
 

  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keď sa začítame  do úryvku 

evanjelia  33. nedele, ktoré zaznamenáva 
jednu časť Ježišových eschatologických 
rečí, mohli by sme ho ľahko vnímať ako 
predpoveď hrôz a nešťastí. Hovorí tu o 
vojnách, revolúciách, povstaniach, 
zemetraseniach, hladomore a morových 
ranách. V skutočnosti sa však jedná o 
zvestovanie mieru a pokoja. Je to 
zdôraznené aj vo vstupnej antifóne liturgie 
tejto nedele, ktorá hovorí: „Úmysly, ktoré 
ja mám, smerujú k pokoju, nie k 
utrpeniu.“ Nešťastia tu stále boli a budú, 
lebo sú súčasťou ľudských dejín. 
Nepriniesol ich Ježiš. To, čo Ježiš priniesol, 
je možnosť prekonať ich skrze vieru v jeho 
meno: „Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. 
Ak vytrváte, zachováte si život.“ (Lk 21,18-
19) 
  

Vytrvajte! 
 

Lukáš píše evanjelium tým, ktorí 
žili mimo Palestíny. Bol to čas bojov s 
Rímom. Lukáš napísal pravdepodobne 
svoje evanjelium po páde Jeruzalema a 
chrám už bol zničený Rimanmi v roku 70 po 
Kr. Keď teda kresťania čítali Lukášovo 
evanjelium, táto časť Ježišových 
prorockých slov bola už vtedy naplnená. K 
prorockému zničeniu Jeruzalema a k 
prenasledovaniu prvotnej kresťanskej Cirkvi 
Ježiš tiež dodáva slová o konci sveta. 
„Nezostane kameň na kameni, všetko bude 
zborené,“ a to nielen z jeruzalemského 

chrámu, ale aj z našich „stavieb“. Zdá sa, 
že v Solúne si niektorí veriaci z týchto 
myšlienok urobili  jednoduchý záver, že je 
zbytočné sa namáhať, pracovať, lebo aj 
tak všetko pominie, zanikne. Je lepšie žiť 
zo dňa na deň, bez zbytočných dlhodobých 
záväzkov. Týmto ľuďom apoštol Pavol 
odpovedá v dnešnom druhom čítaní. V 
úvode im pripomína svoj osobný príklad a 
v Ježišovom mene im prikazuje a vyzýva 
ich, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj 
chlieb. (porov.: 2 Sol 3,12) 

Život každého kresťana vo svetle 
Ježišových  slov dnešného evanjelia 
získava úplne novú podobu. Je životom 
očakávania, a preto bdelosti. Je životom 
pútnika na ceste  a nie  usadeným a 
prázdnym márnením času.   
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Ochrana detí na internete 
 

„Podporovať digitálnu dôstojnosť detí – Od konceptu k činom“. Na túto tému sa 
zamerali účastníci medzinárodnej konferencie organizovanej Pápežskou akadémiou sociálnych 
vied v týchto dňoch vo Vatikáne. Na významnosť témy poukazuje skutočnosť, že účastníkom sa 
na úvod prihovoril Svätý Otec František. Diskutovalo sa o problémoch a najmä návrhoch na 
riešenie budú zástupcovia medzinárodných a mimovládnych organizácií, technologických a 
internetových gigantov ako Microsoft, Apple, Amazon či Facebook, ďalej politici, advokáti a 
náboženskí predstavitelia. 
 
Téma ohrozenia maloletých v digitálnom svete je vážna 

Tohtoročné medzinárodné stretnutie o dôstojnosti maloletých v digitálnom svete priblížil 
v Tlačovom stredisku Svätej stolice páter Federico Lombardi SJ, predseda Správnej rady 
Nadácie Josepha Ratzingera - Benedikta XVI., ktorý upozornil na rast závažných fenoménov v 
digitálnom svete: „Existuje všeobecný aspekt, ktorý by sa podľa môjho názoru nemal 
podceňovať, a to šírenie pornografie. ... Prieskumy a štúdie hovoria, že priemerný vek, v ktorom 
deti začínajú sledovať pornografiu na internete, je 11 rokov.“ 

Páter Lombardi vysvetlil, že diskusia na medzinárodnom stretnutí bola aj o tom, „ako 
napríklad sa môže obmedziť prístup, aj overením veku klientov alebo inak, aby sa ochránili deti 
pred touto inváziou.“ Poukázal na skutočnosť, že formy a obsahy pornografie nadobúdajú stále 
hrozivejšie podoby, čiže zvyšuje sa miera násilia a závažnosť zneužívania, ktoré predstavujú: 
„Ďalšou naozaj hroznou skutočnosťou je to, že existujú skupiny, ktoré zdieľajú násilie voči 
maloletým aj v priamom prenose: sú krajiny, najmä v Ázii, kde existujú centrá, v ktorých sa 
filmuje, a sú tam medzinárodné skupiny pedofilov, ktoré sa aj aktívne zúčastňujú na tom, čo sa 
deje. Sú to neuveriteľne hrozné veci.“ 

Páter Lombardi pripomenul aj známe problémy tzv. sextingu či kyberšikanovania 
(cyberbullying), pri ktorých sa kriminalita ľahko rozvíja. 
 
Hľadanie riešení: ochrana súkromia verzus kontrola? 

Ako pri tlačovej konferencii potvrdil aj Ernesto Caffo, zakladateľ talianskej linky dôvery 
známej ako „Modrá linka SOS“ (SOS Telefono Azzuro), pedofília  na internete geometricky 
narástla aj mnohými novými aplikáciami a nástrojmi, ktoré deti objavujú a dospelí nepoznajú. 

 

Naše deti sú prvou generáciou vyrastajúcou v obklopení displejov. Je to 
nová situácia, ktorú dennodenne rieši každý rodič. Hornozemplínska knižnica vo 
Vranove nad Topľou vás pozýva na stretnutie so slovenskou autorkou Slávkou 
Kubíkovou, ktoré sa uskutoční v piatok 22. novembra 2019 o 11.00 h v knižnici. 
Prichádza s knižnou novinkou Krotitelia displejov, ktorá  prináša množstvo 
inšpiratívneho čítania a rozhovorov a hľadá spôsoby, ako nad digitálnym svetom 
udržať kontrolu. Pomáha vychovávať deti tak, aby život s digitálnymi médiami zvládli. 
No nie je to kniha len o deťoch. Autorka kladie provokatívne otázky každému 
vlastníkovi smartfónu a používateľovi internetu. Aby nám technológie nebrali viac, 
ako nám dávajú. V knihe nájdeme praktický návod, ako zachrániť detstvo naším 
ratolestiam a tiež pomáha budovať charakter dospelákom. Všetci ste srdečne vítaní. 

 
Autorka knihy Krotitelia displejov Slávka Kubíková  sa podrobne venuje vplyvu 

digitálneho sveta na rozvoj detského mozgu, kognitívnych schopností detí a ich schopnosti 
konverzácie. Bývalá reportérka týždenníka Trend, neskôr pôsobila v biznis sfére v oblasti financií. 
Autorka bestsellerov Klub nerozbitných detí a Krotitelia displejov. Má dve deti, žije pri Bratislave. 

Zdroj: www.tkkbs.sk 

 



 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

18. 11. 

VÝROČIE POSVIACKY BAZILÍK 

SV. PETRA A PAVLA, 

ľub. spomienka 

1 Mach 1, 10-15.41-43.54-57.62-64; Ž 

119; Lk 18,35-43 

6.30 + Milan, Anna a Lukáš 

18.00 
ZBP a DDS pre Janku, 
Janíka a Jána 

Ut 

19. 11. 

FÉRIA 

2 Mach 6,18-31; Ž 3; Lk 19,1-10 

6.30 + Milan a Mária 

18.00 + Helena 

St 

20. 11. 

BL. ANNY KOLESÁROVEJ, 

PANNY A MUČENICE 

ľub. spomienka 

2 Mach 7,1.20-31; Ž 17; Lk 19,11-28 

6.30 Za zosnulých členov BSR 

18.00 
Úcta Duchu Svätému 
a prosba o jeho dary 

Št 

21. 11. 

OBETOVANIE PANNY MÁRIE 

spomienka 

Zach 2,14-17; Ž-Lk1; Mt 12,46-50 

6.30 
Poďakovanie Anna a Juraj 
(60 rokov manželstva) 

18.00 + Elena a Jaroslav 

Pi 

22. 11. 

SV. CECÍLIE, PANNY 

A MUČENICE - spomienka 

1 Mach 4,36-37.52-59;Ž-1 Krn 29; 

Lk 19,45-48 

6.30 + Helena  (pohrebná) 

18.00 
+ Adam, Zuzana a brat 
Tomáš 

So 

23. 11. 

PANNY MÁRIE V SOBOTU 

ľub. spomienka 

1 Mach 6,1-13; Ž 9; Lk 20,27-40 

7.00 obrátenie Jozefa 

18.00 + Jozef Urban 

Ne 

24. 11. 

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ, 

KRISTA KRÁĽA 
 
 

2 Sam 5,1-3; Ž 122 
Kol 1,12-20; Lk 23,35b-43 

8.00 
ZBP Iveta a Marián 
s rodinami 

9.30 
ZBP a DDS pre Martina 
a Janu s rod. 

11.00 za farnosť 

18.30 ZBP Ladislav a Marcela 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  
18.00 (omša 

s deťmi) 
 

18:00 (od 17.00 
adorácia) 

  9.30 

Rod. 
oblasť 

      11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  24. 11. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Sztraka, 
Antolíková 

Ivanko, 
Ivanková 

Babej, 
Babejová 

Klapák, 
Klapáková 

Benčo, 
Sinčáková 

 
 
 
1. Na upratovanie kostola 
k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny 
Čečkovu, Eliášovu a Ocilkovu. 
Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, 
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
2. Darcovia na kostolné potreby: 
bohuznáma 20,-€, bohuznáma rodina 
50,-€ a maturanti z Cirkevnej školy 250,-
€. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. 
3. Dnešný deň si pripomíname presne 
30 výročie od chvíle tzv. Nežnej 
revolúcie. Na znak vďačnosti za dar 
slobody, ktorým sme dostali aj možnosť 
slobodne vyznávať svoju vieru, sa dnes 
podvečer o 17.00 hod. rozozvučia po 
celom Slovensku zvony našich kostolov. 
4. V utorok po večernej sv. omši bude 
Biblické stretnutie na fare. 
5. Nasledujúci piatok - sobotu sa 
uskutoční duchovná obnova žiakov 4. 
ročníka základných škôl z našej 
farnosti. Bude v budove CZŠ na 
Bernolákovej. Kto by sa chcel zúčastniť, 
prihlášky sú vzadu na stolíku. 
6. Od dnešnej do budúcej nedele je 
vyhlásený vo svete Týždeň duchovnej 
pomoci prenasledovaným kresťanom. 
Konkrétne sa do neho zapojíme aj 
v našej farnosti tým, že štvrtkovú 
adoráciu vo farskom kostole, aj na 
filiálke Dlhé obetujeme v modlitbách na 
tento úmysel. 
7. Miništrantom dávame do 
pozornosti, že vo štvrtok o 16.00 hod. 
bude miništrantské stretnutie na fare.  
8. Pozývame k pomoci deťom 
a chudobným z Ukrajiny zbierkou 
trvanlivých potravín, školských potrieb, 
hygienických potrieb a iných, alebo 
finančne. Bližšie informácie nájdete na 
plagáte. V stredu po večernej sv. omši 
od 19:00 do 19:30 bude možnosť 
doniesť tieto veci na faru zozadu, cez 
farský dvor.  
 

Svätá Cecília, panna a mučenica 
      

Pôvod mena z latinčiny: caecus 
– slepý, temný, pochybný, meno spojené 
s rodovým mestom Caeculo. Svätá 
Cecília je jedna z najslávnejších 
mučeníc Cirkvi. Podľa starej tradície 
zložila sľub čistoty, ale prinútili ju vydať 
sa za pohana Valeriána. Svojmu 
ženíchovi sa cez svadobnú noc priznala, 
že sa zasvätila Kristovi.  

„Som panna zasvätená Bohu a 
anjel Pána mi pomáha uchrániť moju 
čistotu. Maj sa teda na pozore, aby si sa 
ma nedotkol a neprivolal na seba hnev 
neba.“ Pre kresťanstvo získala svojho 
muža aj jeho brata Tiburcia. Spolu s nimi 
podstúpila mučenícku smrť – bola sťatá 
mečom 22.novembra 230. 
       Pápež Urban I. pochoval jej telo 
do Kalixtových katakomb. Objavili ho r. 
822 a uložili ho v bazilike, ktorá je jej 
zasvätená v Zatiberí. Pri otvorení rakvy 
r. 1595 bolo jej telo nájdené tak ako bolo 
pochované, svätica ležala na boku 
tvárou dolu, s ranou na krku, s 
roztiahnutými prstami. Sochár Stefano 
Maderna zvečnil tento pohľad v známej 
mramorovej soche.  
      V ikonografii je zobrazená ako 
sa modlí, v tunike s mučeníckou palmou 
v ruke, ako hrá na organe. Jej atribútmi 
sú anjel, hudobné nástroje – citara, 
harfa, lutna, organ, horiaca lampa, meč, 
veniec z bielych a červených ruží, ktoré 
označujú jej nevinnosť i mučeníctvo. 

 
Lucia Horná 

 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

 

Ivan Novák a Natália Stovičková                          

                              ohlasujú sa tretíkrát. 

 

Zahrňte týchto mladých do svojich 
modlitieb. 

 

Liturgický program na 33. týždeň v období cez rok 

rokrokrok 

Oznamy 


