
Ekumenická bohoslužba v našom meste  

Hľadanie jednoty po celý rok  

        Tradičným termínom Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sú na severnej pologuli 

dni 18. - 25. január. Na Slovensku sa pri tejto príležitosti koná viacero ekumenických 

bohoslužieb. Texty na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2019 pripravili kresťania z 

Indonézie. S populáciou 265 miliónov obyvateľov, z ktorých sa 86 % považuje za moslimov, 

je Indonézia krajinou s najväčšou moslimskou väčšinou spomedzi všetkých ostatných. Popri 

tom však 10% Indonézanov predstavujú kresťania rôznych tradícií. Niekedy sa my kresťania 

príliš venujeme modlitbe a bohoslužbe, no už menej sa zaujímame o chudobných a ľudí na 

okraji. Niekedy sa v kostole modlíme a zároveň utláčame svojho blížneho alebo 

vykorisťujeme životné prostredie. Kresťania v Indonézii si uvedomujú, že v ich krajine sú 

ľudia, ktorí sa nadšene snažia praktizovať svoju vieru, ale zároveň utláčajú tých, čo 

vyznávajú inú vieru, ba niekedy pri tom použijú i násilie. Tohtoročná téma znela Len o 

spravodlivosť sa budeš usilovať (Deuteronómium 16, 18 – 20). 

         Aj na území nášho mesta sa v nedeľu 27. januára 2019  v Bazilike Narodenia Panny 

Márie vo Vranove n. T. uskutočnila Ekumenická modlitbová bohoslužba. Správca farnosti 

prior Rastislav Ivanecký, OSPPE privítal duchovných otcov jednotlivých cirkví a prítomných 

veriacich rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a evanjelickej, ktorí naplnili chrám nielen svojou 

prítomnosťou, ale aj túžbou po jednote.  Z jednotlivých denominácií boli prítomní duchovní 

otcovia: Štefan Albičuk (Rímskokatolícka cirkev Vranov Juh), Richard Harvilko 

(Gréckokatolícka cirkev Vranov Mesto), Martin Vargovčák a Kristína Vargovčáková 

(Evanjelická Cirkev a.v. Vranov). 

         Po bohoslužbe mnohí vyjadrili svoje poďakovania za silnú skúsenosť jednoty, lebo aj 

zo strany zástupcov jednotlivých cirkví cítili pokojné vzájomné prijatie a otvorenosť pre 

druhého. Veriaci odchádzali duchovne naplnení skrze Božie slovo, modlitby, prosby i 

zamyslenia. Radosť a pokoj, ktoré si prítomní odnášali, 

povzbudzujú jednotlivé cirkvi na ďalšiu spoluprácu a 

prehlbovanie vzájomných vzťahov. Na záver 

bohoslužby všetci prítomní duchovní udelili  spoločné 

záverečné požehnanie. Týždeň modlitieb za jednotu 

kresťanov ponúka niekoľko príležitostí. Jednak 

spoločne sa modliť a tiež v úcte a rešpekte prijať jeden 

druhého. Ďakujeme Bohu za jedinečnú možnosť spojiť 

kresťanské denominácie nášho mesta takouto formou 

a spoločne prosiť za duchovnú jednotu kresťanov na 

celom svete. Snaha cirkví na území mesta je čoraz 

viac utužovať a rozvíjať medzináboženský dialóg.  
                

  Beáta Ocilková  

  

Bratia a sestry. V dnešnej dobe sme 
neraz svedkami toho, ako veľmi si ľudia 
cenia úspech. Je to tak nielen v športe, 
v hudbe, v umení, či šoubiznise, ale asi 
u každého človeka. Zároveň sa neraz 
veľmi obávame opaku, teda neúspechu. Je 
to preto, lebo sme prijali za svoje 
„podmienky hry“, ktoré tento náš svet 
považuje za dôležité: byť úspešný je 
kľúčové pre tvoju budúcnosť, je to prestíž 
pred ľuďmi a robí to z teba dôležitého; 
naopak, neúspech ťa odsúva, robí ťa 
slabým pred ľuďmi a prestávaš byť 
zaujímavým. Výsledkom tejto mentality 
doby je, že za úspech považujeme len to, 
keď nás ľudia vždy ocenia, keď nás 
chvália, keď sa na nás usmievajú a keď 
z našich úst počujú len to, čo chcú počuť. 
A tak často „bojujeme“ o ľudskú chválu, 
o prestíž, o to, aby sme každému vyhoveli.  

 

Byť prorokom... 
  
Ježiš zažil od ľudí oboje. Evanjelista 

Lukáš píše, ako v nazaretskej synagóge 
Kristus číta úryvok z proroka Izaiáša 
a vykladá ho svojim rodákom. Tí sa najskôr 
divili „milým slovám, ktoré vychádzali 
z jeho úst“. Tušili, že takéto slová, plné 
milosti a prítomnosti Boha, im žiaden 
človek nemôže dať. Na druhej strane 
vnímali Ježiša veľmi ľudsky: je to syn 
tesára Jozefa a poznáme aj jeho matku 
a celú jeho rodinu. Ježiš im vytýka tento 
ich príliš ľudský prístup a tvrdé srdce, 
ktorým ho neprijímajú za Mesiáša. A 

zároveň im oznámi, že evanjelium sa bude 
hlásať nielen im, ale aj pohanom, lebo Boží 
plán spásy sa týka každého. V tej chvíli 
nastáva veľký obrat. Obdiv z Ježiša sa v ich 
srdci mení na hnev voči nemu. Dokonca na 
snahu zabiť ho. To všetko ako dôsledok 
neprijatia Božej pravdy. 

Bratia a sestry. Toto evanjelium nás učí 
mnohým veciam. Aj tomu, že sme tiež 
povolaní byť prorokmi. Túto úlohu sme 
dostali pri krste. Máme poukazovať na 
Ježiša, žiť hodnoty evanjelia doma, v škole, 
v práci, pri oddychu, všade. Aj medzi 
svojimi blízkymi, hoci to býva pre nás ťažké. 
Povieme si, že nechceme pred nimi vyzerať 
divne a stratiť sympatie, keď budeme žiť až 
príliš kresťansky. Lenže práve to je naše 
poslanie – byť svetlom sveta a soľou zeme. 
Ak sa o to neusilujeme, tak je to strata pre 
svet, ale aj pre nás. Modlime sa, aby sme 
túžili byť úspešní nie v očiach ľudí, ale pred 
Bohom. 

        Štefan Albičuk, dekan 
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Oznamy Liturgický program na 4. týždeň cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

4. 2. 

FÉRIA 

Hebr 11, 32-40; Ž 31; Mk 5, 1-20 

6.30  + Michal, Mária   

18.00  + Ján, Paulína, Slávka  

Ut 

5. 2. 

SV. AGÁTY, PANNY A MUČENICE 

spomienka 

Hebr 12, 1-4; Ž 22; Mk 5, 21-43 

6.30  ZBP Jozef s rodinou 

18.00  + Marián 

St 

6. 2. 

SV. PAVLA MIKIHO 

A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV 

spomienka 

Hebr 12, 4-7. 11-15; Ž 103; Mk 6, 1-6 

6.30  ZBP manželov Jozef a Eva  

18.00  + Michal Rynik         / detská 

Št 

7. 2. 

FÉRIA 

Hebr 12, 18-19. 21-24; Ž 48; Mk 6, 7-13 

9.00  + Andrej, Anna  

18.00  + Mária Gajdziková  

Pi 

8. 2. 

FÉRIA 

Hebr 13, 1-8; Ž 27; Mk 6, 14-29 

6.30  ZBP Edita, Mária s rodinou  

18.00 + Helena Savková / birmovanci 

So 

9. 2. 

FÉRIA 

Hebr 13, 15-17. 20-21; Ž 23; Mk 6, 30-34 

7.00  + Anton (kňaz)  

18.00  + Ján, Mária, 

Ne 

10.2. 

PIATA NEDEĽA 
CEZ ROK  

 
 

Iz 6, 1-2a. 3-8; Ž 138;  
1 Kor 15, 1-11; Lk 5, 1-11 

8.00  + Jozef  

9.30  ZBP a Poď. Pavly 80 r. života 

11.00  ZBP a Poď. Heleny 75 r. života 

18.30  + Helena  

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  18.00 + 17.00 adorácia      9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  10.2.2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Novák, 
Sinčáková 

Smolej, 
Smolejová 

Demčák, 
Plančárová 

Vavrek, 
Vavreková 

Vaterka, 
Ocilková 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Fajčákovú, 
Gazdovú, Mikitovú. Vďaka rodinám, 
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
2. Na potreby kostola darovali 
bohuznámi darcovia 20,-€ a dvakrát po 
50,-€. Na opravu strechy dvaja 
darcovia 20,-€ a 50,-€. Vyslovujeme 
úprimné Pán Boh zaplať. 
3. V utorok po večernej sv. omši bude 
Biblické stretnutie v katechetickej 
miestnosti. 
4. Oznamujeme, že vo štvrtok budú 
dekanátne kňazské rekolekcie 
v našom farskom kostole. Z tohto 
dôvodu ranná sv. omša o 6.30 nebude!!! 
Úmysel tejto sv. omše bude odslúžený 
na rekolekčnej sv. omši o 9.00 hod.  
5. Vo štvrtok bude miništrantské 
stretnutie o 15:30 hod. 
6. Srdečne pozývame ctiteľov Panny 
Márie na duchovné cvičenia 14.2. – 
17.2.19 v Exercičnom dome sv. Ignáca 
v Prešove. 
7. Každoročná fašiangová farská 
veselica sa uskutoční 23. februára 
(sobota), tentoraz v priestoroch ZŠ 
Lúčna. Po sv. omši si môžete kúpiť v 
sakristii lístky v cene 15-€ na osobu. 
Pozývame vás 
 
 

Svätá Agáta,  
panna a mučenica 

 

Pôvod mena z gréčtiny : Agathé – 

dobrá, dobre narodená, pochádzajúca 

zo šľachetného rodu. Agáta je jednou z 

najuctievanejších svätých najmä na 

území Sicílie. Podľa opisu mučeníctva, 

tzv. Passio zo 6. storočia pochádzala z 

Katánie na Sicílii. Po prijatí krstu sa 

rozhodla zasvätiť Kristovi. Jej krása 

upútala pozornosť Kvintiána, prefekta 

mesta. Navrhol jej manželstvo. Agáta 

odmietla, čím vzbudila v odmietnutom 

senátorovi túžbu po pomste. Vtedy boli 

kresťania prenasledovaní krutými 

zákonmi, ktoré vydal cisár Décius (249 – 

251). Agáta bola zatvorená do verejného 

domu na tridsať dní. Keď nezmenila 

svoje kresťanské názory, odsúdili ju na 

ukrutné mučenie, počas ktorého jej 

odrezali prsia.   

Zomrela tak, že bola hodená na 

rozžeravené uhlie a črepiny r. 250. Jej 

telesné pozostatky sú s veľkou úctou 

uchovávané v Katánii v Dóme sv. Agáty 

a v dóme vo Verone. Jej úcta sa veľmi 

rozšírila. Už okolo r. 500 na jej počesť 

bol postavený v Ríme kostol. 

Svätá Agáta je patrónkou mesta 

Katánie, zvonárov, zlatníkov a 

hladujúcich. Vzývajú ju dojčiace ženy, aj 

pri chorobách prsníkov. Je ochrankyňou 

pri prírodných nešťastiach. V ikonografii 

je zobrazená v dlhom odeve s kliešťami, 

ktorými ju trhali. Atribútmi sú chlieb, dom 

v plameňoch, koruna v rukách, slonová 

kosť – symbol čistoty a nevinnosti ako aj 

morálnej sily, mučenícka palma, 

odrezané prsia na mise, fakľa, horiaca 

svieca – symbol Krista.   

                               Lucia Horná  
 

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

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Pavol UHRIN   a  

   Kristína KAŽÍKOVÁ     

  ohlasujú sa tretíkrát 

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb 

 


