
 

  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Povrchné počúvanie evanjelia môže 
vyvolať nesprávne pochopenie správania sa a 
slov Pána Ježiša. Mohlo by sa zdať, že Pán 
Ježiš chce vyhlásiť Mojžišove slová v dnešnom 
evanjeliu za neplatné. Ježiš vie, že tieto slová 
dal Mojžišovi jeho Otec. A preto vyhlasuje: 
„Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo 
Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť" 
(Mt 5,17). Keď Boh Otec dával Mojžišovi Zákon, 
národ nebol schopný celkom ho poznať a prijať 
ho. Preto sa Zákon dotýkal len vonkajšej, 
spoločenskej a náboženskej stránky národa. 
Zákon zakazoval zabíjať, cudzoložiť, kradnúť, 
ale sa nedotýkal vnútra človeka. Veď tak 
postupuje aj dnešné právo na celom svete. Veci 
sa zakazujú, ale len pre vonkajšiu bezúhonnosť 
v správaní človeka. Rovnako treba dbať, a to 
veľmi vážne aj o vnútro človeka, myšlienky, 
pocity, fantáziu, aby boli v zhode s prikázaniami. 
Jedná sa tu o vážnu vnútornú záležitosť človeka, 
kedy dochádza k uvedomeniu si zákonov a 
morálky.  
 

NOVÉ SRDCE 
 

Kresťanovi katolíkovi však nemôže 
stačiť žiť svoju vieru len navonok. Viera nás 
zaväzuje aj v našom vnútri. Cirkev nemá záujem 
len o pokrok vonkajší, ale chce ísť ešte ďalej. 
Životná skúsenosť nás učí, že učenie Krista je 
skutočné obohatenie spoločnosti. Je potrebné 
zmeniť vnútro, zmýšľanie a náhľad ľudí v ich 
vnútri. Dnes často počujeme, že sa vlastne u nás 
nič nezmenilo. Zostáva staré zmýšľanie ľudí, 
hoci navonok hovoríme o novej dobe, o nových 
politikoch, nových svetonázoroch... Navonok sa 
pre oči čohosi zriekneme, zmeníme, ale vo vnútri 
v ľuďoch zostáva to, čo sa musí zmeniť, ak 
chceme, aby sa zmenil život v našom okolí. 
Evanjelium je vlastne týmto dnes aktuálne a 

zároveň je prínosom pre našu dobu. Pochopiť 
a uskutočniť premenu zmýšľania ľudí v ich 
vnútri. Ježiš nás tak vyzýva k boju so zlom v 
našom vnútri. Odstrániť hriech z nášho 
vnútra. 

Pochopiť to môžeme aj na ďalších 
slovách Ježiša. Ježiš káže odťať ruku, vylúpiť 
oko, ale súčasníci to nebrali doslovne. Nik si 
neodťal ruku a nevylúpil oko, aby sa zriekli 
zla, hriechu vo svojom vnútri. Kto dokáže 
ovládať svoje vnútro, ten dokáže oveľa viac 
navonok. toto nie je jednorazová záležitosť. 
Nik z nás si teraz nemôže povedať; tak 
dobre, zriekam sa všetkých zlých myšlienok. 
To je málo. Skôr máme prosiť o silu, aby sme 
zajtra, pozajtra, vždy vedeli zvíťaziť nad zlom 
vo svojom vnútri, pri jednotlivých náporoch 
zla v našom zmýšľaní. Modlitbou a 
sviatosťami môžeme oslabiť zlo v našom 
vnútri. Nik sa ho však nezbaví. Kto nevyužije 
možnosti bojovať proti zlu, ten raz bude 
porazený. Kto sa nenaučí potláčať svoje 
hriešne myšlienky, skôr-neskôr sa jeho vnútro 
prejaví zlom navonok. Kto v mysli koketuje so 
zlom, už je na ceste vonkajšej porážky.    

Preto naše áno - navonok, musí byť 
aj naším áno - vo vnútri. A naše nie - 
vypovedané navonok, nech je naším nie - aj v 
našom vnútri. Usilujme sa byť kresťanmi 
s vnútornou vierou, ktorá sa odzrkadlí aj 
navonok našim správaním. 

M.Haňov 
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Posolstvo Svätého Otca Františka na Svetový deň chorých 2020 

 

Prinášame skrátené znenie posolstva Svätého Otca Františka k 28. svetovému dňu 
chorých, v preklade Konferencie biskupov Slovenska. Jeho téma znie: „Poďte ku mne všetci, 
ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“. Deň chorých sa slávil 11. februára, pri 
spomienke Lurdskej Panny Márie. 

 

1.Ježišove slová: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás 
posilním“ (Mt 11, 28) naznačujú tajomnú cestu milosti, ktorá je zjavená jednoduchým ľuďom a 
ponúka posilu tým, čo sa namáhajú a sú unavení. Tieto slová vyjadrujú solidaritu Syna človeka, 
Ježiša Krista, so skľúčeným a trpiacim ľudstvom. Koľko ľudí trpí na tele i na duchu! Ježiš volá 
všetkých –„poďte ku mne“ –  a sľubuje úľavu a osvieženie.  

Ježiš sa obracia na chorých a stiesnených, na úbožiakov, ktorí vedia, že sú úplne závislí od 
Boha, a ktorí potrebujú byť uzdravení zo zranení ťažkou skúškou. Ježiš hľadí na zranené ľudstvo. 
Jeho oči vidia do hĺbky a sú vnímavé; neblúdia nezaujato, ale sa pristavia a spočinú na celom 
človeku; na každom človeku v jeho zdravotnom stave bez toho, aby bol niekto vylúčený. Ježiš 
pozýva každého, aby vstúpil do jeho života a zakúsil jeho nežnosť.  

2. Prečo Ježiš vníma tieto pocity? Pretože on sám sa stal slabým, zakúsil ľudské utrpenie a 
od Otca prijal posilu. Totiž len ten, kto sám má túto skúsenosť, dokáže byť posilou pre druhého. 
Existujú rôzne formy závažného utrpenia: neliečiteľné a chronické choroby, psychické ochorenia, 
ktoré si vyžadujú rehabilitáciu alebo paliatívnu liečbu, rôzne druhy postihov, detské choroby a 
choroby zo staroby... V takýchto situáciách niekedy pociťujeme nedostatok ľudskosti, a preto je 
pre celkové uzdravenie nevyhnutné usilovať sa o ľudský prístup k chorým, v ktorom sa 
medicínska starostlivosť dopĺňa starostlivosťou o osobu. V chorobe sa človek cíti ohrozený, 
nielen pokiaľ ide o jeho fyzickú integritu, ale aj vo svojom  vzťahovom, intelektuálnom, 
afektívnom, duchovnom rozmere. Preto okrem terapie očakáva aj podporu, povzbudenie, 
pozornosť... skrátka lásku. Okrem toho je tu aj rodina chorého, ktorá tiež trpí a potrebuje podporu 
a útechu. 

3. Drahí chorí bratia a sestry, choroba vás osobitným spôsobom zaraďuje medzi tých, čo 
priťahujú Ježišov pohľad a jeho Srdce, lebo sa „namáhate a ste preťažení“. U neho nájdete 
svetlo vo vašich temných chvíľach a utešujúcu nádej vo chvíľach malomyseľnosti.  

4. Drahí profesionálni zdravotníci, každý diagnostický, preventívny, terapeutický postup, 
ako aj výskum, starostlivosť a rehabilitácia sa týkajú chorého človeka, pričom podstatné meno 
„človek“ je vždy nadradené nad prídavné meno „chorý“. Preto nech je vaše konanie neustále 
zamerané na dôstojnosť a život ľudskej osoby; vyhýbajte sa akémukoľvek konaniu spojenému s 
eutanáziou, asistovanou samovraždou alebo ukončením života, a to aj keď už neexistujú 
vyhliadky na uzdravenie.  

5. Počas tohto 28. svetového dňa chorých myslím na mnohých bratov a sestry po celom 
svete, ktorí  nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti, lebo žijú v chudobe. Preto sa obraciam na 
zdravotnícke inštitúcie a na vlády všetkých krajín sveta, aby pri zvažovaní ekonomickej stránky, 
nezanedbávali ani sociálnu spravodlivosť. Zo srdca ďakujem dobrovoľníkom, ktorí sa venujú 
službe chorým – v mnohých prípadoch suplujúc štruktúrne nedostatky – a vo svojich skutkoch 
nežnej lásky a blízkosti odzrkadľujú obraz Krista, milosrdného Samaritána.  

Panne Márii, Uzdraveniu chorých, zverujem všetkých ľudí, ktorí nesú bremeno choroby, 
spolu s ich rodinnými príslušníkmi, a tiež všetkých zdravotníckych pracovníkov. Všetkých s 
láskou uisťujem o svojej blízkosti v modlitbe a udeľujem im zo srdca apoštolské požehnanie. 

 

pápež František, zdroj: porov.: www.kbs.sk 

http://www.kbs.sk/


 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

17. 2. 

Féria 

Jak 1,1-11; Ž 119; Mk 8,11-13 

6.30 ZBP Jozef a Božena 

18.00 ZBP Ján, Mária a Pavol 

Ut 

18. 2. 

Féria 

Jak 1,12-18; Ž 94; Mk 8,14-21 

6.30 
ZBP Monika  
(60 rokov života) 

18.00 + Ján, Anna a Jozef 

St 

19. 2. 

Féria 

Jak 1,19-27; Ž 15; Mk 8,22-26 

6.30 + Cyril 

18.00 + Anna                        /deti/ 

Št 

20. 2. 

Féria 

Jak 2,1-9; Ž 34; Mk 8,27-33 

6.30 + Michal a Mária 

18.00 + Juraj, Helena a Ján 

Pi 

21. 2. 

Féria 

Jak 2,14-24.26; Ž 112; Mk 8,34-9,1 

6.30 
ZBP Silvia, Peter, Zuzana 
s rodinami a Mária 

18.00 
ZBP Ivan a Alexandra 
                              /mládež/ 

So 

22. 2. 

Katedra sv. Petra, apoštola 

sviatok 

1Pt 5,1-4; Ž 23; Mt 16,13-19 

7.00 ZBP pre členov BSR 

18.00 + Jozef 

Ne 

23. 2. 

SIEDMA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 
 

Lv 19, 1-2.17-18; Ž 103 
1Kor 3,16-23; Mt 5,38-48 

8.00 
ZBP a poďakovanie Martin 
a Martina (20 rokov manž.) 

9.30 ZBP Barbara 

11.00 + Mária a Jozef 

18.30 + Anna 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  18.00   18.00  9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúcu nedeľu,  23. 2. 2020: 
Sobota - 

vigília 
8.00 9.30 11.00 18.30 

Ištok, 
Ištoková 

Ivanko, 
Ivanková 

Sztraka, 
Sztraková 

Klapák, 
Klapáková 

Benčo, 
Sabolová 

 

 

 

 

 

1. Na upratovanie kostola 

k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny 

Alžovú, Polaščíkovú a Saxunovú. 

Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, 

ktoré upratovali kostol k dnešnej 

nedeli. 

2. Na kostolné potreby darovali 
bohuznámi darcovia: 50,- €, 10,-€, 
100,- € a 500,- €. Úprimná vďaka za 
tieto milodary. 

3. V utorok po večernej sv. omši bude 
Biblické stretnutie v priestoroch fary. 

4. V sobotu dopoludnia o 9.00 hod. 
bude v Katechetickej miestnosti našej 
fary prvý blok sobášnych náuk pre 
snúbenecké páry, ktoré príjmu sv. 
manželstva v tomto roku. Témou náuk 
bude Povolanie k manželstvu 
a Kresťanská vierouka. Pozývame 
snúbencov, ktorí nemajú dohodnuté 
náuky, či kurzy na iných miestach, aby 
sa zúčastnili týchto náuk. 

5. Pripomíname, že nasledujúcu 
sobotu 22. februára budeme 
organizovať Farský ples. Bude sa 
konať v priestoroch ZŠ Lúčna a 
začiatok je stanovený na 19.00 hod. 
V sakristii farského kostola sú ešte 
lístky a je posledná možnosť zakúpiť si 
ich. Zároveň sa potešíme aj tomu, ak 
darujete svoj dar do tomboly na tento 
náš ples. 

6. Opäť dávame do pozornosti, že 
sa môžete prihlasovať na farskú púť 
do Talianska, ktorú organizujeme 
v rámci jubilejného Loretánskeho roka. 
Dátum púte je 24. – 31. mája. Cena 
púte – 430 € na osobu. Prihlasovanie 
je v sakristii.   

Svätý Peter Damiáni, 

biskup a učiteľ Cirkvi 

 

Pôvod mena z gréčtiny : 
petros, petra – skala, ekvivalent – 
kefas. Peter sa narodil v roku 1007 v 
Ravenne, v početnej chudobnej 
rodine. Skoro osirel. Za vzdelanie 
vďačil staršiemu bratovi Damiánimu, 
po ktorom si z vďačnosti zobral aj 
prímenie Damiáni.  

Študoval v rodnom meste v 
Faenze a Parme. Prijal kňazskú 
vysviacku. Po istom čase sa vzdal 
aktívneho života. Stal sa mníchom, 
potom opátom kláštora pustovníkov – 
eremitov vo Fonte Avellana. Tu obnovil 
rehoľný život v pôvodnej prísnosti. Bol 
duchovným radcom cisárov Ota III. a 
Henricha IV., pápežov Klementa II., 
Damaza II., Leva IX. a Štefana II., 
ktorý ho menoval za biskupa Ostie a 
kardinála. Peter Damiáni pracoval na 
vnútornej obnove Cirkvi. 

Ostro vystupoval najmä proti 
svätokupectvu. Bol pápežským 
legátom na synodách a mnohokrát 
plnil funkciu sprostredkovateľa. Bol 
veľkým znalcom Svätého písma a 
Otcov, ako aj znamenitým právnikom. 
Zanechal bohaté literárne dedičstvo, 
okrem iného 240 poetických diel. 
Zomrel 23. februára 1072. Bol vzývaný 
ako pomocník pri bolestiach hlavy. 

V ikonografii je zobrazený ako 
biskup v mitre i ako kardinál v cappa 
magna – slávnostný plášť cirkevných 
hierarchov, tiež ako mních v habite. 
Atribúty : anjel, ktorý drží vznášajúci sa 
kardinálsky klobúk, cappa magna, kríž, 
lebka.  

 

Lucia Horná 

Liturgický program na 6. týždeň v období cez rok Oznamy 

 

 


