
Svätý Otec František dôrazne odsúdil  

potraty a homosexualizmus   

    V týchto dňoch sa k aktuálnym témam diskusie o ochrane ľudského života od počatia, ako aj postoji 

k homosexualite, vyjadril opätovne aj pápež František. V rozhovore pre pre program Salvados 

španielskeho televízneho kanálu La Sexta. Novinár Jordi Évole, ktorý sa rozprával s pápežom, sa ho 

spýtal, či by pochopil ukončenie tehotenstva, ktoré bolo dôsledkom znásilnenia. 
    Potrat je vždy vražda: „Chcel by som pochopiť zúfalstvo dievčaťa, ale tiež viem, že je zlé zničiť 

ľudský život, aby sa tento problém vyriešil,“ povedal František a položil rečnícku otázku: „Je prijateľné 

najať plateného vraha na zničenie ľudského života?“ 

    Pápež sa vrátil k prípadu znásilneného dievčaťa a rozhodne vyhlásil: „Nemôžete ju ani vyhodiť na 

ulicu. Vďaka Bohu, v posledných 10 alebo 15 rokoch veľmi vzrástla citlivosť na takéto prípady 

osamelých dievčat, ktoré budú matkami.“ Pápež poznamenal, že v tom čase sa výrazne rozvinuli 

aktivity, vďaka ktorým mali možnosť byť sprevádzané a zdôrazňovala sa ich dôstojnosť. Novinár však 

išiel v tejto téme ďalej a hovoril o krajinách, kde je potrat stále trestný, ako to chce podľa reportéra aj 

Cirkev, v ktorých ženy zažívajú veľmi ťažké situácie a sú potrestané väzením za rozhodnutia, ktoré 

prijali (v súvislosti s potratom – poznámka KN). Pápež v reakcii na to poznamenal, že nehovorí o 

svetskom práve rôznych krajín, „ale kladie si otázku, v súvislosti s občianskym a náboženským právom, 

ktorá sa týka ľudskej bytosti: Je správne odstrániť ľudský život, aby sa tento problém vyriešil?“ Potom 

dodal: „Od odpovede na túto otázku závisí všetko ostatné, ale toto je základná otázka, z ktorej 

vychádzam.“ 

    Homosexuálny sklon nie je hriechom: Ďalšou dôležitou otázkou bola homosexualita a postoj 

Cirkvi voči nej. Svätý Otec začal v tejto veci svoje vyjadrenie úvahou o tom, čo je to hriech, a dvakrát 

zopakoval, že nie sú ním sklony.  

     „Ak máte sklon sa hnevať, to nie je hriech, ale ak sa rozzúrite a zraníte iných, dopustíte sa hriechu,“ 

vysvetlil. Keď sa na to novinár opýtal, či zriedkavosť znamená „homosexuálne dieťa“, pápež dvakrát 

opakoval, že „teoreticky nie“, a potom dodal: „Ale hovorím o dieťati, ktoré sa vyvíja a rodičia začínajú 

vidieť zriedkavé prejavy. Nech sa spolu poradia a nech idú za odborníkom. Mali by to urobiť. Možno to 

nie je homosexualita, ale niečo iné.“ 

     Reportér sa však stále zaujímal o otázku, či to možno považovať za „zriedkavé“, že niekto má rád 

ľudí rovnakého pohlavia. František vysvetlil, že „pre rodinu je to niečo zriedkavé“, poznamenávajúc, že 

„nie v zmysle pohoršenia“. To by sa malo chápať v tom zmysle, že „je to niečo, čomu nerozumejú, 

niečo mimo normy“ - vysvetlil pápež. 

     Potom poukázal na to, že inštitúcia rodiny bola skoršia a dôležitejšia, pričom zároveň dodal, že 

„každý má právo mať otca a matku a rodinný krb a otec a matka majú právo mať dieťa“. Všimol si, že 

„homosexualita spôsobuje bolesť v rodine, ale“ - dodal – „nikto nevyháňa osobu z domu pre jej 

homosexuálne sklony.“       
     Dôležité je uzdravenie: Nakoniec rozhovor prišiel k otázke nedávneho vatikánskeho samitu o 

sexuálnych priestupkoch v Cirkvi. František zdôraznil, že nerozumie tým, ktorí nechcú tvrdšie opatrenia 

proti pedofílii. Zároveň bránil proces obnovy, ktorý začal počas svojho pontifikátu. „Niektorí by chceli, 

aby som obesil sto kňazov na Námestí sv. Petra, pretože to by bol konkrétny skutok. 

     V médiách to dostalo veľa priestoru, ale mňa viac ako priestor v médiách zaujíma, začatie 

uzdravujúcich procesov,“ dodal na záver televízneho rozhovoru pápež František. 

         Zdroj: www.tkkbs.sk 
 

 
 

 

Všetci – Ježiš sám. Hriech, 
odsúdenie – ľútosť, odpustenie. 
Antonymá, ktoré v dnešnom Božom 
slove zvýrazňujú kontrast medzi tým, 
akí sme my a aký je Boh. Medzi našou 
spravodlivosťou a tou Božou. Naším 
pohľadom a tým Božím. Tieto kľúčové 
slová sú tiež kľúčovými slovami 5. 
pôstnej nedele a aj veľkého pôstu.   

Zavčas ráno je Ježiš v chráme, 
hrnie sa k nemu všetok ľud a on ich 
učí. V tom prichádzajú farizeji 
a zákonníci s úplne jasnou vecou. 
Podľa zákona má byť žena pristihnutá 
pri cudzoložstve ukameňovaná. 
A takúto ženu priviedli práve so sebou. 
Je to jasné, niet čo riešiť. Predsa ona 
je tá prichytená hriešnica a farizeji 
a zákonníci sú tí dobrí, spravodliví, 
čestní... Voči tejto „spravodlivosti“ ani 
nik nenamieta z tých všetkých, ktorí 
boli s Ježišom...  

 

Kto z vás je bez hriechu... 
  
Ako ľahko je mať názor, aký je 

prezentovaný v médiách. Ako ľahko je 
mať názor väčšiny. Ako ľahko je 
odsúdiť, odpísať. Nie som ja tým 
zákonníkom dnešnej doby v mojich 
politických názoroch, či pracovných 

vzťahoch? Ja ako „spravodlivý“ 
zákonník a farizej. 

 Čo robí hriešnica? Mlčí, 
nevyhovára sa, neospravedlňuje svoje 
správanie, že sú aj iní, že aj iní tak 
robia.. Nevzpiera sa, nekričí, aj keď ide 
o ukameňovanie, bolestivú smrť... Je 
pokorná, priznáva, ľutuje. Cudzoložnica 
sa stáva vzorom. Ja ako cudzoložnica? 

Udalosť z chrámu je pre nás 
kurzom Božej logiky. Ježiš hriešnicu 
neodsudzuje ako všetci. Boh svoju 
moc, svoju všemohúcnosť, prejavuje 
milosrdenstvom a odpustením. Toto je 
príklad pre naše nasledovanie Krista 
v našich názoroch, v našich vzťahoch – 
ja ako Ježiš.   
              Ján Štefanko   
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Oznamy Liturgický program na 5. pôstny týždeň 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

8. 4. 

 PONDELOK PO 5. PÔSTNEJ  

Dan 13,41-62; Ž 23; Jn 8,12-20 

6.30  + Vladimír   

18.00  + vdp. Anton (kňaz)    

Ut 

9. 4. 

UTOROK PO 5. PÔSTNEJ  

Nm 21,4-9; Ž 102; Jn 8,21-30 

6.30  ZBP a DDSv. Samuel, Štefan   

18.00  + Bartolomej   

St 

10. 4. 

STREDA PO 5. PÔSTNEJ  

Dan 3,14-20.91-95; Dan 3; Jn 8,31-42 

6.30  ZBP a Poď. za 80 r. ž. Margita   

18.00  ZBP Viktória                     / deti 

Št 

11. 4. 

ŠTVRTOK PO 5. PÔSTNEJ 

Gn 17,3-9; Ž 105; Jn 8,51-59 

6.30  + Sidónia, Jozef, Pavel, Milan      

18.00  ZBP Jozef, Vladimír   

Pi 

12. 4. 

PIATOK PO 5. PÔSTNEJ 

Jer 20,10-13; Ž 18; Jn 10,31-42 

6.30  ZBP a Poď. za 40 r. života Ján 

18.00  + Mária               / birmovanci 

So 

13. 4. 

SOBOTA PO 5. PÔSTNEJ 

Ez 37,21-28; Jer 31; Jn 11,45-56 

7.00  + Jozef   

18.00  ZBP Anna 

Ne 

14. 4. 

KVETNÁ  NEDEĽA  –  

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA 
 
 

Iz 50,4-7; Ž 22;  
Flp 2,6-11; LK 22,14-23,56 

8.00  ZBP Anna, 40 r. života   

9.30  + Peter, 30 výročie smrti     

11.00  Za farníkov   

18.30  + Helena    

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00    9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  14. 4. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Benčo,  
Novák 

Ivanko, 
Ivanková 

Sztraka, 
Sztraková 

Novák, 
Antolíková 

Chytra, 
Sabolová 

 

1. Na upratovanie prosíme rodiny 
Dankovičovú, Kavčákovú, Klacikovú. 
Vďaka rodinám, ktoré upratovali kostol k 
dnešnej nedeli. 
2. Na potreby kostola darovali piati 
Bohu známi darcovia po 50,-€. Pán 
Boh zaplať. 
3. V nasledujúcom týždni budeme 
v celom dekanáte spovedať pred 
veľkonočnými sviatkami. V našej 
farnosti bude program spovedania 
takýto: filiálka Dlhé –  v stredu od 
16.30 do 17.30 hod., farský kostol sv. 
Františka – v sobotu dopoludnia od 
9.00 do 12.00 hod. a popoludní od 
14.30 do 17.00. Rozpis spovedania si 
môžete bližšie pozrieť na našej stránke.  
4. Keďže budeme spovedať aj okolité 
farnosti, tak od utorka do piatku 
nebudeme spovedať pred večernými 
sv. omšami. Zároveň nebudú od 
utorka hodiny v kancelárii. Potrebné 
veci vybavte po sv. omšiach. 
5. V utorok po večernej sv. omši 
pozývame členov Pastoračnej rady na 
stretnutie, ktorého obsahom bude 
príprava nadchádzajúcich veľkonočných 
sviatkov.  
6. Budúca nedeľa je Kvetná – Nedeľa 
utrpenia Pána. Pri všetkých sv. omšiach 
v nedeľu budeme požehnávať ratolesti 
(bahniatka), ktoré si prineste všetci do 
kostola. Zvlášť vás pozývame na 
slávnostnú sv. omšu o 11.00 hod., 
ktorá začne požehnaním ratolestí pri 
kríži vedľa areálu kostola (ako každý 
rok), ako aj slávnostným sprievodom 
zvonku do chrámu. 
7. Vo štvrtok nasledujúceho týždňa 
(11. apríla) sa uskutoční zápis žiakov 
do 1. ročníka na našej Cirkevnej 
spojenej škole sv. Dominika Savia. 
Povzbudzujeme vás rodičov, ktorí máte 
budúcich prvákov, aby ste využili 

možnosť dať ich učiť sa a formovať 
v katolíckom duchu. 
8. Pripomíname, že dnes je posledná 
Pôstna kázeň v našom farskom 
kostole. Začína o 14.30 hod., po kázni 
bude Krížová cesta. 
9. Pozývame vás zajtra, v pondelok, 
na veľké upratovanie kostola pred 
sviatkami. Začne o 9.00 hod. 

 
Svätý Július I.,  

pápež a mučeník  
 

Pôvod mena : latinského pôvodu ako 

rodové meno rímskej šľachty, pochádzal 

z nej aj cisár Gaius Cézar, z Jovilius – teda 

Jovišov – Jupiterov, hlavného rímskeho 

boha. Július pochádzal z Ríma, kde sa 

narodil v druhej polovici 3. storočia.    

Na Petrov stolec ako najvyšší pastier 

Katolíckej cirkvi nastúpil 6. februára 337. 

Zapísal sa do dejín ako láskavý, ale aj 

neochvejný pápež, čo sa týkalo čistoty viery. 

V čase jeho pontifikátu doznievali ešte 

prejavy arianizmu, ktoré spochybňovali 

božstvo Ježiša Krista. 

Z toho dôvodu zvolal synodu do Ríma, 

potom aj do Sardiky, kde riešil problémy 

s arianizmom. Tu bol potvrdený Atanáz ako 

riadny pastier a patriarcha egyptskej 

Alexandrie. Pápež Július I. dal počas svojho 

života postaviť Chrám dvanástich apoštolov 

v Ríme. Zomrel 12. apríla 352. 

V ikonografii je zobrazený s chrámom 

ako fundátor alebo symbolom Cirkvi, tiež 

s knihou a zvitkom pergamenu v ruke. 

                           Lucia Horná  

 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 
 

Ľubomír MOSNÝ  a  

   Helena NOVOSIADLOVÁ     

  ohlasujú sa prvýkrát 

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb 

 


