
Deň počatého dieťaťa 2019  

    Každoročne si 25. marca na Slovensku okrem Dňa zápasu za ľudské práva pripomíname aj práva 

nenarodených. Kampaň chce pripomenúť, že život sa začína od počatia a podľa Ústavy SR, článku 15, 

je každý život hodný ochrany pred narodením. Aj tento rok organizuje túto informačnú kampaň 

Občianske združenie Fórum života. "Cieľom nie je ísť do konfliktu alebo tlačiť na emócie. Chceme 

ponúknuť argumenty, aby sa ľudia nad nimi zamysleli a možno aj prehodnotili svoje postoje,“ hovorí 

hlavná koordinátorka kampane Lucia Mihoková. 

    25. marca s bielymi stužkami 

     Organizátori aj tento rok volia kampaň v uliciach slovenských miest. Symbolom kampane je biela 

stužka; dobrovoľníci ju budú spolu s informačným letákom rozdávať v uliciach 25. marca 2019. 

„Okrem základnej témy, že na ešte nenarodenom ľudskom živote záleží, chceme hovoriť aj 

o konkrétnej a systémovej pomoci a prevencii,“ hovorí Lucia Mihoková.  

     4 Projekty konkrétnej pomoci 

     S činnosťou Fóra života ako organizátora sú prepojené projekty konkrétnej pomoci. V Poradni 

Alexis už desiaty rok sprevádzajú ženy, ktorých tehotenstvo dostalo do ťažkej situácie a zvažovali 

z rôznych dôvodov potrat. V projekte Zachráňme životy sa prepájajú ďalšie pomáhajúce organizácie 

s matkou, ktorá je v ťažkej životnej situácii. Projekt funguje na „adopcii“ ženy a jej dieťaťa – počas 

jedného roka žena dostáva finančnú podporu podľa toho, čo potrebuje (ubytovanie, stravu, lieky a pod.) 

a hlavne odborné sprevádzanie počas tohto obdobia. Fórum života svoju činnosť sústredí aj do oblasti, 

ktorá bola štatisticky vyhodnotená ako mesto s najvyššou mierou rozvodovosti a potratov. Preto 

v Leviciach funguje Centrum konkrétnej pomoci Femina, ktoré pomáha najmä ženám v ťažkom 

období hľadať riešenia ich situácie. Takéto centrá vznikajú aj v Prešove a Snine. 

 

 

  

Tak, ako to býva každý rok, výzva 
pôstneho obdobia robiť pokánie pokračuje 
a aj tretia pôstna nedeľa nám prináša slová 
Ježiša Krista, ktorý nám dáva možnosť 
zmeniť svoj život. Určite každý z nás si už 
neraz prial, aby mohol začať odznova. 
Pôstna doba je čas, kedy sme viac vnímaví 
na udalosti našej spásy a ochotnejšie 
odpovedáme na výzvu zmeniť to, čo je 
v našom živote v rozpore s Božím plánom. 
Všetci sme pozvaní využiť pôstny čas tak, 
aby nastávajúce veľkonočné sviatky 
priniesli pokoj našej duši i telu. No nie je to 
vždy jednoduché, keďže v našom živote je 
prítomný hriech.   

 

Čas na pokánie... 
  

Evanjelium dnešnej nedele obsahuje 
výstrahy, aby sme robili pokánie, pretože 
inak zahynieme. Upozorňuje nás všetkých 
na potrebu obrátenia ešte pokým je čas, 
pretože nik nevie, kedy sa postaví pred 
Boží súd. Život človeka je totiž ohraničený 
a v porovnaní s večnosťou pomerne krátky. 
Okrem dvoch výstrah nám Ježiš 
v dnešnom evanjeliu približuje ďalšie zo 
svojich podobenstiev, ktoré hovorí 
o figovníku, ktorý neprináša ovocie. 
Skúsme sa v tomto čase pôstu zamyslieť 
nad tým, či aj my nie sme takýmto 
figovníkom. No ak aj naša odpoveď bude 
„áno“, ešte nie je nič stratené, pretože je tu 
stále Ježiš, ktorý sa stavia do pozície 
vinohradníka, ktorý sa prihovára a prosí za 
neúrodný figovník a snaží sa ho zachrániť 
slovami: „Pane, nechaj ho ešte tento rok. 

Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce 
prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.“ 
Práve tieto Ježišove slová dávajú každému 
z nás nádej, že máme ešte stále čas. Máme 
možnosť zmeniť seba a aj svoj život. Ježiš 
tým chce povedať, že nás veľmi miluje 
a nechce našu záhubu. No zároveň nás 
vyzýva k tomu, aby sme sa angažovali za 
svoju spásu. Dáva nám ešte príležitosť. No 
dôležitou podmienkou je spolupracovať 
s Božou milosťou a odovzdať sa do rúk 
vinohradníka, ktorým je náš Mesiáš – Ježiš 
Kristus, ktorému na nás veľmi záleží aj 
napriek tomu, že nie vždy „prinášame 
ovocie“. 

Musíme náš život spojiť s Bohom, ktorý 
nás aj teraz, v tomto pôstnom období 
pozýva k zmene života a k pokániu. Sme 
totiž pozvaní k tomu, aby sme prinášali 
ovocie, ktoré Boh, ako Pán vinice od nás 
očakáva. Snažme sa preto, aby sme nášmu 
Nebeskému Otcovi dokázali, že napriek 
všetkému dokážeme priniesť to najlepšie 
ovocie... 

   Anna Vozárová  
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Oznamy Liturgický program na 3. pôstny týždeň 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

25. 3. 

ZVESTOVANIE PÁNA  
slávnosť 

Iz 7, 10-14; 8, 10c ; Ž 40;  

Hebr 10, 4-10; Lk 1, 26-38 

6.30   ZBP Šimonko 

18.00   ZBP Michaela, Marián   

Ut 

26. 3. 

UTOROK PO 3. PÔSTNEJ  

Dan 3, 25. 34-43; Ž 25; Mt 18, 21-35 

6.30   Za žijúcich členov BSR 

18.00   + Helena, Ján 

St 

27. 3. 

STREDA PO 3. PÔSTNEJ  

Dt 4, 1. 5-9; Ž 147; Mt 5, 17-19 

6.30   + Helena, Jozef, Štefan 

18.00 ZBP a Poď. za život, Jozef  / deti 

Št 

28. 3. 

ŠTVRTOK PO 3. PÔSTNEJ 

Jer 7, 23-28; Ž 95; Lk 11, 14-23 

6.30  + členov BSR    

18.00 
 ZBP Alena, ktorá slávi svoje 
narodeniny 

Pi 

29. 3. 

PIATOK PO 3. PÔSTNEJ 

Oz 14, 2-10; Ž 81; Mk 12, 28b-34 

6.30  ZBP Alena, 50 rokov života 

18.00  + Jozef, Zuzana    / birmovanci 

So 

30. 3. 

SOBOTA PO 3. PÔSTNEJ 

Oz 6, 1-6; Ž 51; Lk 18, 9-14 

7.00  + Jozef    

18.00  + Ľudmila   

Ne 

31. 3. 

ŠTVRTÁ  PÔSTNA  NEDEĽA  
 
 

Joz 5, 9a. 10-12; Ž 34;  
2 Kor 5, 17-21; Lk 15, 1-3. 11-32 

8.00  + Viktor   

9.30 
 ZBP DDSv. Daniel, 25 rokov 
života 

11.00  + Anna Šmajdová 

18.30  + Milan, Jozef 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé 18.00    18.00  9.30 

Rod. oblasť 17.00      11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  31. 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 prosíme 
rodiny Šimkovú, Vargovičovú, Diľovú, 
Hornú. Vďaka rodinám, ktoré upratovali 
kostol k dnešnej nedeli. 
2. Na opravu strechy darovali Bohu 
známi darcovia 50,.-€ a 100,-€ a na 
kostolné potreby Bohu známa rodina 
500,-€ a z krstu u Gdovinových 50,-€. 
Štedrým darcom Pán Boh zaplať. 
3. Zajtra (25. marca) je liturgická 
slávnosť Zvestovania Pána. Je to 
sviatok, ktorý nám pripomína počatie 
Ježiša v živote Panny Márie. Zároveň je 
to Deň počatého dieťaťa. Pri večernej 
sv. omši vo farskom kostole budeme 
osobitným obradom požehnávať 
mamičky, ktoré čakajú dieťa. 
Pozývame ich preto osobitne a prosíme 
budúce mamičky, aby pri sv. omši zaujali 
miesto v prednej lavici kostola. 
4. V tomto týždni bude v utorok 
Biblické stretnutie a vo štvrtok 
miništrantské stretnutie.  
5. V sobotu o 9.30 dopoludnia bude 
vo farskom kostole stretnutie 
prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. 
Náplňou stretnutia bude ďalšia 
katechéza, ako aj organizačná príprava 
samotnej slávnosti. Účasť všetkých 
detí a rodičov je nutná! 
6. Dňa 29.3. – 30.3.19 sa uskutoční  
duchovná obnova pre všetkých žiakov 
5. ročníka zo všetkých škôl na CZŠ sv. 
Dominika Savia na Bernolákovej ul. 
7. Pripomíname, že aj dnes pokračujú 
v našom farskom kostole Pôstne 
kázne. Začínajú sa o 14.30 hod., po 
kázni bude Krížová cesta. 
8. Do pozornosti dávame zmenu času, 
ktorá bude budúci víkend. V noci zo 
soboty na nedeľu si posunieme ručičky 
hodiniek o hodinu dopredu, teda na 
letný čas. Nezabudnime na to aj kvôli 
príchodu na nedeľnú sv. omšu. 

Zvestovanie Pána  
 

Korene sviatku Zvestovania Pána 

siahajú na Východe až do doby pred 

ekumenickým koncilom v Efeze r. 431. 

Na Západe sa tento sviatok slávil už v 5. 

storočí a to v nedeľu pred Vianocami.    

Sviatok Zvestovania Pána 25. marca 

máme doložený na Východe už v 

polovici 6. storočia. Dátum bol stanovený 

vzhľadom na skutočnosť, že Narodenie 

Pána bolo ustanovené na 25. december. 

Sviatok často pripadá do obdobia 

Veľkého týždňa. Cirkev v Španielsku si 

dlho zachovala termín slávenia 18. 

decembra a cirkev v Miláne ho slávi 

poslednú adventnú nedeľu.  

Ak slávnosť Zvestovania Pána 

pripadne do Svätého týždňa, prekladá sa 

liturgické slávenie na pondelok po 

veľkonočnej oktáve. 

                           Lucia Horná  

 


