
  

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                        

Bývalá pani učiteľka rozprávala o 
svojom žiakovi a spomínala, koľko energie 
musela vynaložiť, aby toho nezbedníka 
zvládla. Raz bol chlapec mimoriadne zlý. 
Pani učiteľka ho najskôr ignorovala. 
Povedala si: „Hádam ho to prejde, keď si 
ho nebudem všímať.” No čakala márne. 
Napokon sa mu prihovorila: „Prosím ťa, čo 
je to dnes s tebou? Veď to už nie je 
možné, čo stváraš!” A chlapec prekvapivo 
odpovedal: „Pani učiteľka, ja som dnes 
ešte nedostal.” Je zaujímavé, aký 
vynaliezavý dokáže byť človek v snahe 
získať si pozornosť. Je v nás niečo, čo 
bytostne túži po uznaní vlastnej hodnoty, a 
v podstate je to správne. Človek si často 
dokáže vážiť sám seba a mať v úcte 
vlastný život iba vtedy, ak si ho vážia druhí, 
ak ho akceptujú. Aby mohol naplno žiť, 
potrebuje byť milovaný tak, ako hovorí sv. 
Ján Zlatoústy, aby sa mohol v srdci 
milujúceho pohybovať bez akejkoľvek 
obavy. V opačnom prípade buď sám 
zapochybuje o vlastnej hodnote a prestane 
si vážiť sám seba, alebo si to uznanie bude 
vymáhať za každú cenu, a hoci aj 
nesprávnou metódou.  

Hodnota nášho života 
 

Existujú tri najčastejšie spôsoby, ako 

si vynútiť pozornosť iných a dostať sa do ich 

vedomia. Dva z nich opisuje Pán Ježiš v 

dnešnom evanjeliu. Prvým je preceňovanie 

vlastnej dôležitosti. Človek sa nepýta na názor 

druhých. Jednoducho si sám zvolí prvé miesto 

a ostentatívne ho zaujme. Nepripúšťa 

možnosť, že by mohol byť niekto dôležitejší 

ako on. Chce niečo znamenať nie preto, kým 

je, ale preto, lebo sedí vpredu. Druhý spôsob 

získania priazne okolia je, na rozdiel od prvého, 

obohatený o určité zásluhy. Človek chce na 

seba upozorniť službou, ktorej však chýba 

nezištnosť. Nevolá na obed alebo na večeru 

ľudí preto, aby boli jeho hosťami, ale preto, aby 

mu protislužbou potvrdili jeho domnelú dobrotu 

a dali najavo, že si ich vďačnosť naozaj zaslúži, 

a teda že je pre nich kýmsi vzácnym. 

 
Tretím spôsobom je falošná pokora. 

Istý kňaz sa pred svojimi veriacimi viackrát 

vyjadril, že by už mal odísť a že si zaslúžia 

niekoho lepšieho. Vždy mu však dobre padlo, 

keď mu veriaci hovorili: „Ale pán farár, 

neodchádzajte. Máme vás radi. Veď koľko toho 

pre nás denne robíte!” Raz mu však jeden z 

farníkov povedal: „Pán farár, ak sa tu necítite 

dobre, potom treba naozaj odísť. Načo sa máte 

trápiť a prečo by sme my mali stále počúvať o 

tom, že nie ste pre nás dosť dobrý?” Odvtedy 

sa tejto témy kňaz viac nedotkol. Našu 

skutočnú hodnotu pozná iba Boh. Dovoľme 

mu, aby nás on sám odmieňal. 
  

p. kaplán Michal 
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Čo bude vašou prioritou ako kaplána v 
našej farnosti? 
Prioritou je, ako u každého, vysluhovať 
sviatosti a verne ohlasovať Božie slovo. 
Okrem toho vyučovanie na školách a detské 
sv. omše. Samozrejme teším sa aj na prácu 
s mladými. Čo sa týka iných služieb a 
aktivít, uvidíme, čo príde. Po roku sa ma 
môžete opýtať znova. Uvidíme, čo 
odpoviem. :) 
Čo rád robíte vo voľnom čase? Aké máte 
záľuby? Ako odpočívate? 
Ako je na mne vidno, nie som veľmi 
športovo založený. Skôr ma zaujíma 
umelecký smer. Konkrétne hra na organe. A 
nie len hra. Tento nástroj ma fascinoval 
natoľko, že sa zaujímam aj o jeho technické 
záležitosti. Toľko zvukov, toľko možností... 
Pri hre sa aspoň nachvíľu cítim, ako keby 
som nemal v živote žiadne povinnosti, 
žiadne starosti. A to je pre mňa skutočný 
relax a odpočinok. Takže keď pôjdete okolo 
farského kostola a bude znieť organ, je 
veľká pravdepodobnosť, že to budem ja. :) 
     Na záver sa chceme poďakovať nášmu 
pánovi kaplánovi Michalovi za rozhovor a 
zaželať mu do jeho pastoračnej činnosti 
veľa potrebných milostí. Nech ho ochraňuje 
naša Nebeská Matka Mária a sprevádza ho 
v každej životnej situácii. 
 

 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 

nedeli prosíme rodiny Baškovská, 

Vaterková a Kentošová. Zároveň 

vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré 

upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Na kostolné potreby darovala 

bohuznáma rodina 100,-€. Vyslovujeme 

úprimné Pán Boh zaplať. 

3. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok 

v mesiaci september. Spovedať budeme 

takto: Farský kostol – Pondelok až Piatok 

ráno od 6.00 do 6.30 hod a večer od 17.45 

do 18.30 hod. Filiálka Dlhé – Utorok a 

Piatok od 17.15 do 18.00 hod. (aj pre 

veriacich z Rodinnej oblasti zo školskej 

kaplnky). Zvlášť pozývame deti a mladých, 

aby sa na začiatku nového školského roka 

vyspovedali a začali ho s čistým srdcom 

a s prosbou o Božiu pomoc. Slávnostná sv. 

omša s Veni Sancte (prosbou o dary Ducha 

Sv.) bude v stredu o 18.30 hod. Pozývame 

všetkých žiakov a študentov. 

4. Na prvý piatok bude vo farskom kostole 

adorácia, ktorá začne o 15.00 hod. 

modlitbou korunky Božieho milosrdenstva. 

Na Prvú sobotu ráno bude sv. omša len vo 

farskom kostole. 

5.  V sobotu dopoludnia o 10.00 hod. 

bude v košickej katedrále slávnostná sv. 

omša z príležitosti 400. Výročia mučeníckej 

smrti sv. košických mučeníkov. V prípade 

dostatočného záujmu pôjde autobus, ktorý 

odíde do Košíc o 7.30 hod. od nášho 

farského kostola (Fatimská sobota začne 

v katedrále o 9.00 hod.) 

6. Na budúcu nedeľu bude odpustová 

slávnosť k úcte Narodenia Panny Márie 

v Bazilike na Severe. Hlavným celebrantom 

bude o. kardinál Jozef Tomko. Pozývame 

vás na toto slávenie. Podrobný program 

odpustu je na nástenke pri kostole. Kvôli 

tomu sv. omša o 11.00 hod. u nás vo 

farskom kostole budúcu nedeľu nebude!!! 

7. Dávame tiež do pozornosti, že ako 

každý rok pôjdeme na odpust do Baziliky aj 

spoločne pešou púťou. Od farského kostola 

vyjdeme o 9.15 hod. Pozývame vás 

všetkých, zvlášť aj mladších veriacich.   

8. Dnes je Prvá nedeľa v mesiaci. 
Odprosujúca pobožnosť bude vo farskom 
kostole popoludní o 14.30 hod. 
9. Manželské ohlášky: Tibor Balberčák 
a Alžbeta Vavreková a Michal Rác a Mária 
Miltáková, ohlasujú sa prvý krát. Zahrňme 
týchto snúbencov do svojich modlitieb. 

  

Oznamy 



 
 

Liturgický program na 22. týždeň v období cez rok 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 
2. 9. 

FÉRIA  
1Sol 4, 13-17; Ž 96; Lk 4, 16-30 

6.30 ZBP bohuznámy 

18.30 + Mária 

Ut 
3. 9. 

SV. GREGOR VEĽKÝ 
spomienka 

1 Sol 5, 1-6; Ž 27; Lk 4, 31-37 

6.30 
Poďakovanie Kristíny a 
Marcela 

18.30 + Helena 

St 
4. 9. 

FÉRIA 
Kol 1, 1-8; 52; Lk 4, 38-44 

6.30 ZBP Hedviga 

18.30 + Štefan         Veni Sancte 

Št 
5. 9. 

FÉRIA  
Kol 1, 9-14; Ž 98; Lk 5, 1-11 

6.30 ZBP Matúš s rodinou 

18.30 ZBP rodina Valčová 

Pi 
6. 9. 

FÉRIA  
Kol 1, 15-20; Ž 100; Lk 5, 33-39 

6.30 ZBP František a Katarína 

18.30 ZBP Mária 

So 
7. 9. 

SV. TROCH KOŠICKÝCH 
MUČENÍKOV 

Kol 1, 21-23; Ž 54; Lk 6, 1-5 

7.00 + Mariana, Ján, Anna, Ján 

18.30 + Jozef 

Ne 

8. 9. 

DVADSIATA TRETIA 
NEDEĽA CEZ ROK 

 
Sir 3, 19-21.30-31; Ž 68 

Hebr 12, 18-19.22-24a; Lk 14, 1.7-14 

8.00 Za uzdravenie Petra 

9.30 ZBP Jozef s rodinou 

11.00 
Sv. omša nebude!!!   
(odpust Sever) 

18.30 
ZBP Hedviga (70 rokov 
života) 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  18.00   18.00  8.00 

Rod. 
oblasť 

      9.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  8. 9. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Josipčuk  
Klapák 

Harakaľová 
Uriga 

Vavrek 
Vavreková 

Odpust v 
Bazilike 

Sztraka 
Sinčáková 

Rozhovor s pánom kaplánom Michalom Bodnárom 

 
     Dňom 1. júla 2019 prišiel do našej farnosti nový pán kaplán Michal Bodnár. Uplynuli 
2 mesiace jeho pôsobenia a my sme ho požiadali o rozhovor. Vitajte medzi nami! 
 
Naši farníci - čitatelia sú zvedaví a chcú poznať svojho kňaza. A tak Vás, pán 
kaplán, neminie prosba, aby ste v krátkosti povedali niečo o sebe. 
Moje meno je Michal Bodnár, pochádzam z Prešova – Solivaru. Narodil som sa v roku 
1990. Mám dvoch súrodencov. Vyštudoval som Gymnázium P. P. Gojdiča v Prešove a 
Teologickú fakultu v Košiciach. Od svojich 13-tich rokov som vykonával službu 
organistu v našej farnosti. Kňazskú vysviacku som prijal 11. júna 2016 v Košiciach. 
Ako diakon som pôsobil v Košiciach na Terase a ako kaplán zatiaľ iba v Košiciach – 
Krásnej. Od 1. júla tohto roku máme možnosť osobne sa stretávať v tejto farnosti. 
Ďakujem za milé prijatie a verím, že čas, ktorý tu spoločne strávime, bude obohatením 
pre vás i pre mňa. 
Kedy sa zrodilo Vaše kňazské povolanie? 
Keď tak premýšľam, je ťažké povedať, kedy presne. Bolo to počas mojich 
gymnaziálnych čias. Ale nebolo to také jednoznačné rozhodnutie v zmysle „idem“, ale 
skôr dlhodobý proces. Ani to sám neviem tak jednoznačne opísať, ale ako keby som v 
sebe pociťoval volanie, ktoré mi doslova nedalo pokoj. Začal som nad kňazstvom  
premýšľať v zmysle, či táto cesta v živote nie je predsa tá moja. Nakoniec som sa 
rozhodol a po roku štúdia na Teologickej fakulte v Košiciach som požiadal o prijatie do 
seminára. A prijali ma... :) 
Kde ste pôsobili po kňazskej vysviacke? 
Po vysviacke som dostal dekrét do farnosti Košice – Krásna. Je to ozaj krásna časť 
Košíc. Bola to farnosť tak trochu podobná môjmu rodisku, keďže pochádzam zo 
Solivaru, čo je taktiež mestská časť Prešova. Vyhovovalo mi to prostredie. Dedina, a 
predsa mesto. Mal som možnosť spoznať tam mnoho dobrých a vzácnych ľudí. 
Najväčším povzbudením pre mňa, ako mladého novovysväteného kňaza, bolo prijatie 
aj zo strany pána farára, aj zo strany ľudí. S pánom farárom sme tam pôsobili dvaja. 
Spravovali sme aj dve filiálky: Vyšnú a Nižnú Hutku. Táto farnosť je zaujímavá aj tým, 
že sa tam nachádzal benediktínsky kláštor, ktorý istý čas pred smrťou spravoval sv. 
Marek Križin. Takže dovolím si povedať, že som mal tú česť pôsobiť vo farnosti, kde sa 
pohyboval svätec. V Krásnej je aj Cirkevná škola, na ktorej som mal možnosť stráviť 
moje učiteľské začiatky.  
Aké máte dojmy a skúsenosti z predchádzajúcej farnosti? 
Aj keď neboli všetky chvíle radostné a ľahké, prinášam si z predošlej farnosti len to 
pozitívne. A nie je toho málo. Od pekných priateľstiev, cez spomienky na konkrétne 
okamihy, až po skúsenosť s pôsobením Božej milosti v ľuďoch. Prinášam si zážitky zo 
spoločných pútí, výletov, či už s mladými, alebo staršími. Prinášam si skúsenosť s 
ochotou a vďačnosťou ľudí. V predošlej farnosti som viac pochopil to, že ľudia 
nepotrebujú kňaza „supermana“, ktorý dobre vyzerá, všetko vie a je niečím výnimočný 
a zaujímavý. Moja skúsenosť je, že ľudia potrebujú kňaza, ktorý sa k nim vie skloniť, 
ktorý sa vie porozprávať, posrandovať, ale aj vážne povedať alebo napomenúť. 
Pochopil som, že ak chcem, aby ma ako kňaza ľudia prijali vo farnosti, musím v prvom 
rade prijať ja ich. Aj v tom je viditeľné Božie pôsobenie. Tak ako Boh prijíma každého, 
my sa učíme prijímať aspoň tých, čo sú okolo nás.  


