
Apoštolská cesta pápeža Františka v Bulharsku                    

a Severnom Macedónsku 

 V krátkom prehľade vám prinášame informácie o apoštolskej ceste Svätého Otca v Bulharsku 

a Severnom Macedónsku v dňoch 5.-7. mája 2019. 

Pápež František počas dvoch dní v Bulharsku navštívil mestá Sofia a Rakovski. V hlavnom 

meste sa stretol s patriarchom Bulharskej pravoslávnej cirkvi Neofitom a členmi Svätej synody               

a absolvoval viacero stretnutí s miestnou katolíckou komunitou, s ktorou  slávil svätú omšu na námestí. 

Motto bulharskej etapy cesty pápeža Františka znelo „Pacem in terris“ - Pokoj na zemi, v duchu 

encykliky sv. Jána XXIII. František sa počas návštevy Bulharska zastal migrantov. Vážna situácia 

trpiacich imigrantov a utečencov je "krížom ľudstva", uviedol pápež František. Vláda Bulharska zastáva 

skeptický postoj voči migrantom. V druhý deň návštevy  sa pápež stretol s približne 50 dospelými a ich 

deťmi v utečeneckom stredisku v hlavnom meste Sofia, ktorým pomáha miestna katolícka charita. "Svet 

migrantov a utečencov je dnes trochu ako kríž, kríž ľudstva, kríž, ktorý musia niesť mnohí ľudia," 

povedal pápež prítomným po tom, ako si vypočul niektoré ich príbehy a spev detí. Stredisko, ktoré sídli 

v bývalej budove školy, pomáha migrantom najmä zo Sýrie, Afganistanu a Iraku. Jeden z predstaviteľov 

utečeneckého strediska pápežovi povedal, že na znak dialógu medzi náboženstvami sa na pomoc 

migrantom dobrovoľne prihlásili ľudia všetkých vierovyznaní vrátane mnohých moslimov. Stretnutie 

náboženstiev za pokoj uzavrelo program pápeža v Bulharsku. Podporiť spojenectvo náboženstiev          

v úsilí o mier bolo cieľom záverečného bodu programu. Na stretnutí v pondelok vo večerných hodinách 

na námestí v historickom centre Sofie sa podieľali pravoslávni, katolíci, protestanti, arménski kresťania, 

židia a moslimovia. 

Severné Macedónsko po prvý raz v histórii privítalo pápeža. Sv. Otec František chcel 

povzbudiť integráciu Severného Macedónska do Európy po vyriešení názvoslovného sporu krajiny     

so susedným Gréckom. Podľa jeho slov bude z lepšej európskej účasti profitovať celý región. Pápež 

zároveň ocenil kultúrnu, náboženskú a etnickú rozmanitosti krajiny. Vyhlásil, že takáto koexistencia by 

mala byť príkladom aj pre iných a "je veľmi dôležitá pre začlenenie medzi štáty Európy".  

V dome sv. Matky Terezy sa pápež modlil za pokračovanie jej charizmy. K hlavným cieľom 

návštevy pápeža Františka v Severnom Macedónsku patrila aj pamiatka sv. Matky Terezy, ktorá sa 

narodila 26. augusta 1910 v Skopje. Jej meno v materinskej albánčine bolo Anjezë Gonxhe Bojaxhiu.  

K jej pamätnému domu v rodnom meste smerovali kroky pápeža hneď po oficiálnych stretnutiach          

s predstaviteľmi krajiny v Prezidentskom paláci. 

Počas  tlačovej konferencie pri spiatočnom lete zo Skopje do Ríma pápež František okrem iného 

povedal:„Jedna vec, ktorú som videl v oboch krajinách, sú dobré vzťahy medzi rôznymi 

vierovyznaniami, medzi rozličnými náboženstvami. V Bulharsku sme to videli pri modlitbe za pokoj.   

Pre Bulharov to bolo niečo normálne, keďže majú dobré vzťahy: každý má právo vyjadriť svoje 

náboženstvo a má právo byť rešpektovaný. Toto na mňa urobilo veľmi silný dojem. Ďalej to bol 

rozhovor s patriarchom Neofitom, to bolo niečo krásne... Veľmi ma povzbudil, je to veľký muž Boží.      

V Macedónsku ma zachytila jedna veta, ktorú mi povedal prezident: „Tu nie je tolerovanie náboženstva, 

tu je úcta“. Rešpektuje sa. A dnes, vo svete, kde tak veľmi chýba úcta – pomyslime na úctu k ľudským 

právam, k ďalším veciam, aj na úctu k deťom, k starším -, takže skutočnosť, že v krajine vládne duch 

úcty, to je niečo silné. Dobre mi to padlo.“ 

 
                                                                                     Zdroje: www.vaticannews.va/sk, tkkbs.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                         

Boh cez proroka Ezechiela 

hovorí:„Hľa, ja sám budem hľadať svoje 

ovce a navštívim ich. Ako si pastier 

navštívi stádo, keď je uprostred svojich 

roztratených oviec, tak navštívim svoje 

ovce a vyslobodím ich z každého miesta, 

na ktoré boli zahnané v oblačný a hmlistý 

deň. I postavím nad ne jedného pastiera, 

ktorý ich bude pásť.“ (Ez 34,11 – 12.23) 

  

Počujú a poznajú Jeho hlas 
 

Dnešná nedeľa je Nedeľou 

Dobrého pastiera. Ježiš sa svojím 

príchodom na svet predstavil ako ten, 

ktorého Boh prisľúbil – Dobrý pastier. On 

jediný má všetky jeho charakteristiky. 

Pozná  a miluje svoje ovce a volá ich po  

mene. Nie sú pre neho len čísla, ale osoby, 

s ktorými túži nadviazať priateľstvo. Vodí  

ich na pastvu, chráni ich a dáva im život. 

Hľadá stratenú ovečku, aby ju mohol 

s veľkou slávou priniesť späť do ovčinca, 

lebo On zhromažďuje a zjednocuje 

rozptýlené. V Ježišovi vidíme Pastiera, 

ktorý slúži svojmu stádu a ide až do 

krajnosti, keď je ochotný obetovať zaň 

vlastný život. 

Ježiš je dokonalým opakom 

ľudských vodcov a panovníkov. V Evanjeliu 

podľa Lukáša nás Dobrý pastier 

upozorňuje, aby  ten, kto vládne, bol 

služobníkom všetkých. Pri Poslednej večeri 

apoštolom hovorí, že ho oslovujú Učiteľ 

a Pán a je to skutočne tak a aj napriek tomu 

On, Pán a Učiteľ im umyl nohy (por. 

Jn13,13). Na inom mieste Ježiš opakuje, že 

neprišiel, aby si nechal slúžiť, ale aby slúžil. 

U evanjelistu sv.  Jána je  postava Dobrého 

pastiera doplnená ešte postavou Baránka, 

ktorý dáva život, aby na seba vzal hriechy 

sveta (por. Jn 1,29).  

Ľudia dnešnej doby niekedy 

s pohŕdaním pozerajú na rolu ovečky 

a odmietajú ju prijať. Byť ovečkou, o ktorú 

sa stará takýto Pastier, nie je ponížením, 

ale spásou. Dôležité je, aby sme rozpoznali 

Kristov hlas i uprostred najrôznejších volaní 

tohto sveta.   

„Moje ovce počujú  môj hlas, ja ich 

poznám a ony ma nasledujú.“ (por. Jn10, 

4.16) „Baránok, ktorý je v strede pred 

trónom, bude ich pásť a privedie ich 

k prameňom vôd života.“(Zjv 7, 17) 

 

                Sestra Consolata  

20 
2019 

XIII. ročník 

12. mája 2019 
 

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

Resp.: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. 

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 € 

 



Oznamy Liturgický program na 4. veľkonočný týždeň 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

13. 5. 

 BLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE 

FATIMSKEJ - ľubovoľná spomienka   

Sk 11,1-18; Ž 42; Jn 10, 1-10 

6.30  ZBP páter Tomáš 

18.30  + Pavol, Mária, Tomáš, Oľga     

Ut 

14. 5. 

SV. MATEJA, APOŠTOLA 

sviatok  

Sk 1,15-17.20-26; Ž 113; Jn 15, 9-17 

6.30  + Jaroslav 

18.30  + Ján  

St 

15. 5. 

STREDA PO 4. VEĽKONOČNEJ 

Sk 12,24-13,5a; Ž 67; Jn 12, 44-50 

6.30  ZBP Helena     

18.30  + Ján, Albín, František /s deťmi 

Št 

16. 5. 

SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO, KŇAZA 

A MUČENÍKA - spomienka 

Sk 13, 13-25; Ž 89; Jn 13, 16-20 

6.30  ZBP Jarmila         

18.30  + Mária Gajdziková  

Pi 

17. 5. 

PIATOK PO 4. VEĽKONOČNEJ 

Sk 13, 26-33; Ž 2; Jn 14, 1-6 

6.30  Za živých členov BSR   

18.30  + Ján                   / birmovanci 

So 

18. 5. 

SOBOTA PO 4. VEĽKONOČNEJ 

Sk 13, 44-52; Ž 98; Jn 14, 7-14 

7.00 
 + František, Mária, Zuzana,       
    František 

18.30  ZBP Adriana, Alexandra  

Ne 

19. 5. 

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
 
 

Sk 14, 21b-27; Ž 145;  
Zjv 21, 1-5a; Jn 13, 31-33a. 34-35 

8.00  ZBP Helena (70 r.života)   

9.30  + Ján, Zuzana      

11.00  + Michal, Mária    

18.30  ZBP Michala     

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé 18.00   18.00   9.30 

Rod. 
oblasť 

      11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  19. 5. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Benčo, 
Sinčáková 

Josipčuk, 
Josipčuková 

Jenčo, 
Jenčová 

Kočiš, 
Štefanková 

Chytra,  
Sabolová 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme chlapcov z Charity. 
Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, 
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
2. Na kostolné potreby darovali traja 
bohuznámi darcovia po 100,- € a dvaja 
bohuznámi po 50,- €. Štedrým darcom 
vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. 
3. Od piatku nasledujúceho týždňa sa v 
našom farskom kostole pred každou 
večernou sv. omšou budeme modliť 
s prvoprijímajúcimi deťmi Deviatnik pred 
slávnosťou 1. Sv. prijímania. Prosíme 
rodičov, aby prichádzali spolu s deťmi na 
túto duchovnú prípravu. Brožúrku 
Deviatnika dostanú deti v stredu večer na 
sv. omši. 
4. V piatok po večernej sv. omši bude 
mládežnícka adorácia za účasti všetkých 
birmovancov. Zároveň oznamujeme, že 
skúška birmovancov z otázok 
Katechizmu bude o dva týždne v piatok 
po večernej sv. omši. 
5. Do pozornosti dávame, že 
nasledujúcu sobotu 18.5.2019 sa 
uskutoční Šiesta pútnická sobota vo 
Vysokej nad Uhom. Plagát a program 
púte si môžete pozrieť na výveske.  
6. Oznamujeme už teraz, že 22. 
septembra tohto roku sa uskutoční 
v Bratislave tretí Národný pochod za 
život. Motto tohtoročného pochodu 
znie: Za najmenších z nás. 
O podrobnostiach a duchovnej príprave na 
túto udalosť vás budeme informovať 
postupne. Vzadu na stolíku sú malé 
letáčiky s obsahom Manifestu tejto 
udalosti, ktoré si môžete rozobrať. Je ich 
obmedzený počet, preto prosíme len jeden 
do rodiny. 
7. Pozývame deti na detský letný tábor, 
ktorý sa uskutoční 8.7.–13.7.2019 na 
Kukorelliho chate v Hermanovciach. 
Prihlášku si môžete vyzdvihnúť vzadu na 
stolíku. Cena tábora je 90 €. Vyplnenú 
prihlášku odovzdajte sestričkám 
najneskôr do 10. júna.  

Svätý Ján Nepomucký,        

kňaz a mučeník 

Pôvod mena z hebrejčiny Jochánán 
– Boh je milostivý. Narodil sa v mestečku 
Pomuk okolo roku 1345. Po štúdiách v Prahe 
odišiel študovať do Padovy, získal doktorát 
cirkevného práva, stal sa kanonikom 
kolegiálneho chrámu. V roku 1389 ho arcibiskup 
vymenoval za svojho generálneho vikára.  

Vzťahy arcibiskupa s kráľom 
Václavom IV. boli v tom čase napäté kvôli 
nemorálnemu životu kráľa. Naviac vznikol 
konflikt medzi kráľovým stúpencom Hullerom 
a arcibiskupom pre násilnosti, ktorých sa Huller 
dopustil na pražských klerikoch. Arcibiskup 
kráľovho podriadeného exkomunikoval, čím 
naplno prepukol spor medzi kráľom 
a arcibiskupom. Kráľ v snahe oslabiť moc 
arcibiskupa chcel rozdeliť pražské 
arcibiskupstvo a z opátstva v Kladruboch 
vytvoriť nové biskupstvo po smrti starého opáta, 
kde by bol biskupom jemu oddaný človek. Po 
smrti kladrubského opáta však toto znemožnil 
práve Ján z Pomuku, ktorý ihneď potvrdil voľbu 
nového opáta, ktorého si zvolili tamojší mnísi. 
Kráľ dal príkaz zajať štyroch hodnostárov 
z arcibiskupovho tímu a tých podrobil mučeniu. 
Arcibiskup v obave o svoj život odišiel do Ríma, 
aby informoval pápeža o počínaní Václava. Ten 
sa zúčastnil na výsluchoch i mučení zatknutých 
a najkrutejší bol k Jánovi.  

Ján nevyzradil to, čo chcel vedieť kráľ, 
ten ho nariadil mučiť. Polomŕtveho ho vyniesli 
na Karlov most a hodili do Vltavy 20.5.1393. 
Ján je považovaný za obeť spovedného 
tajomstva, nakoľko bol spovedníkom Václavovej 
manželky Žofie. V ikonografii je zobrazený 
v kňazskom oblečení s biretom na hlave, v ruke 
drží kríž a palmu, prst druhej ruky má na 
ústach.                        

                                          Lucia Horná 
 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Lukáš DOROŠ   a   Viera KRAUSOVÁ     

                          ohlasujú sa druhýkrát 

Matej DOBRANSKÝ  a  Daniela KMECOVÁ     

                          ohlasujú sa druhýkrát 

Lukáš NUS   a   Mariana URBANOVÁ 

                                        ohlasujú sa prvýkrát 

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb. 

 


