
 

  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Buď svetlo !“ – tak povedal Boh na 
počiatku pri stvorení sveta. Svetlo má 
najhlavnejšiu úlohu na svete. Bez neho sa 
nedá existovať. Dnešný sviatok Obetovania 
Pána je sviatkom svetla. Cirkev žehná 
sviece na pamiatku toho, že Simeon nazval 
Mesiáša svetlom na osvietenie pohanov. 
Svetlo naznačuje Božiu prítomnosť a je 
obrazom Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, 
ktorý sám o sebe povedal: „Ja som svetlo 
sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť 
vo tmách, ale bude mať svetlo života.“/Jn 
8,12/  

Príď, Pane, do svojho svätého chrámu ! 

Odkiaľ to Simeon vedel ? Dnešné 
Evanjelium o ňom hovorí, že bol človekom 
spravodlivým a nábožným, očakával 
potechu Izraela, Duch Svätý bol na ňom 
a z jeho vnuknutia prišiel do chrámu. Inými 
slovami: modlil sa a mal veľmi dôverné 
spoločenstvo s Pánom. Boh ukrytý v jeho 
spravodlivosti a nábožnosti bol jeho 
životným štýlom. 

Životodarnou silou spoločenstva s 
Pánom je sám Duch Svätý. On je osobnou 
Láskou, ktorou sa Boh daruje nám. On 
preniká všetky oblasti nášho života, naše 
myslenie, konanie, prácu, vzťahy, záujmy, 
jednoducho všetko, ak ho pozveme do 
nášho života. On nás naučí rozlišovať 
Božie podnety od mnohých iných vábivých 
podnetov, ktoré nie sú Božie. On nás učí 
rozumieť Božiemu hlasu a Božej vôli, práve 
tak, ako to dal jasne porozumieť Simeonovi, 
ktorý spoznal pravý čas a prišiel do chrámu. 

Našiel tam Mesiáša. 
Privilegovaným časom pre nás 

je teda modlitba. Ona je vyjadrením 
našej túžby po stretávaní sa s Bohom. 
Viera nám hovorí, že Boh je stále 
s nami, či sa cítim dobre alebo zle, či sa 
mi chce alebo nechce modliť sa, či som 
svieži alebo unavený, šťastný alebo 
znechutený, v modlitbe môžem 
vyrozprávať Bohu úprimne svoje radosti 
i problémy, On nás predsa najlepšie 
pozná, vie, čo prežívame a rozumie 
nám, v tichu modlitby odpovedá na naše 
otázky, lieči rany, uzdravuje, potešuje, 
dáva nádej a miluje. Vedie nás svojím 
Duchom, formuje naše životné postoje, 
robí nás vnímavými na potreby ľudí 
okolo nás a premieňa naše srdce na 
svoj chrám, do ktorého túži prísť so 
svojím svetlom. Simeon sa stretol 
s Ježišom v chráme. Stretnem sa 
s Ježišom v chráme svojho srdca ? Čo 
pre to urobím ?                                                                                                            

sr. Imakuláta 
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"Ekumenizmus nie je ani pohltenie, ani splynutie, ale stretnutie..." Ján Pavol II. 
 

Ekumenická bohoslužba slova v našom meste 
 

V sobotu 18. januára sa na celom svete začal Týždeň modlitieb za jednotu 

kresťanov,ktorý vyvrcholil na Sviatok obrátenia sv. Pavla, 25. januára. 

Tradičným termínom Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sú na severnej 

pologuli dni  18. - 25. január. Na Slovensku sa pri tejto príležitosti koná viacero 

ekumenických bohoslužieb. Aj na území nášho mesta sa v nedeľu 26. januára 2020  

v Evanjelickom Chráme Ducha Sv. vo Vranove nad Topľou konala Ekumenická 

modlitbová bohoslužba.  

Téma tohtoročného týždňa modlitieb za jednotu kresťanov hovorí o stroskotaní 

apoštola Pavla, keď sa v okovách plaví do Ríma. Stroskotancov sa ujali obyvatelia Malty 

a s ľudskosťou ich hostili tri mesiace. Členovia združenia s názvom „Kresťania na Malte 

pospolu“ (Christians Together in Malta) vybrali ako motto biblický verš zo Skutkov 

apoštolov: „Preukázali nám neobyčajnú láskavosť“ (28,2).  

Zborový farár ECAV Mgr. Martin Vargovčák privítal duchovných otcov 

jednotlivých cirkví a prítomných veriacich rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, 

evanjelickej a bratskej cirkvi,  ktorí naplnili chrám nielen svojou prítomnosťou, ale aj 

túžbou po jednote.   

Za našu farnosť sa bohoslužby zúčastnil vdp. dekan ThLic. Štefan Albičuk, PhD. 

Bohoslužbu spevom sprevádzal a obohatil domáci Chrámový spevokol Ducha svätého.  

Ekumenickej bohoslužby slova sa zúčastnili okrem cirkevných predstaviteľov aj  veriaci 

rôznych denominácii na území nášho  mesta. 

Hlavným  kazateľom zborový farár bol Mgr. Martin Vargovčák, ktorý 

v príhovore poukázal na Krista ako na cestu k jednote, ktorý je jediná cesta lásky a 

pravdy. Zdôraznil, že jedine v ňom nachádzame my, kresťania, vzor služby, pohostinnosti 

a láskavosti pre druhých.  

Pri kazateľnici sa počas bohoslužby striedali kňazi všetkých cirkví, udeľujúci 

požehnanie veriacim, spojeným v modlitbe a piesňach v jedno spoločenstvo. Reťaz 

jednoty bolo možné vnímať nielen duchovne, ale fyzicky počas spoločnej modlitby 

Otčenáš. Aj veriaci jednotlivých cirkví boli zapojení do modlitieb. 

Po bohoslužbe mnohí vyjadrili svoje poďakovania za silnú skúsenosť jednoty, 

lebo aj zo strany zástupcov jednotlivých cirkví cítili pokojné vzájomné prijatie a 

otvorenosť pre druhého. Veriaci odchádzali duchovne naplnení skrze Božie slovo, 

modlitby, prosby i zamyslenia. Radosť a pokoj, ktoré si prítomní odnášali, povzbudzujú 

jednotlivé cirkvi na ďalšiu spoluprácu a prehlbovanie vzájomných vzťahov.  

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov ponúka niekoľko príležitostí. Jednak 

spoločne sa modliť a tiež v úcte a rešpekte prijať jeden druhého. Ďakujeme Bohu za 

jedinečnú možnosť spojiť kresťanské denominácie nášho mesta takouto formou a spoločne 

prosiť za duchovnú jednotu kresťanov na celom svete. 



 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

3.2. 

Sv. Blažeja, biskupa 

a mučeníka – ľub. spomienka 

2Sam 15,13-14.30;16,5-13a; Ž 3; 

Mk 5,1-20 

6.30 + Ján, Zuzana 

18.00 + Helena 

Ut 

4.2. 

Féria 

2Sam 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3;  

Ž 86; Mk 5,21-43 

6.30 + Mária, Pavol 

18.00 + Marián Procek 

St 

5.2. 

Sv. Agáty, panny a mučenice 

spomienka 

2Sam 24,2.9-17; Ž 32; Mk 6,1-6 

6.30 + Milan 

18.00 + Štefan Vavrek         /deti/ 

Št 

6.2. 

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, 

mučeníkov - spomienka 

1Kr 2,1-4.10-12; Ž 1Krn 29;  

Mk 6,7-13 

6.30 
Za vytrvalosť a Božieu 
pomoc v utrpení Ľudmily a 
Hedvigy 

18.00 + Michal, Mária 

Pi 

7.2. 

Féria 

Sir 47, 2-13; Ž 18; Mk 6,14-29 

6.30 --- 

18.00 
ZBP a DDS Martin, Katarína, 
Erik                 /birmovanci/ 

So 

8. 2. 

Panny Márie v sobotu 

ľub.spomienka 

1Kr 3,4-13; Ž 119; Mk 6,30-34 

7.00 
ZBP Edita a Mária s 
rodinou 

18.00 ZBP Katarína s rodinou 

Ne 

9. 2. 

PIATA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 
 

Iz 58,7-10; Ž 112 
1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16 

8.00 
ZBP Patrik, Gabriela, 
Patrik 

9.30 
+ Pavol, Žofia, Štefan, 
Mária 

11.00 Za farnosť 

18.30 + Anna 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé     18.00  9.30 
Rod. 

oblasť       11.00 

 

Lektori na budúcu nedeľu,  9. 2. 2020: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Klapák, 
Ocilková 

Josipčuk, 
Sabolová 

Jenčo, 
Jenčová 

Novák, 
Antolíková 

Benčo, 
Vaterka 

 

 

 
1. Na upratovanie kostola 
k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny 
Zajacovú, Vaverčákovú a 
Polaščíkovú. Zároveň vyslovujeme 
vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol 
k dnešnej nedeli. 

2. Zbierka na pastoráciu mládeže 
v UPC a ACM činila v našej farnosti 
spolu 628,96,-€ (farský kostol – 
504,60 €, filiálka Dlhé – 85,50 € 
a školská kaplnka Rodinná Oblasť – 
38,86 €). Úprimné Pán Boh zaplať za 
vaše milodary. 

3. V pondelok je spomienka na sv. 
Blažeja. Po modlitbe po sv. prijímaní 
budeme požehnávať hrdlá. 

4. V utorok po večernej sv. omši bude 
Biblické stretnutie na fare. 

5. Nasledujúci týždeň je 
prvopiatkový. Spovedať budeme 
takto: Farský kostol – Pondelok až 
Piatok pol hodinu pred sv. omšami 
ráno a večer. Filiálka Dlhé – 
V pondelok a piatok od 17.00 do 18.00 
hod. Školská kaplnka na Rodinnej 
oblasti – štvrtok od 9.00 hod. (spolu so 
žiakmi CSŠ) 

6. Do pozornosti opäť dávame 
fašiangový Farský ples, ktorý sa 
uskutoční v sobotu 22. februára od 
19.00 hod. v školskej jedálni na ZŠ 
Lúčna. Vstupné 20,- €. Lístky sú ešte 
k dispozícii v sakristii, môžete si ich 
zakúpiť. Zároveň prosíme o podporu 
darcov, ktorí by chceli prispieť do 
tomboly.  

7. Pripomíname, že v sakristii kostola 
sa môžete prihlásiť na duchovnú púť 
do Talianska v rámci Loretánskeho 
roka, ktorá sa uskutoční od 24.5. do 
31.5.2020.   

Sv. Blažej, biskup a mučeník 

 

Sv. Blažej žil v treťom storočí. 
Narodil sa v Arménsku meste Sebaste.  Od 
detstva sa cvičil v kresťanskej dokonalosti. 
Zo svojich cností prevládala predovšetkým 
láska  k blížnym. Preto sa vo svojej činnosti 
venoval lekárstvu. Pre svoj cnostný život a 
milosrdné srdce bol obľúbený tak, že ho 
zvolili za biskupa. 

V tom čase nastalo ukrutné 
prenasledovanie kresťanov. Pohania sa 
sústredili najmä na pastierov – kňazov a 
biskupov. Keď sa prenasledovanie blížilo k 
mestu Sebasta, utiahol sa biskup do hôr, v 
jaskyni mu bola jediným spoločníkom lesná 
zver. Zvieratá si ho tak obľúbili, že mu 
prinášali i pokrm. 

Vladár Agrikolaus vydal rozkaz 
priviesť sv. Blažeja. Tu sa sv. Blažej v 
modlitbe obrátil k Spasiteľovi, ktorý mu 
povedal: „Vstaň, lebo mi máš priniesť obetu“. 
Keď prišli vladárovi sluhovia, sv. Blažej ich 
oslovil: „Vítam vás, dietky moje,  teraz vidím, 
že Boh na mňa nezabudol“. Keď sa vydal s 
nimi na cestu, pripojila sa lesná zver, ktorej 
poľovníci zľakli. No sv. Blažej rozkázal zveri, 
aby sa vrátila. V priebehu cesty uzdravoval 
mnohých nemocných.  Zvláštnym prípadom 
bola uzdravenie dieťaťa, ktorému v hrdle 
uviazla rybia kosť.          

Po príchode k vladárovi bol ním 
požiadaný, aby obetoval modlám. Keďže ani 
po opätovných vyzvaniach neuposlúchol jeho 
príkazy, bol odsúdený na trest utopením. Keď 
prišli k vode, biskup chodil po nej ako po 
suchej zemi, zatiaľ čo jeho prenasledovatelia 
sa v nej topili. Preto vykonali zmenu jeho 
popravy – sťatím.   

V ikonografii je zobrazený ako 
biskup, ktorý žehná. Jeho atribútmi sú jeleň, 
pastorál, vtáky s obživou v zobáku, dve 
prekrížené sviece, povraz – nástroj mučenia. 
Na pamiatku uzdravení predovšetkým v 
oblasti hrdla sa udeľuje požehnanie 
hromničnými sviecami požehnanie v znení: „ 
Na príhovor sv. biskupa a mučeníka Blažeja 
osloboď teba Pane od všetkého neduhu na 
krku, v mene † Otca i † Syna i † Ducha 
svätého. Amen“.                           

Lucia Horná 

Liturgický program na 4. týždeň v období cez rok Oznamy 

 

 


