
Dobrá politika je v službe pokoja 

Prinášame krátené Posolstvo Svätého Otca Františka k 52. svetovému dňu pokoja. 
        1. „Pokoj tomuto domu“.  Keď Ježiš posielal svojich učeníkov na misiu, povedal im: „Keď 

vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ,Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj 

na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám“ (Lk 10, 5 – 6). Ponuka pokoja je jadrom poslania Kristových 

učeníkov. A táto ponuka je adresovaná všetkým ľuďom, ktorí uprostred tragédií a násilia ľudských dejín 

dúfajú v pokoj. „Dom“, o ktorom Ježiš hovorí, to je každá rodina, každé spoločenstvo, každá krajina, 

každý kontinent vo svojej jedinečnosti a vo svojich dejinách; a predovšetkým je to každá osoba, bez 

rozdielu a diskriminácie. A je to aj náš „spoločný dom“: planéta, ktorú nás Boh poslal obývať a o ktorú 

sa máme starostlivo starať. Toto je tiež moje prianie na začiatku nového roku: „Pokoj tomuto domu!“ 
        2. Výzva dobrej politiky. Politická funkcia a zodpovednosť predstavuje v skutočnosti trvalú výzvu 

pre všetkých tých, ktorí prijali mandát slúžiť vlastnej krajine, ochraňovať tých, čo v nej bývajú, a 

pracovať na vytvorení podmienok pre dôstojnú a spravodlivú budúcnosť. Ak sa politika uskutočňuje na 

báze rešpektovania života, slobody a dôstojnosti osôb, môže sa stať skutočne znamenitou formou 

lásky k blížnemu. 

          3. Láska k blížnemu a ľudské cnosti.  Každé nové voľby, každé volebné obdobie, každý krok 

verejného života predstavuje príležitosť na návrat k zdrojom a odkazom, ktoré inšpirujú spravodlivosť a 

právo. Sme presvedčení o tom, že dobrá politika je v službe pokoja; rešpektuje a podporuje základné 

ľudské práva, ktoré sú zároveň vzájomnými povinnosťami, aby sa medzi súčasnými a budúcimi 

generáciami vytvorilo puto dôvery a vďačnosti.  

          4. Neresti politiky. Popri cnostiach, žiaľ, v politike nechýbajú ani neresti, spôsobené jednak 

osobnou neschopnosťou, jednak pokrivenosťou prostredia a inštitúcií. Tieto neresti, ktoré oslabujú ideál 

pravej demokracie, sú hanbou verejného života a ohrozujú sociálny mier. Ide o korupciu – v rôznych 

formách sprenevery verejného majetku alebo manipulatívneho zaobchádzania s ľuďmi –  o popieranie 

práva, pohŕdanie spoločenskými pravidlami, nelegálne obohacovanie, odôvodňovanie moci silou alebo 

pod svojvoľnou zámienkou „štátneho záujmu“, o tendenciu upevňovania moci, xenofóbiu a rasizmus, 

nezáujem o životné prostredie, drancovanie prírodných zdrojov kvôli okamžitému zisku a pohŕdanie 

tými, čo boli prinútení k vysťahovalectvu. 
         5. Dobrá politika podporuje účasť mladých a dôveru v druhých. Každý môže prispieť k 

budovaniu spoločného domu vlastným kameňom. Autentický politický život, ktorý sa zakladá na práve a 

čestnom dialógu medzi subjektmi, zakaždým znovu povstáva z presvedčenia, že každá žena, každý 

muž a každá generácia v sebe skrýva prísľub novej vzťahovej, intelektuálnej, kultúrnej a duchovnej 

energie. 
        6. Nie vojne a stratégii strachu. Držať niekoho v ohrození značí ponížiť ho do postavenia 

objektu a popierať jeho dôstojnosť. Teror páchaný na tých najzraniteľnejších prispieva k odchodu 

celých populácií do exilu, kde hľadajú krajinu pokoja. Také politické reči, ktoré obviňujú migrantov zo 

všetkých ziel a zbavujú chudobných nádeje, sú neprijateľné. Namiesto toho treba zdôrazňovať, že 

pokoj sa zakladá na rešpektovaní každej osoby, bez ohľadu na jej minulosť, na rešpektovaní zákonov a 

spoločného dobra, a tiež na rešpektovaní nám zvereného stvorenia a morálneho bohatstva zdedeného 

po minulých generáciách. Zvlášť pritom myslíme aj na deti, ktoré žijú v súčasných konfliktných 

oblastiach a na všetkých, ktorí sa zasadzujú za ochranu ich životov a ich práv.    

         7. Veľký projekt pokoja. Pokoj je totiž ovocím veľkého politického projektu, ktorý sa zakladá na 

vzájomnej zodpovednosti a závislosti ľudských bytostí. Ale je to tiež výzva, ktorú treba deň čo deň 

prijímať. 

František    Zdroj: www.kbs.sk 

V dnešnom evanjeliu sme práve 
počuli, ako mudrci „vošli do domu a uvideli 
dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem 
a klaňali sa mu. Otvorili svoje pokladnice a 
dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“  

Traja mudrci, cudzinci, veria cudzej 
nádeji. Vydávajú sa na dlhú cestu. 
Vypytujú sa, hľadajú. Veria v neuveriteľné, 
nedajú sa pomýliť ani biednym miestom, 
ani obyčajným chudobným dieťaťom. 
Uvideli dieťa, padli na zem a klaňali sa mu. 
Čo všetko je skryté v tejto vete, v tejto 
poklone! Je to vyznanie viery v Božie 
Synovstvo tohto obyčajného chudobného 
Dieťaťa. V Starom zákone je poklona 
žiarlivo rezervovaná jedine Bohu. Keď títo 
ľudia, na prahu Nového zákona, predsa len 
padajú na zem a klaňajú sa Dieťaťu, 
vyznávajú tým prítomnosť samého 
jediného Boha v ňom. Podľa orientálneho 
zvyku, je so vzdávaním poklony spojené 
odovzdávanie darov. Mudrci dali Dieťaťu 
to, čo považovali za najcennejšie: zlato, 
kadidlo a myrhu. Zlato patrí Ježišovi ako 
kráľovi. Kadidlo mu darujú preto, lebo je 
Bohom, ktorého máme uctievať. Myrhu 
trpkej chuti priniesli tomu Ježišovi, ktorý 
ako Vykupiteľ bude raz musieť zomrieť 
trpkou smrťou na kríži. Traja králi začali v 
Betleheme to, čo my konáme pred 
Najsvätejšou Sviatosťou.- adoráciu Ježiša. 

 

Všetci hľadáme Kráľa 
  
Všetci sme na ceste, všetci hľadáme 

Kráľa, ktorému sme sa prišli v živote 

pokloniť. Každý jeden z nás je stvorený k 
poklone, ale len na nás záleží komu, čomu 
sa budeme klaňať, vzdávať úctu, prinášať 
dary.  

Ježiš prítomný v Oltárnej sviatosti je 
tým istým Ježišom, ktorého mudrci našli v 
Máriinom náručí; Ježiš je prítomný aj vo 
všetkých ľudských činoch, konaných z lásky 
k Bohu a blížnemu. Prinášajme mu aj my 
dary; zlato, jemné zlato našej duše, zlato 
našich dobrých skutkov. Obdarujme ho tiež 
kadidlom, ľúbeznou vôňou kadidla, do 
ktorého pridáme ako tymian naše čnosti: 
lásku, spravodlivosť, spoľahlivosť, vernosť, 
veľkodušnosť, radosť, pochopenie. Spolu s 
Tromi kráľmi venujme Ježišovi aj myrhu, 
myrhu našej obete. Obeť nikdy predsa 
nesmie chýbať kresťanovi. 

Traja králi napomenutí vo sne anjelom 
vrátili sa inou cestou domov. Aj pre nás 
všetkých platí výzva betlehemských 
jasličiek – vrátiť sa inou cestou. Od 
stretnutia s Kristom sa adorátori majú vždy 
vrátiť inou cestou domov, to znamená, 
aspoň trochu zmeniť svoju životnú cestu! 

        Matúš Haňov 
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Oznamy Liturgický program na 2. vianočný týždeň  

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

7. 1. 

PONDELOK PO ZJAVENÍ PÁNA 

1 Jn 3, 22 – 4, 6; Ž 2; Mt 4, 12-17. 23-25 

6.30   ZBP Michal   

18.00   ZBP za sestry z radu Klára Fey   

Ut 

8. 1. 

UTOROK PO ZJAVENÍ PÁNA 

1 Jn 4, 7-10; Ž 72; Mk 6, 34-44 

6.30   + Gorazd 

18.00   ZBP Richard     

St 

9. 1. 

STREDA PO ZJAVENÍ PÁNA 

1 Jn 4, 11-18; Ž 72; Mk 6, 45-52 

6.30   ZBP František s rodinou     

18.00 
 ZBP Ingrid a Pavol s rodinou      
                                     / detská 

Št 

10.1. 

ŠTVRTOK PO ZJAVENÍ PÁNA 

1 Jn 4, 19 – 5, 4; Ž 72; Lk 4, 14-22a 

6.30  + Štefan  

18.00  + Mária Michnovičová 

Pi 

11.1. 

PIATOK PO ZJAVENÍ PÁNA 

1 Jn 5, 5-13; Ž 147; Lk 5, 12-16 

6.30  + Alžbeta 

18.00 
 Za zdravie a pokoj v rodine Eva  
                               / birmovanci 

So 

12.1. 

SOBOTA PO ZJAVENÍ PÁNA 

1 Jn 5, 14-21; Ž 149; Jn 3, 22-30 

7.00 
 Poď. za dar života a ZBP 
DDSv. Katarína 

18.00  + Mária 

Ne 

13.1. 

KRST KRISTA PÁNA 
 

sviatok 
 

Iz 42, 1-4. 6-7; Ž 29;  
Sk 10, 34-38; Lk 3, 15-16. 21-22 

8.00 
 Za obrátenie a DDSv. Michal, 
Peter, Martin, Ladislav    

9.30  ZBP Tomáš, za živú vieru (30 r) 

11.00  Na úmysel celebranta 

18.30  + Helena 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  18.00 (s deťmi) + adorácia   18.00  9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  13.1.2018: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Benčo,  
Ocilková 

Chytra, 
Sabolová 

Jenčo, 
Jenčová 

Kočiš, 
Antolíková 

Benčo, 
Vaterka 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Baškovskú, 
Vaterkovú, Kentošovú. Vďaka 
rodinám, ktoré upratovali kostol k 
dnešnej nedeli. 
2. Na potreby kostola darovali 
bohuznámi darcovia 10, 20, 100 a 200 €, 
zo svadby Igora a Zuzany 50 €; na 
opravu strechy darovali traja bohuznámi 
50, 200 a 100 €. Pán Boh zaplať za vaše 
milodary. 
3. V utorok po večernej sv. omši bude 
Biblické stretnutie v katechetickej 
miestnosti. 
4. V stredu začneme znovu s detskými 
omšami: 13. Eliáš a iní bohovia – 1 Kr 
18,1-46.  
5. Vo štvrtok nebude miništrantské 
stretko – stretneme sa 17. januára 
o 15.30 h. 
6. Animátori detských stretiek dávajú 
deťom a rodičom na vedomie, že detské 
stretká, ktoré zvyknú byť v pondelky 
o 15.30 h sa začnú až 4. februára. 
7. V sobotu bude pre tých, ktorí v tomto 
roku príjmu sviatosť manželstva o 9.00 h 
v katechetickej miestnosti prvý blok 
sobášnych náuk. Téma: Povolanie 
k manželstvu.  

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

Svätý Rajmund z Peňafortu, 
kňaz 

 

Pôvod mena zo staronemeckého 

Reimund, Ragin + munt – rozvážny 

ochranca. Rajmund sa narodil okolo r. 1175 

vo vznešenej rodine na zámku Peňafort pri 

Barcelone. Študoval na univerzite v Bologni, 

kde zostal deväť rokov.    

Vstúpil do dominikánskeho kláštora, 

zostavil pravidlá rádu mercedárov a od r. 

1230 pôsobil v Ríme ako spovedník Gregora 

IX. Vyzval pápeža, aby konal pokánie 

plnením žiadostí, ktoré dostával od 

chudobných. Kým bol v Ríme, Rajmund tiež 

dozeral na zostavovanie Dekretálií, zbierky 

rôznych pápežských dekrétov. Počas svojho 

života bol tretím generálnym predstaveným 

dominikánskeho rádu. Kým zastával tento 

úrad, prepracoval pravidlá rádu. Vynikal 

úžasnou schopnosťou systematického 

usporiadania vedomostí a odovzdávania ich 

druhým. Tu niekde môžeme hľadať pôvod 

jeho mimoriadnej obľúbenosti medzi 

študentmi.  

Vynikol ako autor príručky ako sa 

spovedať, ktorá bola cennou duchovnou 

pomôckou pre spovedníkov viac ako dve 

storočia. Neúnavne pracoval na obrátení 

Židov a Maurov, pre ktorých zakladal školy. 

Zomrel 6. januára 1275 a svätorečený bol v r. 

1601. V ikonografii je sv. Rajmund zobrazený 

v dominikánskom habite ako ide po mori. 

Plášť mu slúži ako plachta.        

                           Lucia Horná  

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

 


