osmeľme sa, osmeľme

sa, modlime sa všetci spolu. Preto je veľmi pekné modliť sa spoločne, lebo

si navzájom pomáhame osmeliť sa,“ pozýva pápež František v knihe Otče náš. 

Titul je dostupný v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha, v interneto-

vom obchode eVojtech.sk aj u ďalších kníhkupcov. 

zdroj: www.tkkbs.sk



1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli

prosíme rodiny Harakaľovú, Mudrákovú a Rá-

kocyovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám,

ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby daroval bohuznámy

10,- € a bohuznáma rodina 100,-€.  

Vyslovujeme vďačnosť za tieto dary.

3. Zbierka na charitu, ktorá sa uskutočnila na

prvú pôstnu nedeľu, činila v našej farnosti spolu

710,-€ (Farský kostol 547,80 €, Filiálka Dlhé

120,70 € a Filiálka Rodinná Oblasť 41,50 €).

Úprimné Pán Boh zaplať za vaše finančné obety

na tento cieľ.

4. Vo štvrtok nasledujúceho týždňa budú vo far-

skom kostole dekanátne rekolekcie. Začnú sv.

omšou o 9.00 hod. Z tohto dôvodu nebude (ako

zvyčajne) ranná sv. omša. Úmysel rannej sv.

omše bude slúžený na rekolekčnej sv. omši. 

5. Pripomíname, že od piatka do nedele nasle-

dujúceho týždňa, sa uskutoční duchovná ob-

nova žiakov 5.-7. ročníka základných škôl

z našej farnosti. Prihlášky pre deti sú vzadu

v kostole a vyplnené ich môžete priniesť do

7.3.2018 do sakristie, resp. rehoľným sestričkám.

Pozývame deti na túto obnovu.

6. Budúcu sobotu 10. marca o 9.30 hod. bude vo

farskom kostole ďalšia katechéza prvoprijímajú-

cich detí a ich rodičov v príprave na Prvé sv. pri-

jímanie. Po tejto katechéze sa stretnú rodičia detí

v Katechetickej miestnosti kvôli organizačným ve-

ciam slávnosti. Účasť všetkých je nutná! 

svätá Perpetua a Felicita
mučenice

Pôvod mena : Perpetua, z lat. –

večná, nekonečná. Felicita, z lat. – šťas-

tie, šťastná, nositeľka šťastia. Patria

medzi prvé mučenice Cirkvi. „Passio“ –

rozprávanie o umučení Perpetuy a Felicity

patrí k veľmi cenným dokumentom, sve-

dectvám Katolíckej cirkvi. Po sv. Petrovi

a Pavlovi sú to najstaršie svedkyne krvi. 

Doba úmrtia je známa a o ich mu-

čeníctve zanechal správu očitý svedok.

Mená oboch mučeníc sa spomínajú

v prvej eucharistickej modlitbe tzv. Rím-

skom kánone svätej omše. Perpetua po-

chádzala zo vznešenej rodiny, Felicita

bola otrokyňou. 

Obidve boli matkami malých detí,

pripravovali sa na prijatie krstu. Obidve

boli         zatknuté na základe udania.

Cestou do väzenia prijali sviatosť krstu.

Svojej viery sa nechceli vzdať. Do svojho

denníka si Perpetua zapísala:

“Sme v Božích rukách, všetko záleží

od Boha.“ Perpetuine posledné slová

patrili jej bratovi: “Buďte pevní vo viere

a milujte sa navzájom.“ Obe hrdinsky vy-

znali: “Kresťanky sme.“ 

V ikonografii sú zobrazené ako

sa navzájom lúčia a pri nich je divá krava,

symbol ich mučeníctva, Perpetua býva

niekedy zobrazená s malým dieťaťom na

lone.

Lucia Horná

Liturgický program na 3. pôstny týždeň

Filiálky Po Ut st Št Pi So ne

Vt dlhé 18.00 18.00 9.30

Rod. oblasť 11.00

deň LItURgIcKý deň Čas ÚMYsLY

Po
5. 3.

POndeLOK 
PO 3. PôstneJ nedeLI
(2Kr 5,1-15; Ž 42; Lk 4,24-30)

6.30

18.00

+ rodičia, starí rodičia 
a súrodenci

ZBP bohuznáma rodina

Ut

6. 3.

UtOROK 

PO 3. PôstneJ nedeLI

(Dan 3,25-43; Ž 25; Mt 18,21-35)

6.30

18.00

+ Tomáš, Anna, Mária, Jozef

+ Mária

st

7. 3.

stReda 

PO 3. PôstneJ nedeLI
(Dt 4,1-9; Ž 147; Mt 5,17-19)

6.30

18.00

+ Mária

ZBP Dominika
/omša za účasti detí

Št

8. 3.

ŠtVRtOK  
PO 3. PôstneJ nedeLI
(Jer 7,23-28; Ž 95; Lk 11,14-23)

9.00

18.00

+ Mária                   / rekolekcie

ZBP Zuzana

Pi

9. 3.

PIatOK  

PO 3. PôstneJ nedeLI
(Oz 14,2-10; Ž 81; Mk 12,28-34)

6.30

18.00

ZBP Emília

+ Andrej a Zuzana         

/omša za účasti mladých

so

10. 3.

sOBOta 

PO 3. PôstneJ nedeLI

(Oz 14,2-10; Ž 81; Mk 12,28-34)

7.00

18.00

ZBP Štefan – 18 rokov života

+ Štefan, Mária, Gabriela

ne

11. 3.

ŠtVRtÁ Pôstna nedeľa

(2Krn 36,14-23; Ž 137; Ef 2,4-10; 

Jn 3,14-21)

8.00

9.30

11.00

18.30

ZBP Darina s rod.

ZBP Igor a Mária s rod.

ZBP Diana

+ Alžbeta, Ján, Anna

nedeľa  11. 3. 2018 8.00 9.30 11.00 18.30

sobota  Chytra
Sabolová

Chytra
Sabolová

Benčo
Fecenková

Novák
Josipčuková

Josipčuk
Ocilková

Lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy Svätec týždňa




