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Prorok Jeremiáš nám dnes, v prvom

čítaní, odhaľuje Božie plány, že uzavrie so svo-

jím ľudom novú zmluvu, ktorá bude úplne iná.

Nie ako tá, čo bola neustále porušovaná po vy-

slobodení z Egypta. Znakom zmluvy nebude

vonkajšia obriezka, ale bude vpísaná do srdca

človeka, bude vychádzať zvnútra. Zároveň

znakom tejto zmluvy bude, že Pán bude po-

znateľný všetkým.

Otče, osláv svoje meno!

Za apoštolom Filipom prichádzajú

Gréci, ktorí boli považovaní za pohanov, a chcú

vidieť, spoznať Ježiša. Keď to Filip s Ondrejom

povedali Ježišovi, ten naznačuje, že zomrie, že

bude vyzdvihnutý od zeme a vtedy všetkých

pritiahne k sebe. Všetkých, teda aj nežidov.

A tou zmluvou Boha s jeho ľudom je obeta na

kríži. Pre túto hodinu prišiel Kristus na svet.

Obrovská obeta nevinného, Boha, je zmluvou-

zákonom vpísaným do sŕdc jeho ľudu, do kto-

rého môže patriť každý. Avšak nie porážka, či

bezmocnosť odsúdeného, ale víťazstvo

a sláva sa zmluvou stáva. Víťazstvo Božieho

Syna, víťazstvo kríža, víťazstvo lásky, víťaz-

stvo slávy Božieho mena.

Na tieto Ježišove slová odpovedá

sám Nebeský Otec, „už som oslávil a ešte

oslávim“, keď je počuť hlas z neba. A toto je vý-

nimočná chvíľa, ozýva sa Boh z neba a opäť

sa zjednocuje so svojím Synom. Tak ako tomu

bolo pri krste v Jordáne. Sláva Božieho mena,

sláva „toho, ktorý je“, je absolútnym zmyslom

všetkého. Žiadna pýcha človeka, namyslenosť

vedy, sebavedomie práva a všetky omyly kaž-

dej doby tohto sveta neobstoja a sú iba klam.

Tak ľahkomyselne a úboho človek pretvára

hodnoty a poriadok sveta. Akoby si človek

mohol vybrať, či je muž alebo žena. Akoby

žena mala právo rozhodnúť o živote, či smrti

svojho dieťaťa ako o svojom tele. Akoby mo-

rálnou normou mohlo byť to, na čom sa zhodne

väčšina v liberálnej spoločnosti. „Kto miluje

svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na

tomto svete, zachráni si ho pre večný život.“

Našou časťou zmluvy, naším plnením zmluvy

s Bohom, je nasledovať Ježiša, odumrieť

v sebe a nevytvárať si vlastnú pravdu, vlastnú

vieru, vlastného boha.

Ján Štefanko
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5. PôstnA nedeľA
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Resp: Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu masmédií (krátené)

Ľudská schopnosť komunikovať predstavuje v Božom pláne podstatný spôsob, ako prežívať
spoločenstvo. Ľudská bytosť, stvorená na obraz a podobu Stvoriteľa, je schopná vyjadrovať, čo je
pravdivé, dobré a pekné, a navzájom sa o to s druhými deliť.  V kontexte čoraz rýchlejšej komunikácie
a v rámci digitálneho systému pozorujeme fenomén „falošných správ“, tzv. fake news.   

1. Čo je falošné na „falošných správach“? Týmto termínom sa označujú falošné informácie, zalo-
žené na neexistujúcich alebo skreslených dátach, ktoré sú zamerané na oklamanie či dokonca ma-
nipuláciu s adresátmi. Môžu byť šírené cielene, s úmyslom ovplyvniť politické rozhodnutia či podporiť
ekonomické zisky. Javia sa ako hodnoverné. Tieto falošné správy sú zákerné v tom, že sú schopné
pritiahnuť pozornosť adresátov, a zneužívajú rýchle a bezprostredné emócie, ako strach, pohŕdanie,
hnev a frustrácia. 
2. Ako môžeme spoznať falošné správy?
Nijaká dezinformácia nie je neškodná. Naopak, veriť tomu, čo je falošné, má neblahé dôsledky. Aj
zdanlivo ľahké pokrútenie pravdy môže mať nebezpečné dôsledky. Nie je to jednoduché, pretože
dezinformácia sa často zakladá na rôznych zámerne neurčitých a jemne zavádzajúcich obsahoch,
pričom niekedy využíva rafinované psychologické mechanizmy. Chvályhodné sú výchovné iniciatívy,
ktoré učia, ako interpretovať a posudzovať komunikačný kontext dezinformácií a tiež inštitucionálne
a legislatívne iniciatívy, ktoré sa usilujú zaviesť vhodné legislatívne opatrenia zamerané na zastavenie
tohto fenoménu, ako aj tie, čo podnikajú technologicko-mediálne spoločnosti, prichádzajúce s novými
kritériami na overenie osobnej identity tých, čo sa skrývajú za miliónmi digitálnych profilov.
3. „Pravda vás vyslobodí“ (Jn 8, 32)
Ak chceme spoznať pravdu, musíme vedieť rozlišovať medzi tým, čo prospeje spoločenstvu a dobru,
a čo, naopak, vedie k izolácii, rozdeleniu a rozporom. Pravdu nemožno prestať hľadať, pretože všade
sa môže vkradnúť niečo falošné, aj keď hovoríme pravdivé veci. Bezchybná argumentácia sa síce
môže zakladať na nepopierateľných faktoch, no ak je použitá na zranenie a diskreditáciu nejakej
osoby v očiach druhých, nie je pravdivá, hoci by sa takou aj javila. Pravdivé výpovede môžeme poznať
po ovocí: teda podľa toho, či vyvolávajú polemiku, rozdelenie, rezignáciu, alebo vedú k svedomitému
a zrelému zamysleniu, ku konštruktívnemu dialógu a k užitočnej činnosti.
4. Pokoj spočíva v pravdivej správe
Najlepším liekom proti klamstvu sú osoby: slobodné od žiadostivosti, ochotné počúvať
a prostredníctvom snahy o úprimný dialóg umožniť pravde vyjsť najavo. Ak je teda spôsob ako za-
brániť šíreniu dezinformácií zodpovednosť, potom sa najviac týka toho, kto je z titulu svojej funkcie
zodpovedný za informovanie: čiže žurnalistu, strážcu správ.

Preto chcem všetkých vyzvať na podporu  žurnalistiky pokoja, čím mám na mysli žurnalis-
tiku bez pretvárky, ktorá neznáša klamstvo, slogany na efekt a chvastavé reči; žurnalistiku, ktorú robia
ľudia pre ľudí a ktorá sa chápe ako služba v prospech všetkých ľudí, osobitne však tých, čo nemajú
vlastný hlas – a tých je vo svete väčšina; žurnalistiku, ktorá sa nesnaží narýchlo „upiecť“ správy, ale
sa usiluje skúmať skutočné príčiny konfliktov, aby pochopila ich korene a podporila ich riešenie po-
mocou zavedenia morálnych spôsobov konania; žurnalistiku, ktorá sa zasadzuje za alternatívne
riešenia oproti eskalácii senzácií a verbálnemu násiliu.

Zdroj: www.kbs.sk



1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej
nedeli prosíme rodiny Hrinovú, Fecenkovú,

Antolikovú a Štefaňákovú. Zároveň vyslovujeme
vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej
nedeli.

2. V utorok dopoludnia o 9.00 hod. bude väčšie

upratovanie kostola pred Veľkou nocou. Prosíme
vás, aby ste prišli pomôcť. Zvlášť prosíme mlad-
ších, ktorí ste doma alebo máte voľno. Vďaka už
vopred za vašu ochotu. 

3. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach v kos-
toloch našej farnosti Zbierka na pomoc prena-

sledovaným kresťanom a utečencom, ktorú
vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska a Slo-
venská katolícka charita. K tejto téme si môžete
zobrať aj letáčik s informáciami, ktorý je na stolí-
koch za lavicami kostola. Prosíme o štedrosť na
tento cieľ. Pán Boh zaplať. 

4. Dávame vám do pozornosti, že veľké spove-

danie pred sviatkami Veľkej noci, bude
na filiálke Vranovské dlhé v stredu od 16.30 do

17.30.  Spovedanie v našom farskom kostole sv.

Františka bude v sobotu od  9.00 do 12.00

a popoludní od 14.30 do 17.00. Nakoľko v týždni
budeme spovedať okolité  farnosti, nebudeme

spovedať pred večernými sv. omšami

vo farskom kostole. 

5. Budúca nedeľa je Kvetná. Pri všetkých boho-
službách sa budú v úvode požehnávať ratolesti.
Pri sv. omši o 11.00 budeme požehnávať ratolesti,
ako je zvykom pri obnovenom kríži vonku, odkiaľ
pôjdeme procesiou do farského kostola. Pozý-
vame vás zvlášť na túto svätú omšu. doneste si

na požehnanie svoje bahniatka.

6. Za lavicami vo farskom kostole sa nachádza
krabička s názvom Veľkonočný dar. Prosíme vás
o príspevok, ktorý každoročne smeruje núdznym

a chudobnejším rodinám a jednotlivcom našej far-
nosti. Ktorí chcete pomôcť aj trvanlivými potra-

vinami, môžete ich priniesť na faru po večerných
sv. omšiach v pondelok a utorok.

7. Upozorňujeme vás, že nasledujúci víkend v noci
zo soboty 24.marca na nedeľu 25.marca o 02. ho-
dine sa mení čas zo zimného na letný. Hodinky
si posuňte o hodinu dopredu. Nezaspime tak v ne-
deľu na sv. omšu.  

Svätý Jozef, 

ženích Panny Márie

Pôvod mena : z hebr. Jóseph – Boh

pridá, rozhojní. Bol to muž veľkej viery so zmyslom

pre rodinu. Nasadil všetko! Stal sa mužom viery,

obetavým manželom a pred zákonom otcom, ktorý

si veľmi dobre uvedomoval svoju úlohu ochrancu,

strážcu, živiteľa svojej rodiny.

Bol mužom činu. Mužom konajúcim

z lásky a mužom obety, mužom, ktorý pre záujem

dieťaťa išiel do emigrácie, mužom, ktorý obetavo

hľadal strateného Ježiša, ktorý jeho nájdenie pre-

žíval v tichu, bez zbytočných slov, čo ho charakte-

rizuje ako muža hrdého a principiálneho. Od

samého začiatku života Cirkvi bol v nej uctievaný

a vzývaný ako jej ochranca. Jeho úcta bola zvlášť

rozvinutá na Východe. Na Západe jeho úctu najviac

šírili františkáni, Bernard z Clervaux, František

Saleský, Bernardín Sienský a Terézia z Avily. Ofi-

ciálne ho za ochrancu Cirkvi vyhlásil blahoslavený

Pius IX. v r. 1870. Ján XXII. Vložil jeho meno do

Prvej eucharistickej modlitby tzv. Rímskeho kánonu

sv. omše. 

V ikonografii je zobrazený s malým die-

ťaťom Ježišom na rukách a s ľaliou alebo s tesár-

skym náradím. Najstarším vyobrazením je Jozef pri

jasliach ako drží ochrannú ruku nad dieťaťom

a jeho matkou.                                         
Lucia Horná

Liturgický program na 5. pôstny týždeň

Filiálky Po Ut st Št Pi So ne

Vt dlhé 18.00 18.00 9.30

Rod. oblasť 17.00 11.00

deň LItURgICKý deň ČAs ÚMYsLY

Po
19. 3.

sV. JOZeFA, ŽenÍCHA 
PAnnY MÁRIe, sLÁVnOsŤ

(2Sam 7,4-16; Ž 89; Rim 4,13-22; Mt 1,16-24)

6.30

18.00

+ Jozef, Helena

+ Jozef

Ut

20. 3.

UtOROK 

PO 5. PôstneJ nedeLI
(Nm 21,4-9; Ž 102; Jn 8,21-30)

6.30

18.00

ZBP Anna, Jozef s rod.

+ Zuzana

st

21. 3.

stRedA 

PO 5. PôstneJ nedeLI
(Dan 3,,14-20.91-95; Ž Dan 3; Jn 8,31-42)

6.30

18.00

ZBP Anna a Jolana

ZBP Jaroslav           
(sv. omša za účasti detí)

Št

22. 3.

ŠtVRtOK  
PO 5. PôstneJ nedeLI 
(Gn 17,3-9; Ž 105; Jn 8,51-59)

6.30

18.00

+ ladislav, Júlia, František

+ Anton Kubáni

Pi

23. 3.

PIAtOK  

PO 5. PôstneJ nedeLI
(Jer 20,10-13; Ž 18; Jn 10,31-42)

6.30

18.00

+ Štefan

ZBP Jana           

(sv. omša za účasti mládeže)

so

24. 3.

sOBOtA  

PO 5. PôstneJ nedeLI

(Ez 37,21-28; Ž Jer 31; Jn 11,45-57)

7.00

18.00

+ Radoslav

+ Marián

ne

25. 3.

KVetnÁ nedeľA
nedeľA UtRPenIA PÁnA

(IZ 50,4-7; Ž 22; FlP 2,6-11; 
MK 15, 1-39)

8.00

9.30

11.00

18.30

ZBP bohuznámej rodiny

+ Mária Koľová

Za farníkov

+ Miroslav

nedeľa  25. 3. 2018 8.00 9.30 11.00 18.30

sobota  Benčo
novák

Ivanko
Ivanková

Babej
Babejová

Josipčuk
Antolíková

Novák
Josipčuková

Lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy Svätec týždňa




