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   Bratia a sestry. V piatok 17. augusta sme 
oslávili 21 výročie chvíle, keď bol konse-
krovaný náš farský kostol sv. Františka 
z Assisi. Tento deň sa chápe ako dies 
natalis, teda narodeniny chrámu, pričom 
liturgicky ho svätíme ako slávnosť. Je to pre 
nás významný deň, preto sa máme na 
chvíľu zastaviť a pýtať sa, čo nám tento 
sviatok chce povedať.  
   Už staroveký filozof Plutarchos povedal: 
„Ak obídeš zem, môžeš nájsť mestá bez 
múrov, bez písomností, bez palácov, bez 
bohatstva, bez mincí, ale mesto bez 
chrámov...nikto nikdy nevidel.“ Aj keď mal 
na mysli pohanské chrámy, môžeme jeho 
slová vzťahovať aj na naše kresťanské 
kostoly. Len na našom Slovensku je post-
avených niekoľko tisíc kostolov. Oni sved-
čia o viere ľudí, ale aj o túžbe človeka po 
vyšších, duchovných veciach. V gréčtine 
dostal človek pomenovanie anthropos, čo 
doslova znamená „hore hľadiaci“. Áno, Boh 
nám dal rozum a slobodu, ale aj ne-
smrteľnú dušu. Vložil nám do srdca túžbu 
po Bohu. Preto už pri pohľade na chrám 
môžeme objavovať zmysel svojej exi-
stencie, ktorá nás neobmedzuje len pre 
tento svet, ale otvára pre nami život 
s perspektívou večnosti.     
    

Narodeniny chrámu 
 

   Isteže, ako hovorí starozákonný Šalamún, 
Boh sa nedá vtesnať do múrov žiadneho 
chrámu. Napriek tomu potrebujeme i dnes 
kostoly. Pretože už štruktúra tejto sakrálnej 
stavby nám ukazuje, že je to miesto, ktoré 

sa odlišuje od ostatných stavieb. Hlas 
zvonov, ktoré denne počúvame, nás volá na 
stretnutie so živým Bohom, ktorý je neustále 
uprostred nás. V tichu a samote kostola sa 
môžeme osobne otvoriť pred Bohom, ro-
zprávať sa s ním a odovzdávať mu svoje 
každodenné chvíle. Pri liturgickom slávení 
zasa vyniká sila spoločnej modlitby a oslavy 
Božej veľkosti a dobroty. Ktosi povedal, že 
chrám je predsieňou neba, kde časnosť 
získava nádych večnosti. Je to veľká pravda. 
V chráme si totiž môžeme pripomenúť, že 
náš život má byť cestou k Bohu, a že človek 
bez prítomnosti Boha nemôže prežívať 
pravú radosť zo života. 
   Sme dnes vďační všetkým, ktorí sa 
podieľali na výstavbe nášho chrámu. Jeho 
krása hovorí o našej viere a túžbe po Bohu. 
Znova si však dnes uvedomme, že naj-
krajším chrámom sme v Božích očiach my 
sami. Je to vtedy, keď znova a znova 
získavame posväcujúcu milosť a tým sa 
stávame obrazom Boha. Preto nech pohľad 
na náš život je pre každého človeka povzbu-
dením hľadať a nachádzať Boha, ktorý 
jediný je Láska a ktorý jediný dokáže naplniť 
túžby ľudského srdca. 

             Štefan Albičuk, dekan 
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Resp.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. 



Oznamy Liturgický program na 20. týždeň cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

20. 8. 

SV. BERNARDA,  

OPÁTA A UČITEĽA CIRKVI 

spomienka 

Ez 24, 15-24; Dt 32; Mt 19, 16-22 

6.30  + Ľubomír  

18.30  ZBP Magdaléna  

Ut 

21. 8. 

SV. PIA X., PÁPEŽA 

spomienka 

Ez 28, 1-10; Dt 32; Mt 19, 23-30 

6.30 
 Za Božiu pomoc v chorobe   
   a v zdravie Oľga  

18.30  + Ján 

St 

22. 8. 

PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ 

spomienka 

Ez 34, 1-11; Ž 23; Mt 20, 1-16 

6.30  ZBP Emília 

18.30  ZBP Miriam, Ján 

Št 

23. 8. 

FÉRIA 

Ez 36, 23-28; Ž 51; Mt 22, 1-14 

6.30  + Jozef 

18.30  Na úmysel  

Pi 

24. 8. 

SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA 

sviatok 

Zjv 21, 9b-14; Ž 145; Jn 1, 45-51 

6.30  ZBP bohuznáma rodina  

18.30 
 Poďakovanie za 90 rokov života  
    a prosba o ZBP Mária  

So 

25. 8. 

FÉRIA 

Ez 43, 1-7a; Ž 85; Mt 23, 1-12 

7.00  Za uzdravenie rodinných vzťahov 

18.30  + Gréta 

Ne 

26. 8. 

DVADSIATA  PRVÁ  NEDEĽA 
CEZ ROK 

 
Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b; Ž 34;  

Ef 5, 21-32; Jn 6, 60-69 

6.30  + Ladislav, Júlia, František  

8.00  + Ján, Zuzana 

9.30  + Valéria Bielovská  

18.30  + Jozef, Helena 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00    9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu:  
Nedeľa 26. 8. 

2018 
6.30 8.00 9.30 18.30 

Sobota  Sztraka 
Sztraková 

Chytra 
Sabolová 

Klapák 
Klapáková 

Kočiš 
Antolíková 

Benčo 
Ocilková 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Bľachovú, Tutkovú, 
Urbanovú. Zároveň vyslovujeme vďaku 

rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej 
nedeli. 
 

2. Na kostolné potreby obetovali novo-

manželia Jakuboví 50,-€, bohuznáma 50,-€ 
a bohuznáma 100,-€. Na opravu strechy 
farskej budovy: Dvaja bohuznámi darcovia 

po 100,-€, bohuznáma 100,-€ + 100 USD, 
bohuznámy 50,-€, bohuznáma rodina 70,-€ 
a bohuznáma  rodina 500,-€. Vyslovujeme 
vďačnosť všetkým darcom za ich finančné 
obety. 
 

3. Oznamujeme tým, ktorí ste sa prihlásili na 
slávnosť blahorečenia Anky Kolesárovej 
do Košíc, že autobusy pôjdu od nášho 
farského kostola v sobotu 1. septembra 
ráno o 06.00 hod. Na výveske pri vstupe do 

kostola, ako aj našej internetovej stránke 
www.rkcvtjuh.sk  si zároveň dôkladne po-

zrite organizačné pokyny. Autobusy (aj 
osobné autá) z nášho dekanátu budú 
parkovať pri Optime, odkiaľ bude premávať 
kyvadlová doprava. Program pred slávno-
sťou začína o 7.00 hod. 
 

--------------------------------- 

Svätý Bartolomej, apoštol 
 

Pôvod mena z aramejčiny: bar Tolmai – 

syn Talmaiov, syn zbrázdeného, syn oráča. 

O svätcovi máme niekoľko správ vo Svätom 

písme, predovšetkým v evanjeliu svätého 

Jána.  

Jeho pôvodné meno bolo Natanael 

a sám Ježiš o ňom vydáva svedectvo ako 

o mužovi, „v ktorom niet lesti“ Jn 1,47. Jeho 

domovom by mala byť Kána Galilejská. 

K Ježišovi ho priviedol Filip. Podľa tradície 

mal hlásať evanjelium v Arménii, Indii a Me-

zopotámii. Evanjelizačná činnosť narážala 

na odpor u pohanských kňazov, čo viedlo až 

k mučeníckej smrti.  

Napriek tomu, že nemáme presne 

dokumentované miesto a spôsob umučenia 

svätého apoštola, nič to nemení na jeho 

veľkosti. Tú môžeme spoznať z prameňa pre 

nás najcennejšieho, a to zo Svätého písma.  

V ikonografii je zobrazený ako človek, 

ktorý vo svojich rukách drží vlastnú kožu, 

nakoľko podľa starovekých prameňov bol 

odsúdený na perzský spôsob smrti – odratie 

z kože a následne ukrižovanie. Niektoré 

pramene hovoria aj o sťatí. Jeho atribúty sú 

kríž, sťahovací nôž, pútnická palica, kniha 

alebo zvitky Písma, vlajka. 

                                       Lucia Horná 

--------------------------------- 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Daniel GECI-BOROV   a  

  Michaela BUBNÁROVÁ     

ohlasujú sa druhýkrát 

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb 
 

 


