
Pápež pricestoval do Panamy na Svetové dni mládeže  

Svätý Otec František v stredu 23. januára začal svoju päťdňovú návštevu 

Panamy. Na panamskom medzinárodnom letisku Tocumen ho privítal prezident 

Juan Carlos Varela Rodríguez s manželkou a miestni biskupi, pred zrakmi asi 

dvoch tisícok jasajúcich a mávajúcich Panamčanov. K jeho návšteve dochádza 

práve v čase stupňujúcej sa politickej krízy v neďalekej Venezuele. 
Pápež František na svojej 26. apoštolskej ceste navštevuje Panamu ako 

druhý pápež v poradí. Sv. Ján Pavol II. krajinu navštívil v marci 1983, počas svojej 

17. apoštolskej cesty so zastávkami v Portugalsku, Kostarike, Nikarague, Paname, 

Salvádore, Guatemale, Hondurase, Belize a Haiti. 
 

Hlavným cieľom Františkovej cesty do Panamy sú 34. svetové dni mládeže. 

Téma tohtoročných SDM znie: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane 

podľa tvojho slova" (Lk 1, 38). 

Počas návštevy Panamy pápež prehovorí celkovo 11 krát. Druhý príhovor 

prednesie v Kostole sv. Františka Assiského pri stretnutí s biskupským zborom 

Strednej Ameriky. Okrem 15 panamských biskupov budú prítomní biskupi 

Salvádoru, Kostariky, Guatemaly, Hondurasu a Nikaraguy. 

Panama City je momentálne hlavným mestom mládeže. Na svetové 

stretnutie sem zamierili státisíce tisíce mladých z celého sveta, ako aj z 

neďalekých krajín Latinskej Ameriky trpiacich rozličnými vnútroštátnymi napätiami 

– Nikaraguy, Venezuely, Salvadoru či Kolumbie. 

Podľa odhadov organizátorov sa na Svetových dňoch mládeže zúčastňuje 

do 300-tisíc mladých, a to zo 156 registrovaných krajín, sprevádza ich spolu 480 

biskupov. Nechýba tu ani skupina Slovákov, s ktorými je na púti aj Mons. Tomáš 

Galis, predseda Rady pre mládež a univerzity KBS. 

Medzi tými, ktorí mladým otvárajú dvere svojich domovov, sú však okrem 

katolíkov aj iné náboženské komunity – ako napríklad židia či moslimovia. Rabín 

Gustavo Kraselnik pre Vatikánsky rozhlas opisuje medzináboženskú spoluprácu, 

no osobitne vzťah židov a katolíkov v Paname: „Panama je malá, dá sa povedať, 

že všetci sa tu poznajú a máme schopnosť robiť veci spoločne, predovšetkým vo 

vzťahu židov a katolíkov. Po tom, ako Druhý vatikánsky koncil umožnil začiatok 

dobrého dialógu, v posledných 15-20 rokoch sa začal veľmi silný proces: 

stretávame sa, hovoríme spolu, budujeme vzťah založený na úcte, máme dôveru 

jedni v druhých – odtiaľto vychádza rozhodnutie hostiť mladých z SDM.“ 

        zdroj: www.tkkbs.sk 

  

Ten istý kostol, tá istá lavica, to 
isté miesto    opäť nedeľa a náš 
nedeľný stereotyp. Aj Nazaretčania 
možno prežívali svoj sobotný 
stereotyp, keď ho v synagóge 
trochu narušila prítomnosť 
slávneho „Jozefovho syna“, Ježiša. 
Chýr o ňom sa šíril po celom ich 
kraji. Ježišovi sa dostalo cti čítať zo 
zvitku. Nazaretskí muži Písmo 
dobre poznali, ako možno aj my. 
Veď toľko chodíme do kostola, 
toľko rokov, a počúvame 
a počúvame... Ako nás môže 
prekvapiť? 

 

Dnes sa splnilo Písmo 
  

Ježiš pre ľudí, ktorých poznal 
od detstva, vybral práve časť 
o Mesiášovi, takto sa im predstavil. 
Bolo to pre nich teda viac ako 
prekvapenie. Bola to chvíľa ich 
života. Mesiáš sa predstavuje ako 
ten, ktorý prináša dobré správy. 
Ktorý tu je pre biednych, trpiacich, 
utláčaných... 

A čo v 21. storočí, plní sa dnes 
Písmo? A čo vo Vranove, plní sa 
dnes Písmo? Čo v práci a rodine, 

plní sa dnes Písmo? Dostali sme 
milosť byť kresťanom, „druhým 
Kristom“. Akí sme voči 
nespravodlivosti, krivdám a 
utláčaniu v našom okolí? 

Vieme sa zastať „zlomeného 
srdcom“? Alebo radšej neriskovať 
a mať pokoj? 

Ježiš v Lk 12, 49.51 hovorí: 
„Oheň som prišiel vrhnúť na zem; 
a čo chcem? Len, aby už vzplanul! 
Myslíte si, že som prišiel darovať 
pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale 
rozdelenie.“ 

Ježiš prišiel, aby slepí videli... 
Pane, uzdrav našu slepotu, aby 

sme videli trápenie blížneho 
a neostali ticho... 

         Ján Štefanko 
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Oznamy Liturgický program na 3. týždeň cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

28. 1. 

SV. TOMÁŠA AKVINSKÉHO, 

KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI 

spomienka 

Hebr 9, 15. 24-28; Ž 98; Mk 3, 22-30 

6.30  Na úmysel celebranta  

18.00  + Milan, Edita  

Ut 

29. 1. 

FÉRIA 

Hebr 10, 1-10; Ž 40; Mk 3, 31-35 

6.30  Na úmysel celebranta 

18.00  Pokoj v duši a DDSv. Miroslav 

St 

30. 1. 

FÉRIA 

Hebr 10, 11-18; Ž 110; Mk 4, 1-20 

6.30  Na úmysel celebranta 

18.00  ZBP Mária                 / detská 

Št 

31. 1. 

SV. JÁNA BOSKA, KŇAZA 

spomienka 

Hebr 10, 19-25; Ž 24; Mk 4, 21-25 

6.30  Na úmysel celebranta 

18.00  + Janka, 15. výr. smrti  

Pi 

1. 2. 

FÉRIA 

Hebr 10, 32-39; Ž 37; Mk 4, 26-34 

6.30  Na úmysel celebranta 

18.00  + Margita, Štefan  / birmovanci 

So 

2. 2. 

OBETOVANIE PÁNA 

sviatok 

Mal 3, 1-4; Ž 24; Lk 2, 22-40 

8.00  ZBP Erika, 50 rokov života  

18.00  ZBP Peter, Mária, Pavol, Matúš 

Ne 

3. 2. 

ŠTVRTÁ NEDEĽA 
CEZ ROK  

 
 

Jer 1, 4-5. 17-19; Ž 71;  
1 Kor 12, 31 – 13, 13; Lk 4, 21-30 

8.00  + Ján, Irena, Tomáš, Oľga  

9.30  + Anna  

11.00  Za farníkov  

18.30  ZBP Patrik, Gabriela  

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  18.00 (s deťmi) + adorácia   18.00 8.00 9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  3.2.2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Sztraka, 
Sztraková 

Ivanko, 
Ivanková 

Sztraka, 
Sztraková 

Vaterka, 
Vaterková 

Chytra, 
Sinčáková 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Dilikovú, Figmikovú, 
Hrubyovú. Vďaka rodinám, ktoré upratovali 

kostol k dnešnej nedeli. 
2. Na potreby kostola z krstín Hany 
Kachmanovej darovali 30,-€. Pán Boh 

zaplať. 
3. V utorok po večernej sv. omši bude 

Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti. 
4. Vo štvrtok bude miništrantské stretnutie 
o 15:30 hod.  
5. Nasledujúci týždeň bude prvý piatok 
v mesiaci. Spovedať budeme takto: Farský 

kostol – Pondelok až Piatok ráno od 6.00 do 
6.30 hod a večer od 17.15 do 18.00 hod. 
Filiálka Dlhé – Utorok od 17.15 do 18.00 hod. 
a Piatok od 17.15 do 18.00 hod. Rodinná 
oblasť – školská kaplnka: vo štvrtok 
dopoludnia od 9.00 hod. spolu so žiakmi 
školy. 
6. Na prvý piatok v mesiaci bude od 15.00 
hod. vystavená Sviatosť Oltárna 
k poklone. Adorácia začne modlitbou 

Korunky Božieho milosrdenstva. Pozývame 
vás k tejto piatkovej modlitbe. 
7. Prvá sobota v mesiaci bude tentoraz 
slávená v deň sviatku Obetovania Pána. 
Vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé, 
bude sv. omša o 8.00 hod. ráno. Začneme 

modlitbou posvätného ruženca. Pri sv. 
omšiach budeme požehnávať tzv. hromničné 
sviece, ktoré si prineste so sebou. Veriacich 
z Rodinnej oblasti pozývame v sobotu na sv. 
omšu na filiálku Dlhé. 
8. V rámci Týždňa modlitieb za jednotu 
kresťanov, sa uskutoční Ekumenické 
modlitbové stretnutie dnes o 15.00 hod. 

v Bazilike Narodenia Panny Márie.  
9. Každoročná fašiangová farská veselica 
sa uskutoční 23. februára (sobota), 
tentoraz v priestoroch ZŠ Lúčna. Od 

budúcej nedele sa budú v sakristii predávať 
lístky v cene 15,-€ na osobu. Pozývame 

vás. 
10. Počas tohtoročného pôstu budú 
v našom farskom kostole tzv, pôstne kázne, 

a to v jednotlivé pôstne nedele. Pôstnym 
kazateľom bude dp. Ján Dudič, špirituál 

z Kňazského seminára v Košiciach. 

Svätý Ján Bosco, kňaz 
 

Pôvod mena z hebrejčiny Jochánán – 

Boh je milostivý. Ján Bosco sa narodil 16. 

augusta 1815 v Becchi pri Turíne. Keď mal 

dva roky, zomrel mu otec a matka sa musela 

starať o svoje deti vo veľkej chudobe. 

Napriek odporu staršieho brata matka 

podporovala túžbu najmladšieho syna, aby 

sa stal kňazom.    

V roku 1841 bol vysvätený za kňaza. 

Videl veľkú biedu a duchovnú zanedbanosť 

detí na ulici v Turíne. Preto začal organizovať 

oratória, kde zhromažďoval práve týchto 

chlapcov z ulice. Napriek rôznym pokusom 

znemožniť jeho prácu sa mu v r. 1846 

podarilo založiť prvé oratórium svätého 

Františka Saleského. Od r. 1859 sa píšu 

dejiny kongregácie saleziánov, ktorú 

definitívne schválil blahoslavený Pius IX. v r. 

1874.  

Don Bosco si uvedomoval zložitú 

situáciu a ťažké postavenie detí na celom 

svete. Rozhodol sa založiť aj Združenie 

sestier Panny Márie Pomocnice, ktorú si 

veľmi uctieval. Jej je zasvätený hlavný chrám 

rehoľnej spoločnosti, ktorý vybudoval 

v Turíne. Táto rehoľná spoločnosť sa venuje 

práci s dievčatami po celom svete. 

V ikonografii je zobrazený najčastejšie 

v kňazskom odeve s chlapcami okolo seba. 

Je zakladateľom rehoľnej spoločnosti 

saleziánov.   

                           Lucia Horná  

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

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Pavol UHRIN   a  

   Kristína KAŽÍKOVÁ     

  ohlasujú sa druhýkrát 

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb 

 


