
Poverello

Nedávno som čítal názor istého no-

vinára. Podľa neho ešte nikdy nebol svet taký

bezpečný, ako je dnes. Ekonómovia zasa

tvrdia, že ešte nikdy sa ľudia vo svete nemali

tak dobre po materiálnej stránke, ako je to

dnes. Mohli by sme pokračovať ďalej a pove-

dať, že nikdy predtým nebolo vo svete toľko

vzdelaných ľudí, ako je to dnes. Lekári zasa

hovoria, že vo vyspelých krajinách sa už dnes

nestretávame s chorobami, ktoré trápili ľudí

v minulosti. Jednoducho povedané, kvalita

nášho života sa zlepšila. Mohlo by sa nám

zdať, že dnešný svet je tak vyspelý, že mu už

nič dôležité nechýba. Máme dostatok materiál-

nych vecí, máme čo jesť, kde bývať, deti nám

študujú, uplatňujú svoje talenty aj mimo

školy...Teda, môžeme byť spokojní, lebo všetko

je tak, ako má byť. Lenže kdesi v našom vnútri

sa skrýva zásadná otázka: „Naozaj nám

v dnešnom svete nič nechýba“?

Žiť pravdu

Milí bratia a sestry. Dnešná slávnosť

Narodenia sv. Jána Krstiteľa nám dáva odpo-

veď na túto otázku. Dnešná vyspelá doba ne-

potrebuje len matériu, peniaze, sociálne istoty,

vzdelanie, ale hlavne charakterných ľudí, ktorí

dokážu žiť pravdu a hodnoty Božieho kráľo-

vstva v našej spoločnosti. Evanjelium nám

predstavuje Jána Krstiteľa ako muža, ktorý po-

chopil, načo ho  Boh povolal. Svoj život chápal

ako veľký dar a zázrak. Narodil sa totiž rodi-

čom, ktorí boli v pokročilom veku. Už jeho

meno: „Boh je milostivý“, je odrazom toho, ako

koná Boh. Ján spoznal to, aký je zmysel jeho

života. V spojení s Bohom cez modlitbu, pôst

a pokánie pochopil, že jeho úlohou je pripraviť

Bohu cestu do ľudských sŕdc. Pre splnenie

tohto svojho poslania neváhal obetovať ani

svoj život. Bol presvedčený, že iba vernosť

pravde a Božím hodnotám, je pre človeka

a jeho spásu najdôležitejšia. Ján sa pri obha-

jobe tejto Božej pravdy nezľakol ani mocných

tohto sveta. Niet divu, že sám Ježiš vydal o

jeho charaktere to najkrajšie vysvedčenie:

„Medzi tými, ktorí sa narodili zo ženy, nepovstal

nik väčší, ako Ján Krstiteľ.“

Osobnosť tohto veľkého muža by

mala byť inšpiráciou aj pre nás. Ani dnešná

doba si nevystačí s pokrokom vedy, techniky,

s ekonomickým zabezpečením našich životov,

a ani s najlepším vzdelaním a najnovšími po-

znatkami. Potrebujeme prosiť Boha o to, aby

sme boli aj my charakternými ľuďmi a kres-

ťanmi, ľuďmi Božej pravdy. A to aj vtedy, keď je

to pre nás nepohodlné a ťažké. Modlime sa

o to, aby sme podľa príkladu Jána Krstiteľa

spoznávali svoje životné úlohy a nebáli sa ich

plniť.

Štefan Albičuk, dekan
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Pastiersky list k príprave na blahorečenie 
Božej služobnice Anny Kolesárovej

(pokračovanie)
Niekto by mohol namietať, že Ankin hrdinský skutok bol skôr prejavom zúfalstva než

obranou čistoty. Ona si však aj napriek mladému veku plne uvedomovala, čo ju kvôli tomuto

odmietnutiu čaká. V tej chvíli nemala veľa času rozhodovať sa a filozoficky uvažovať, čomu

dať prednosť. Rozhodla sa podľa hlasu svojho svedomia – podľa hlasu Boha, Ježiša Krista,

ktorý sa v jej svedomí ozýval už dlho. Cítila, že nemôže konať inak, iba povedať rozhodné

„nie“ tomu, čo by ju oberalo o skutočnú slobodu a pokoj srdca. Keď odmietla násilníka, neušla

von, preč z domu, aby si zachránila život. Naopak, rozbehla sa priamo k svojmu otcovi. On jej

bol najlepším učiteľom a zároveň stelesnením viery v osobného Boha. Tam hľadala útočisko.

Preto si aj my môžeme podľa jej príkladu uchovať čisté srdce iba blízko pri Bohu, pri nebeskom

Otcovi. Dnes je tých pokušení proti čistote oveľa viac ako kedysi. Doliehajú na mladú dušu z

každej strany, cez internet a médiá. Pokušeniam sa síce nevyhneme a ani zaváhaniam či

pádom, tie sú prejavmi našej nedokonalej ľudskej prirodzenosti. Sú to limity krehkosti, ktoré

nás hriešnych ľudí charakterizujú. Vo svetle viery sme však pozývaní k tomu, aby sme tieto

svoje limity a ohraničenia neustále a trpezlivo prekonávali. Sme volaní k čomusi väčšiemu a

trvácejšiemu.

Vo Vysokej nad Uhom sa od chvíle, keď tento príbeh v roku 1997 zverejnil vtedajší

arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, začali konať prvé verejné stretnutia mladých ľudí. Všetci tí, ktorí

za tie roky s úprimnou túžbou po zmene života navštívili Domček Anky Kolesárovej, presvedčili

sa o tom, že pravá láska je obetavá, nemyslí na zlé, nie je sebecká. Ankin krátky a jednoduchý

život, a hlavne jej svedectvo obety, je pre nich i pre nás pozvaním k svätosti. Jej blahorečenie

je signálom, že svätosť je pre všetkých. Ako píše pápež František vo svojej najnovšej apoštol-

skej exhortácii O povolaní k svätosti v súčasnom svete: „Na to, aby sa ľudia stali svätými, ne-

musia byť biskupmi, kňazmi, rehoľníčkami či rehoľníkmi. Veľakrát máme pokušenie myslieť si,

že svätosť je rezervovaná len tým, ktorí majú možnosť držať si odstup od bežných zamestnaní,

aby venovali veľa času modlitbe. Nie je to tak. Všetci sme povolaní byť svätými tak, že budeme

žiť s láskou a ponúkať vlastné svedectvo...“ (Gaudete et exsultate, 14)

Máme veľkú radosť z toho, že beatifikačný proces Božej služobnice Anny Kolesárovej

sa už čoskoro zavŕši jej blahorečením. Touto cestou vás chceme srdečne pozvať na túto výni-

močnú udalosť. Slávnostnú svätú omšu spojenú s blahorečením budeme celebrovať v sobotu

1. septembra 2018 v priestoroch štadióna Lokomotíva v Košiciach. Príďte, aby sme spoločne

vydali svedectvo o tom, že na východnom Slovensku, ktoré mnohí tak podceňujú, sa našiel

vzácny poklad – cenná perla, ktorá svojou žiarou zviditeľňuje vzor čistej a obetavej lásky. Všet-

kých vás odovzdávame a zasväcujeme Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a vyprosujeme

vám Božiu pomoc i požehnanie. Nech vás žehná Všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.

Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita, 

a Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup.



1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli pro-
síme rodiny Adamovú, Gazdovú a Mudroňovú.
Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré uprato-
vali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na potreby kostola prispeli: Bohuznámy 70 €;
Alžbeta 150 €; bohuznámy 50 €; novomanželia
Helena a Tomáš 200 €; bohuznáma na opravu stre-
chy 100 €.  

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické
stretnutie.

4. Na budúcu nedeľu bude zbierka Halier svätého
Petra na dobročinné diela Svätého Otca.

5. Od budúcej nedele (1. júla) do konca prázdnin
budú nedeľné sv. omše vo farskom kostole
v „letnom režime“ (6.30 - 8.00 - 9.30 - 18.30).
sv. omša o 11.00 nebude.

6. Od piatku do nedele budú v našom farskom kos-
tole po sv. omšiach, (resp. pobožnosti v nedeľu) pra-
videlné štvrťročné Modlitby matiek. Pozývame
všetky ženy – matky.  

7. Blíži sa koniec školského roka, preto pozývame
školopovinné deti a mládež, aby sa v budúcom
týždni vyspovedali pred večernými sv. omšami
(po – štv) a v piatok počas prikázaného sviatku
Petra a Pavla sa spolu poďakujeme pri sv. omši
hymnom te DeUM pri sv. omši o 18.30.

sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

KAroL CHytIL

A IvAnA záLePová

ohlasujú sa druhýkrát

toMáŠ HUDáK
A sIMonA DzUrIKová

ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých 
do svojich modlitieb.

sv. Peter a sv. Pavol
Pôvod mena : Peter, z gréčtiny petros,

petra – skala, ekvivalent aram. Kefas, Pavol z latin-
činy Paulus – nepatrný, malý.

Apoštol Peter bol syn rybára Jonáša z
Betsaidy Galilejskej. Jeho pôvodné meno bolo
Šimon. Kristus ho povolal spolu s jeho bratom An-
drejom. Dostal od Ježiša nové meno – Peter. V
mene Dvanástich vyznal, že Ježiš je Mesiášom,
Božím Synom. Po zmŕtvychvstaní sa Kristus zjavil
Petrovi, pričom mu odovzdal pastiersku moc nad
Cirkvou. Evanjelium hlásal aj mimo Jeruzalema – v
Samárii, Lyde, Jaffe, Cézarei. Sv. Peter, prvý pápež,
je patrónom viacerých diecéz a miest. Je predovšet-
kým patrónom pápežov a biskupov. Uctievajú si ho
rybári, stavitelia mostov, kováči, kamenári, námor-
níci, hodinári.  

V ikonografii je sv. Peter zobrazený v tu-
nike – oblečení apoštola, ako biskup alebo pápež v
pontifikálnych šatách. Od 12. storočia je predstavo-
vaný ako sediaci na pápežskom tróne. Atribútmi sú
: anjeli, okovy, dva kľúče, ktoré symbolizujú kľúče
Božieho kráľovstva, kohút, obrátený kríž, kniha, loď,
zvitok, pastorál, ryba, siete, skala – tvoriace narážku
na udalosti v jeho živote.

Pavol – Šavol, autor zachovaných 13 lis-
tov kresťanským obciam, začlenených do kníh No-
vého zákona, narodil sa v Tarze okolo roku 5 – 10
po Kristovi. Pochádzal zo židovskej rodiny, silno spo-
jenej  s tradíciou. Vyučil sa remeslu ako tkáč stano-
vého plátna. 

Keď mal okolo 25 rokov, stal sa rozhod-
ným odporcom a prenasledovateľom kresťanstva.
Bol svedkom kameňovania diakona Štefana. Po ná-
hlom, nečakanom a zázračnom obrátení prijal krst a
postupne zmenil meno na Pavol. Po troch rokoch
pobytu v Damasku ako aj krátkom pobyte v Jeruza-
leme vykonal tri misijné cesty. Zomrel mučeníckou
smrťou. Ako rímsky občan bol sťatý mečom v tom
istom roku 67 ako aj sv. Peter. 

Lucia Horná

Liturgický program na 12. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut St Št Pi So ne

vt Dlhé 18.00 9.30

rod. oblasť 17.00 11.00

DEň liTUrgický DEň ČAs úMysEl

Po
25.6.

FÉrIA
2 Kr 17, 5-8. 13-15a 18; Ž 60; Mt 7, 1-5

6.30

18.30

+ Ján, Karolína

+ Ján, Ján

Ut

26. 6.

FÉrIA
2 Kr 19, 9-21. 31-35; Ž 48; Mt 7, 6. 12-14

6.30

18.30

+ Michal, Helena

Za novomanželov 
Dominiku a Mateja

st

27. 6.

FÉrIA
2 Kr 22, 8-13; 23, 1-3 ; Ž 119; Mt 7, 15-20

6.30

18.30

ZBP Anna, Michal

+ Jozef
omša za účasti detí

Št

28. 6.

sv. IreneJA, BIsKUPA 
A MUČenÍKA, spomienka

2 Kr 24, 8-17; Ž 79; Mt 7, 21-29

6.30

18.30

Poďakovanie za štúdium

Kristína, Natália

ZBP Mária – 80 rokov života

Pi

29. 6.

sv. Peter A PAvoL 

(prikázaný sviatok)

Sk 12, 1-11; Ž 34; 2 Tim 4, 6-8. 17-18; 

Mt 16, 13-19

6.30

16.30

18.30

+ Pavol, Štefan, Margita

Za farníkov

+ Jozef  /TE DEUM s mladými

so

30. 6.

FÉrIA
Nár 2, 2. 10-14. 18-19; Ž 74; Mt 8, 5-17

7.00

18.30

ZBP Peter, Marcel, Tobiáš

+ Irena

ne

1. 7.

trInástA neDeľA
Cez roK

Múd 1,13-2,24; Ž 30; 2Kor 8,7-15; 

Mk 5, 21-43

6.30

8.00

9.30

18.30

ZBP Mária

ZBP Monika s rodinou

+ Ján

+ Michal

nedeľa  1. 7. 2018 6.30 8.00 9.30 18.30

sobota  Sztraka
Novák

Harakaľová
Uriga

Babej
Babejová

Kočiš
Antol íková

Chytra
Josipčuková

Lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy




