
    V sobotu 16. marca  v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach si pri svätej omši slovenská Cirkev spoločne 

pripomenula a poďakovala Bohu za 95 rokov života a 70 rokov kňazstva kardinála Jozefa Tomka 

a zároveň aj 85 rokov života emeritného košického arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča. 

    Životného jubilea sa kardinál Jozef Tomko dožil v pondelok 11. marca 2019. K životnému jubileu 

rodáka z Udavského pri Humennom sa pripája aj 70 rokov kňazstva, ktoré prijal 12. marca 1949 v Ríme. 

V predvečer 95. narodenín slávil ďakovnú svätú omšu na pôde Pápežského slovenského kolégia sv. 

Cyrila a Metoda v Ríme v rodinnom kruhu kňazov, rehoľníkov a rehoľných sestier. Príhovor predniesol 

páter Konštanc Miroslav Adam OP, v ktorom uviedol: 

     Máme tu dnes, bratia a sestry, medzi sebou kňaza, arcibiskupa, kardinála – jubilanta, ktorý prežil 

požehnaných 95 rokov života, z toho 70 rokov v šťastnej kňazskej službe.  

     Aj on začul v ranej mladosti Kristovu výzvu: „Iďte a učte všetky národy, iďte a krstite ich...“ 

     Keď sa kňaz dožíva 70. roku od svojej vysviacky, odvtedy ho voláme platinovo-omšovým kňazom. Čo 

je platina?! Je to najcennejší vzácny kov; na každom jeho zrnku sa skvie nielen pot, ale aj baníkova slza. 

A teda, čo je platinová svätá omša?! Platinu omšu slúžiacej kňazskej duše vytvára práca 70 rokov, ktorú 

oxidovali starosti, boje, pot, námaha práce a nesmierna únava 70 rokov. Platinová omša je teda otázkou 

veku. 70 rokov od vysviacky je prenádherný a dlhý čas. Je to čas hodnotenia. Drahý pán kardinál, dnes 

hodnotíte obdobie svojho dlhého života, hodnotíme ho my, hodnotí ho Boh! V každom prípade to nebola 

ľahká doba, a pochopí to len ten, kto vtedy žil. Veď keď ste vy začínali, neboli lepšie časy, ani slnko 

nesvietilo jasnejšie ako dnes. Boh vám však dal skutočnú milosť kňazstva a vy ste sa odhodlali, išli ste 

do sveta, a neoľutovali ste. 

      To dodáva mne, oveľa mladšiemu kňazovi, ostatným našim mladým kňazom i bohoslovcom, odvahu, 

aby sme sa odhodlali aj my v dnešných časoch. 

      Tak ako sme všetci my, aj vy ste boli vtedy slabý, hriešny, a takým ste aj zostali. Tak ako my, aj vy 

ste si do svojho kňazstva priniesli ťarchu svojho dedičstva, svojej minulosti, svoje talenty aj nedostatky, 

svoje náklonnosti, slabosti, krehké miesta vo svojej bytosti. 

      Toto všetko ste si priniesli a každý deň svojho kňazského života ste sa presviedčali, že milosť Božia 

je silnejšia než ľudské slabosti. S pribúdajúcimi rokmi ste badali, že ťarcha kňazskej a neskôr biskupskej 

i kardinálskej služby je väčšia než sú ľudské sily. Keďže však ste vytrvali doteraz, je to svedectvom, že 

Boh k vám bol vždy dobrý a verný. 

      Hoci ste kňazom 70 rokov, a ja len 24, predsa mi len dovoľte, drahý náš pán kardinál, aby som vám 

do ďalších rokov kňazského života pripomenul, že ste boli povolaný na to najvyššie, čo jestvuje; aby ste 

svedčili o Božích pravdách v duchovnej tme tohto sveta, aby ste ohlasovali Božie kráľovstvo na prelome 

20. a 21. storočia, aby ste udeľovali Božiu milosť zverenému ľudu, aby ste uprostred tohto sveta 

predstavovali Božiu Cirkev, aby sa táto vzmáhala a bola naozaj znamením, že prišla Božia milosť a že je 

uzavretá večná zmluva medzi Bohom a človekom, ktorá spočíva na neodvolateľnej Božej vernosti, a nie 

na ľudskej sile či slabosti. 

      Pred 70 rokmi ste na seba s dôverou prijali kňazstvo a dnes, už na záver, vás povzbudzujem, aby 

ste v nastúpenej ceste pokračovali. Boh vám bude i naďalej dodávať odvahu. Veď ten, ktorý urobil 

počiatok a stred, daruje vám aj večné naplnenie kňazstva a celého života! 

Slová Pána Ježiša: „Iďte a učte všetky národy, iďte a krstite ich; nebojte sa, ja som s vami...“, nech vás, 

drahý náš jubilant, sprevádzajú po všetky dni vášho kňazského života. 

           zdroj: www.tkkbs.sk 

  

Koľkokrát sa nám stane, že sa niekde 
veľmi dobre cítime a nechce sa nám odtiaľ 
odísť. Vtedy si asi spomenieme na dnešné 
Evanjelium a povieme si: Pane, dobre je 
nám tu! Boli by sme najradšej, keby sa ten 
vzácny okamih nikdy neskončil. Taký pocit 
môžeme zažiť napríklad na dovolenke, pri 
milovanej osobe, alebo po dosiahnutí 
nejakého úspechu..  

 

Dobre je nám pri Tebe... 
  

Túžba ostať pri Ježišovi prekonáva 
všetky pozemské pocity radosti a v jeho 
prítomnosti môžeme dosýta načerpať. 
Radosť, pokoj, lásku, dobro a mnohé ďalšie 
atribúty môžeme nájsť v Ježišovej blízkosti. 

Ježiš zobral troch najvýznamnejších 
apoštolov na vrch Tábor a tam sa začal 
modliť a zaiste prosil Otca, aby mohol týmto 
dokázať, že jeho cesta do Jeruzalema a na 
kríž je nutná. Otec vyslyšal Synovu modlitbu 
a dokázal to aj navonok: najskôr Ježišovu 
tvár, ale aj rúcho prežiarilo silné svetlo, 
potom sa zjavili dve najväčšie osobnosti 
Starého zákona Mojžiš a Eliáš a rozprávali 
sa s Ježišom a napokon ich zahalil oblak a 
bolo počuť Boží hlas.Oblak vo Svätom 
písme symbolizuje Božiu prítomnosť. 
Naznačuje, že smrteľný človek nikdy 
nemôže vidieť veľkého a nekonečného 
Boha. Oblak pri Ježišovom premenení je 
dôkazom, že v tom okamihu je tam prítomný 
aj Nebeský Otec. Apoštoli dokonca počuli aj 
jeho slová: Toto je môj vyvolený Syn, 
počúvajte ho! V tej chvíli bolo apoštolom 
všetko jasné. Spoznali, že Ježiš je väčší ako 

Mojžiš a Eliáš, že je najväčší, lebo je Božím 
Synom. Vtedy zatúžili, aby sa ten okamih 
nikdy neskončil, načo Peter povedal: Učiteľ, 
dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden 
tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. 

Vyhľadávame aj my miesta Božej 
prítomnosti? Ježiš je všade, je tam, kde sa 
zhromažďujeme k modlitbe, je v našich 
vzťahoch, je medzi ľuďmi, ktorí si vzájomne 
pomáhajú, je medzi milujúcimi... Otázkou je, 
či hľadáme a túžime po takýchto miestach 
a situáciách... Nemusí ísť len o chrám, i keď 
ten je prvoradý. Ježiša dennodenne 
môžeme stretávať na uliciach, na našich 
pracoviskách, v našich bytoch, či domoch. 
A niekedy je dôležité vyjsť na vrch do 
samoty, ďaleko od ľudí, aby sme zažili Boží 
dotyk. Teraz v pôste by sme si na to mali 
nájsť čas. 

Pane, túžime volať s apoštolmi dobre je 
nám pri Tebe. Túžime byť v Tvojej 
prítomnosti. Stále, aby náš život bol lepší. 

   Matúš Haňov  

12 
2019 

XIII. ročník 

17. marca 2019 
 

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA 
 

Resp.: Pán je moje svetlo a moja spása. 

Vychádza týždenne k nedeli. Redakčná rada: veriaci. Web: www.rkcvtjuh.sk. Návrhy čakáme na email: 

rkcvranovjuh@gmail.com; číslo účtu: SK15 0200 0000 0030 3648 5058. Príspevok na vydávanie: 0,10 € 

 

Pán mi dal pokoj srdca  
(kardinál Jozef Tomko)  

http://www.tkkbs.sk/


Oznamy Liturgický program na 6. týždeň cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

18. 3. 

PONDELOK PO 2. PÔSTNEJ  

Dan 9, 4b-10; Ž 79; Lk 6, 36-38 

6.30   ZBP Katarína a Jozef s rodinou 

18.00   + Jozefína, 1. výročie smrti 

Ut 

19. 3. 

SVÄTÉHO JOZEFA,  

ŽENÍCHA PANNY MÁRIE 

slávnosť 

2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ž 89; Rim 

4, 13. 16-18. 22; Mt 1, 16. 18-21. 24a 

6.30   + Anna 

18.00   + Jozef Slíž 

St 

20. 3. 

STREDA PO 2. PÔSTNEJ  

Jer 18, 18-20; Ž 31; Mt 20, 17-28 

6.30   ZBP Ján 

18.00 ZBP DDSv. Anna, Jozefína / deti 

Št 

21. 3. 

ŠTVRTOK PO 2. PÔSTNEJ 

Jer 17, 5-10; Ž 1; Lk 16, 19-31 

6.30  ZBP a Poď. 70 rok. života Anna    

18.00  + Pavol Oravec 

Pi 

22. 3. 

PIATOK PO 2. PÔSTNEJ 

Sk 22, 3-16; Ž 117; Mk 16, 15-18 

6.30  + Štefan 

18.00 
 ZBP Igor a Mária Oravcoví            
                              / birmovanci 

So 

23. 3. 

SOBOTA PO 2. PÔSTNEJ 

Mich 7, 14-20; Ž 103; Lk 15,1-3. 11-32 

7.00  ZBP Jolana   

18.00  + Marián 

Ne 

24. 3. 

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA  
 
 

Ex 3, 1-8a. 13-15; Ž 103;  
1 Kor 10, 1-6. 10-12; Lk 13, 1-9 

8.00  + Jozef, Helena    

9.30 
 ZBP DDSv. a Poď. 30 rokov 
života Zuzana 

11.00  + Mária 

18.30  ZBP Jozef 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  18.00   18.00  9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  24. 3. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Novák, 
Sinčáková 

Harakaľová, 
Uriga 

Demčák, 
Plančárová 

Kočiš, 
Štefanková 

Benčo, 
Vaterka 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Drábovú, 
Ištokovú, Hrehovú. Vďaka rodinám, 
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
2. Na opravu strechy darovali Bohu 
známi darcovia 100,-€, 50,-€, 50,-€, 40,-€ 
a 90,-€ a na kostolné potreby Bohu 
známi darcovia 50,-€ a 40,-€ . Štedrý 
darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh 
zaplať. 
3. Zbierka na Charitu z minulej nedele 
činila v našej farnosti spolu 873,68,-€ 
(Farský kostol: 700,30,-€, filiálka Dlhé 
120,-€ a kaplnka Rodinná oblasť 53,38,-
€). Všetkým vám vyslovujeme vďačnosť 
za vaše dary. 
4. V tomto týždni bude v utorok Biblické 
stretnutie a vo štvrtok miništrantské 
stretnutie.  
5. Pripomíname, že v našom farskom 
kostole pokračujú aj dnešnú nedeľu 
Pôstne kázne. Kázeň začína  o 14.30 
hod., po kázni bude Krížová cesta. 
Kazateľom je vdp. Ján Dudič, špirituál 
Kňazského seminára v Košiciach. 
Pozývame vás aj dnes na toto duchovné 
zamyslenie. 
6. Dnes sú medzi nami veriaci 
z farnosti Kecerovce, ktorí prišli na 
zbierku pre stavbu ich kostola 
v Čižaticiach. Po sv. omši budú stáť pri 
dverách. Prosíme o váš milodar na tento 
cieľ. Vďaka za každú vašu obetu. 
7. Počas celého pôstneho obdobia je 
vzadu na stolíku vo farskom kostole 
položená krabička Veľkonočný dar. 
Ide o dar pre núdzne rodiny v našej 
farnosti. Vyslovujeme už teraz vďačnosť 
všetkým darcom na tento úmysel. 
8. Mladých od 15 rokov vyššie 
pozývame na duchovnú obnovu – 
víkendovku  s p. kaplánom Patrikom. 
Ktorí majú záujem, môžu sa prihlásiť ešte 
dnes v sakristii. 

Svätý Jozef,  
ženích Panny Márie 

 

Pôvod mena : z hebr. Jóseph – Boh pridá, 

rozhojní. Bol to muž veľkej viery so zmyslom 

pre rodinu. Nasadil všetko! Stal sa mužom 

viery, obetavým manželom a pred zákonom 

otcom, ktorý si veľmi dobre uvedomoval svoju 

úlohu ochrancu, strážcu, živiteľa svojej rodiny.    

Bol mužom činu. Mužom konajúcim 

z lásky a mužom obety, mužom, ktorý pre 

záujem dieťaťa išiel do emigrácie, mužom, 

ktorý obetavo hľadal strateného Ježiša, ktorý 

jeho nájdenie prežíval v tichu, bez zbytočných 

slov, čo ho charakterizuje ako muža hrdého 

a principiálneho. Od samého začiatku života 

Cirkvi bol v nej uctievaný a vzývaný ako jej 

ochranca. Jeho úcta bola zvlášť rozvinutá na 

Východe. Na Západe jeho úctu najviac šírili 

františkáni, Bernard z Clervaux, František 

Saleský, Bernardín Sienský a Terézia z Avily. 

Oficiálne ho za ochrancu Cirkvi vyhlásil 

blahoslavený Pius IX. v r. 1870. Ján XXII. 

Vložil jeho meno do Prvej eucharistickej 

modlitby tzv. Rímskeho kánonu sv. omše. 

V ikonografii je zobrazený s malým 

dieťaťom Ježišom na rukách a s ľaliou alebo 

s tesárskym náradím. Najstarším 

vyobrazením je Jozef pri jasliach ako drží 

ochrannú ruku nad dieťaťom a jeho matkou.   

                           Lucia Horná  

 


