
Apoštolská návšteva Svätého Otca Pápeža Františka 

v Spojených arabských emirátoch  

Posledný deň svojej apoštolskej návštevy v Spojených arabských emirátoch Svätý Otec venoval 

stretnutiu s miestnou Cirkvou. Navštívil Katedrálu sv. Jozefa v Abú Zabí a slávil Eucharistiu na štadióne 

šejka Zayeda (Zayed Sports City) za účasti 180 tisíc veriacich. 

V Katedrále sv. Jozefa v Abú Zabí, ktorá je jedným z celkovo dvoch katolíckych kostolov 

v celom emiráte Abú Zabí, Svätý Otec v sprievode apoštolského vikára i nuncia v krajine pozdravil 

miestnu komunitu veriacich na čele s miestnym farárom Johnsonom Kadukanmakalom. Katedrála, 

ktorá bola postavená v roku 1962, nemá žiadne vonkajšie kresťanské znaky, ani vežu či výrazný kríž. 

Farnosť katedrály tvorí komunita 100-tisíc veriacich, prisťahovalcov zo všetkých kútov sveta – sväté 

omše sa tu slávia okrem arabčiny aj vo francúzštine, v jazyku tagalog, malay, urdu a tamyl. 

Posledným bodom pápežovej návštevy v Spojených arabských emirátoch bola svätá omša, 

ktorú slávil na štadióne šejka Zayeda za prítomnosti 180-tisíc ľudí. Katolíci tu boli z približne 100 

rozličných národností a prítomných bolo dokonca i štyri tisíc moslimov. Išlo o najväčšie kresťanské 

slávenie v histórii celého Arabského polostrova, ako aj o vôbec prvú verejnú svätú omšu pápeža na 

tomto území. Keďže štadión má kapacitu 43-tisíc miest, väčšina veriacich sledovala slávenie na 

veľkoplošných obrazovkách vonku. 

Zloženie veriacich bolo rozmanité aj z hľadiska rítov: boli tu veriaci chaldejskí, koptskí, 

gréckokatolícki, grécko-melchitskí, latinskí, maronitskí, sýrskokatolícki, sýrsko-malabarskí i sýrsko-

malankarskí. Pripomeňme, že katolíci v krajine tvoria 10%, väčšinou ide o prisťahovalcov za prácou 

pochádzajúcich z Ázie, Filipín, Indie a iných krajín Blízkeho východu.  

Svätý Otec v homílii vychádzal z úryvku o blahoslavenstvách z Evanjelia podľa Matúša (Mt 

5,1-12a). Blahoslavenstvá, ktoré prevracajú logiku sveta naruby, sú cestovnou mapou života, uviedol 

Svätý Otec: „Drahí bratia a sestry, žiť blahoslavenstvá si nevyžaduje robiť senzačné gestá. Pozrime sa 

na Ježiša: nezanechal nijakú knihu, neskonštruoval nič impozantné. Keď nám hovorí, ako žiť, nežiada 

budovať obrovské diela alebo sa vyznačiť konaním výnimočných činov. Žiada nás zrealizovať iba jedno 

jediné umelecké dielo, možné pre všetkých: dielo nášho života. Blahoslavenstvá sú teda cestovnou 

mapou života: nevyžadujú si nadľudské činy, ale napodobňovanie Ježiša v každodennom živote. 

Pozývajú nás udržiavať si naše srdce čisté, praktizovať miernosť a spravodlivosť napriek všetkému, byť 

milosrdnými ku všetkým, prežívať trápenia v zjednotení s Bohom. Je to svätosť každodenného života, 

ktorá nepotrebuje zázraky a neobyčajné znamenia. Blahoslavenstvá nie sú pre nadľudí, ale pre tých, 

ktorí v každodennom živote musia čeliť výzvam a skúškam. Kto ich žije, ako žiada Ježiš, robí svet 

čistým. Je ako strom, ktorý aj vo vyprahnutej pôde každý deň do seba nasáva zamorený vzduch 

a vypúšťa kyslík.“ 

Pápež František na záver poďakoval predstaviteľom miestnej Cirkvi i veriacim a dodal: „Naša 

Presvätá Matka nech vás uchováva v láske k Cirkvi a v radostnom svedectve Evanjelia.“ Na záver 

Svätého Otca pozdravil apoštolský vikár Južnej Arábie Mons. Paul Hinder OFM Cap. Pripomenul 800. 

výročie stretnutia medzi sv. Františkom z Assisi a sultánom Malikom Al Kamilom v Egypte, pričom 

povedal: „Bolo to stretnutie charakterizované vzájomnou úctou. Rovnakým spôsobom ste Vy prišli do 

moslimskej krajiny s úmyslom urobiť to, čo vykonal sv. František v roku 1219. My kresťania sa snažíme 

nasledovať pokyn sv. Františka, ktorý dal svojím spolubratom a „žiť duchovne medzi moslimami ... 

neusilujúc sa o diskusie a jednoducho uznávajúc, že sme kresťania.“ 

Zdroj: www.tkkbs, spracovala B. Ocilková  

Genezaretské jazero v tomto 
podvečernom čase bolo fascinujúce. 
Pokojná hladina, odraz zapadajúceho 
slnka a vôbec, tá  nepokojná atmosféra 
naplnená očakávaním. Aký bude dnešný 
lov? Podarí sa chytiť dostatok rýb pre 
hladné rodiny toľkých rybárov? Na túto 
otázku nevedel odpovedať ani Peter, ktorý 
sa rozhodne a náhlivo sa blíži k svojej lodi. 
Urobí posledné úpravy na potrebnom 
náradí a spolu s pomocníkmi sa vydávajú 
na nočný lov. S nádejou, že dnes to už 
bude iné.  

 

Odteraz budeš loviť už ľudí 
  
Po niekoľkých hodinách očakávanie 

vystriedalo sklamanie. Vyzerá to na ďalšiu 
noc bez výsledku. Hodiny sa ticho vlečú 
v dusne neúspešného lovu. V istom zmysle 
sa ranné brieždenie ukázalo ako vykúpenie 
z noci, kde otcovia opäť zlyhali. 

Najviac to bolo vidieť na Petrovi. Veril, 
že tento lov bude iný, že dobrý Boh 
požehná jeho tvrdú a poctivú prácu. 
Nestalo sa však...možno skúša jeho 
vieru... a možno má pre neho iný plán. 

 Prešlo už snáď niekoľko hodín, keď 
sa  na brehu začali zbiehať ľudia 
a uprostred nich nejaký Ježiš. Peter už 
o ňom počul. Zvláštny muž, ktorý vraj 
urobil niekoľko zázrakov a hovoril s veľkou 
autoritou. Aspoň ľudia to tak hovorili. Aké 
bolo však veľké Petrovo prekvapenie, keď 
ho  tento Ježiš oslovil a poprosil o nejaký 
čas na jeho lodi. Peter súhlasil. Zo 

slušnosti, či z úcty k cudzincovi? Na tom 
nezáleží, pretože Petrova tvár sa čochvíľa 
rozžiarila. Slová, ktoré počúval z Ježišových 
úst sa ho dotýkali, napĺňali. Čas sa pre 
Petra zastavil. Tu Ježiš prerušuje kázanie, 
obráti sa k Petrovi a jasne počuť výzvu: 
„Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ 
Peter ako skúsený rybár sa bráni, avšak 
Majstra poslúchne. 

To, čo zažíva v ďalších chvíľach, je 
fascinujúce. Siete plné rýb. Po tmavej noci 
prázdnych sietí a možno aj prázdnych sŕdc, 
prichádza spolu s Ježišom do Petrovho 
života plnosť. V pokore padá na kolená 
a prosí Krista, aby šiel od neho ďalej. No 
Ježiš, aj napriek Petrovej pokornej 
a pravdivej prosbe mu ponúka ešte viac: 
„Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“ 

A tento rybár, Peter, prijíma Ježišovu 
výzvu, netuší, čo to pre jeho život bude 
znamenať v konkrétnosti, ale zanecháva 
všetko a nasleduje Majstra, ktorý mu dáva 
zažiť skúsenosť plnosti. Toto bol naozaj 
zvláštny deň v živote rybára. 

      Patrik Melkovič, kaplán 
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Oznamy Liturgický program na 5. týždeň cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

11. 2. 

PANNY MÁRIE LURDSKEJ 

spomienka 

Gn 1, 1-19; Ž 104; Mk 6, 53-56 

6.30   + Pavol  

18.00   + Eduard 

Ut 

12. 2. 

FÉRIA 

Gn 1,20-2,4; Ž 8; Mk 7,1-13 

6.30   ZBP Ľudmila, Hedviga    

18.00   + Mária  

St 

13. 2. 

FÉRIA 

Gn 2, 4-9,15-17; Ž 104; Mk 7,14-23 

6.30   ZBP Matúš 

18.00 
ZBP Milan, Martina, Martin 
                                      / detská 

Št 

14. 2. 

SV. CYRILA A METODA,  

PATRÓNOV EURÓPY 

ľubovoľná spomienka 

Gn 2, 18-25; Ž 128; Mk 7, 24-30 

6.30 ZBP Jozef, Adolf 

18.00  + Paulína Kančiová  

Pi 

15. 2. 

FÉRIA 

Gn 3, 1-8; Ž 32; Mk 7,31-37 

6.30  ZBP Agnesa   

18.00 
 ZBP Anna a poďakovanie za 
dar života   / birmovanci 

So 

16. 2. 

FÉRIA 

Gn 3, 9-24; Ž 90; Mk 8,1-10 

7.00  + Andrej, Terézia, Michal 

18.00  ZBP Michal, Mária, Michal 

Ne 

17. 2. 

ŠIESTA NEDEĽA 
CEZ ROK  

 
 

Jer 17, 5-8; Ž 1;  
1 Kor 12, 12.16-20; Lk 6, 17.20-26 

8.00  + Ján   

9.30  ZBP Mária, 60. rokov života 

11.00  Za farníkov  

18.30  ZBP za dieťa v lone matky  

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé 18.00   18.00 (s deťmi) + adorácia    9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  17. 2. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Benčo, 
Fecenková 

Chytra, 
Sabolová 

Jenčo, 
Jenčová 

Kočiš, 
Antolíková 

Klapák, 
Klapáková 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Chytrovú, 
Krýdovú, Michalčovú. Vďaka rodinám, 
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
2. Na potreby kostola darovala 
bohuznáma 50 €. Vyslovujeme úprimné 
Pán Boh zaplať. 
3. Zajtra je spomienka Panny Márie 
Lurdskej a 27. Svetový deň chorých. 
Pri sv. omšiach ráno a večer, ako aj na 
filiálke, budeme vysluhovať sviatosť 
Pomazania chorých. Prijať ju môže ten, 
kto je vážnejšie chorý (alebo aj 
chronicky chorý), ako aj tí, ktorí majú 
podstúpiť ťažšiu operáciu.  
4. V pondelok pozývame na detské 
stretko o 15:30 do 17:00 hod.  
5. V utorok po večernej sv. omši bude 
Biblické stretnutie v priestoroch fary. 
6. Vo štvrtok bude miništrantské 
stretnutie o 15:30 hod.  
7. Pripomíname, že farská veselica 
(ples) našej farnosti sa uskutoční 
v sobotu 23. februára v jedálni na ZŠ 
Lúčna o 19.00 hod. Lístky si môžete 
kúpiť v sakristii. Cena je 15,-€ za jeden 
lístok. 
 

Svätý Valentín,  
biskup a mučeník 

 

Pôvod mena : z latinčiny valens – 

mocný, silný, zdravý. Valentín spravoval 

v 3. storočí diecézu v Terni v Umbrii. 

Počas svojho pôsobenia údajne napriek 

zákazu sobášil mladé páry. Pri 

prenasledovaní kresťanov zomrel 

mučeníckou smrťou okolo r. 268. Jeho 

úcta sa dostala do Ríma už v 4. storočí. 

Biskupove pozostatky boli dočasne 

uložené vo Valentínovej bazilike na Via 

Flaminia.    

 

Valentín bol veľakrát zamieňaný 

s inými nositeľmi tohto mena. 

V stredoveku bol vzývaný ako orodovník 

počas ťažkých chorôb, zvlášť nervových 

a epilepsie. V románskych krajinách, 

v Anglicku a Spojených štátoch bol 

zvolený za patróna zamilovaných. 

V mnohých krajinách sveta sa 14. 

februára darujú zo strany mužov kvety 

ako dôkaz lásky. Korene tohto zvyku 

siahajú do ďalekej minulosti. V starom 

Ríme sa 14. februára slávil deň bohyne 

Juno, ktorá bola považovaná za 

ochrankyňu manželstva a rodiny. Ženám 

v rodine sa v tento deň darovali kvety. 

V obchodníckych mestách sa cechy 

moreplavcov, kupcov, remeselníkov 

a iné bratstvá 14. februára schádzali na 

spoločné priateľské posedenie. 

Je patrónom mládeže, cestujúcich 

a včelárov. V ikonografii je zobrazený 

ako kňaz v ornáte, s kalichom v ľavej 

ruke a s mečom v pravej, tiež v oblečení 

biskupa, ktorý uzdravuje chlapca 

z padúcnice. Na Slovensku je jeho 

zobrazenie zriedkavé. Socha tohto 

svätca sa nachádza vo farskom kostole 

v Novákoch.   

                           Lucia Horná  

 


