
 

  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Azda každému veriacemu je 

známe, že nám Ježiš Kristus okrem 

ohlasovania Božieho kráľovstva ukázal 

cestu, ako milovať Boha aj našich blížnych. 

No neskončil len pri tom, pretože ako aj 

v dnešnom evanjeliu povedal: „Lebo ak 

milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu 

môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? 

A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo 

zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy 

teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš 

nebeský Otec.“  

 

Milujte … 
 

Práve týmito slovami nám chce 

Ježiš ukázať, že „dokonalí“ budeme jedine 

vtedy, ak budeme milovať aj tých, ktorých 

považujeme za svojich „nepriateľov“. Áno, 

presne tak... Zrejeme si vie každý z nás 

predstaviť, aké nesmierne ťažké je milovať 

tých, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom 

ubližujú. Niekedy sa to zdá priam nemožné 

a je to v rozpore s našou ľudskou logikou. 

No Ježiš nás v dnešnom evanjeliu 

oboznamuje s logikou Boha, ktorý je 

dokonalý a túži po tom, aby sme boli takto 

dokonalí i my. Chce od nás, aby sme prijali 

Jeho „logiku lásky“, ktorá jednoznačne 

hovorí, že: „Ak ťa niekto udrie po pravom 

líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa 

chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj 

plášť.“  

Láska k nepriateľovi je totiž 

čisto kresťanská náuka, ktorá dáva 

človeku úplne iný rozmer lásky 

a fungovania vo vzťahoch. Už dávno 

neplatí to starozákonné: „Oko za oko 

a zub za zub!“ Ježiš nám ukazuje inú 

cestu... Cestu lásky, ktorá nás učí 

milovať aj svojich nepriateľov. Pretože 

práve to robí náš Nebeský Otec. On 

nerobí nijaké rozdiely. „Veď on dáva 

slnku vychádzať nad zlých i dobrých 

a posiela dážď na spravodlivých 

i nespravodlivých.“  

Rovnako aj Ježiš Kristus 

nezomrel len za tých, ktorí ho milovali 

a milujú a veria v Neho. On zomrel za 

každého človeka bez rozdielu, a preto i 

dnes každého jedného z nás prosí: 

„Milujte svojich nepriateľov a modlite sa 

za tých, čo vás prenasledujú, aby ste 

boli synmi svojho Otca, ktorý je na 

nebesiach.“ Chce nám povedať, aby 

sme jednoducho milovali... 

Anna Vozárová 
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Popolcová streda - (Joel 2,12-19) 
 
Začíname pôstne obdobie. Možno sa pýtame: aký zmysel má pôstne obdobie? Keď 

počujeme slovo pôst, vyvoláva to v nás predstavu hladu. Na čo je dobré trápiť sa hladom? 
Avšak zmyslom tejto doby nie je predovšetkým hladovať, zmyslom tejto doby je konať 
pokánie. A konať pokánie to znamená prijať obmedzenie, ktoré patrí k ľudskej prirodzenosti. 
A teda občas aj hladovať. Cirkevní otcovia svorne tvrdili, že prikázanie o pôste je tak staré 
ako sám svet. Prvé prikázanie, ktoré Boh dal ľuďom, bolo prikázanie postiť sa. (Gn 2,17). Už 
v raji bolo dané ľuďom prikázanie zdržanlivosti, aby nejedli zo stromu poznania dobra a zla. 
Nebolo to prikázanie absolútneho pôstu, pretože zo všetkých ostatných stromov v raji mohol 
človek jesť a nezhrešil. Toto prikázanie sa týkalo jedného konkrétneho stromu. 

V pôste ide o múdre sebaobmedzenie v záujme sebazachovania. Človek sa prehrešil 
tým, že toto múdre sebaobmedzenie neprijal a tým si veľmi ublížil a v každom hriechu stále 
ubližuje. 

Boh nás ústami proroka Joela vyzýva: „Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, 
pôstom, plačom a nárekom, srdcia si roztrhnite a nie šaty, a obráťte sa k Pánovi, svojmu 
Bohu. Veď On je dobrotivý a milosrdný, zhovievavý a veľmi milostivý a zľutúva sa v 
nešťastí.“ Predovšetkým sa v pôste jedná o naše obrátenie. Znamená to zmenu zmýšľania, 
ale nielen to. Nejde len o sýtenie nášho rozumu novými informáciami, ale ide predovšetkým 
o obrátenie nášho srdca.  

Moderná doba je vážne chorá na srdce. Nehovorím to len obrazne, ale je to aj 
skutočné medicínske zistenie. Srdcové choroby sú vážnym problémom súčasnosti. Srdce je 
čerpadlom, ktoré zásobuje okysličenou krvou celé telo. Mohli by sme ho nazvať aj motorom 
života. Je to jediný orgán v ľudskom tele, ktorý si počas celého nášho života, vôbec 
neoddýchne. Stále sa vydáva v akcii a jeho oddych by pre nás znamenal smrť. Srdce je v 
našom tele a pre naše telo tým, čím je Boh – Láska, pre stvorený svet. Práve pre tieto svoje 
vlastnosti sa srdce stalo symbolom samotného Boha a je miestom jeho prebývania v 
človeku.  

Naše srdce nie je v poriadku, keď nie je príbytkom Lásky, ktorou je sám Boh. O 
Ježišovom ľudskom srdci hovoríme, že je podstatne zjednotené so Slovom Božím. Toto je 
tajomstvo lásky. Jednota vôle človeka s vôľou Božou. Chcieť to isté. Srdce začína chorľavieť 
ak nebije pre svojho Stvoriteľa, keď nie je v ňom rozliata láska Božia.  

Boh sa zjavuje ako náš otec. Jemu nikto nie je ľahostajný. Ak je nám niekto ľahostajný, 
tak už nemáme v srdci Božiu lásku. My dokážeme prejsť bez súcitu a povšimnutia, byť plne 
zaujatí sebou a svojimi problémami. Ale Boh nedokáže prejsť okolo človeka bez 
povšimnutia. Boh nemá svoje problémy, má len naše problémy. Boh Otec má úžasnú úctu 
voči svojmu stvoreniu. My ho vôbec nechápeme, dokiaľ nemilujeme ako On. Nemôžeme ho 
iným spôsobom zažiť, ako keď ho necháme vyjadriť sa skrze naše srdcia. Boha môžeme 
prežiť len vtedy, keď sa milujeme navzájom. Boh je Osobný a Živý Vzťah Lásky a On sa 
chce a môže zjaviť len v našich vzťahoch. Ak sú naše vzťahy nesprávne, nemôžeme zažiť 
Boha, nepoznáme ho. Nemáme z neho radosť. Máme sa obrátiť k Bohu celým svojím 
srdcom. To znamená: celé srdce uvoľniť pre lásku.  

Obráťme sa teda celým srdcom k Bohu, roztrhnime si srdce. Oľutujme každú nelásku, 
ktorá sa zmocnila našich bytostí a prosme Boha, aby sa vrátil do nášho srdca, aby nám 
nikto a nič nebolo ľahostajné. Prijmime Ježiša, lebo v ňom je všetka sila pozitívnej zmeny. 
On je Vtelená láska. Tá istá láska sa chce vteliť do nás. 

Zdroj: www.františkani.sk 



 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

24. 2. 

FÉRIA 

Jak 3,13-18; Ž 19; Mk 9,14-21 

6.30 ZBP a DDS pre Annu 

18.00 ZBP pre Alenu 

Ut 

25. 2. 

FÉRIA 

Jak 4,1-10; Ž 55; Mk 9,30-37 

6.30 ZBP pre Jozefa s rodinou 

18.00 
ZBP a poďakovanie pre 
Máriu 

St 

26. 2. 

POPOLCOVÁ STREDA 

Joel 2,12-18; Ž 51; 2Kor 5,20-6,2 

Mt 6,1-6.16-18 

6.30 ZBP pre Annu 

16.30 --- 

18.30 + František a Ľubomír 

Št 

27. 2. 

ŠTVRTOK PO POPOLCOVEJ 

STREDE 

Dt 30,15-20; Ž 1; Lk 9,22-25 

6.30 + Otokár 

18.00 + Ján a Anna 

Pi 

28. 2. 

PIATOK PO POPOLCOVEJ 

STREDE 

Iz 58,1-9b; Ž 51; Mt 9,14-15 

6.30 ZBP pre Jána 

18.00 + Irena a Jozef 

So 

29. 2. 

SOBOTA PO POPOLCOVEJ 

STREDE 

Iz 58,9c-14; Ž 86; Lk 5,27-32 

7.00 + Michal 

18.00 + Ján, Mária a Ján 

Ne 

1. 3. 

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA 
 
 

Gn 2,7-9;3,1-7a; Ž 51 
Rim 5,12-19; Mt 4,1-11 

8.00 + Jozef 

9.30 
ZBP pre Samuela, Annu, 
Timura, Filipa a Mila 

11.00 
ZBP pre Miroslava s 
rodinou 

18.30 ZBP pre Moniku 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00  18.00  9.30 

Rod. oblasť   17.00    11.00 

 

Lektori na budúcu nedeľu,  1. 3. 2020: 
Popolcová 

streda 
Sobota - 

vigília 
8.00 9.30 11.00 18.30 

Smolej, 
Smolejová 

Vaterka, 
Novák 

Uriga, 
Harakaľová 

Babej, 
Babejová 

Vavrek, 
Vavreková 

Chytra, 
Sinčáková 

 

 

 

 

1. Na upratovanie kostola 
k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny 
Harakaľovú, Mudrákovú a Rákocyovú. 
Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, 
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
2. Na kostolné potreby darovala 
bohuznáma rodina 50,- . Úprimná vďaka 
za milodar. 
3. Na budúcu nedeľu bude jarná 
Zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať 
vopred za všetky dary na tento cieľ. 
4. V utorok, na koniec fašiangov, bude 
vo farskom kostole od 15.00 hod. 
vystavená Sviatosť Oltárna k zmiernej 
poklone. Poklonu začneme modlitbou 
Korunky Božieho milosrdenstva. Po 
večernej sv. omši bude Biblické 
stretnutie na fare. Pozývame vás. 
5. V stredu je Popolcová streda – deň 
pokánia v celej Cirkvi a vstup do 
pôstneho obdobia. Pri sv. omšiach 
budeme poznačení popolom na znak 
pokánia. Zároveň je to deň prísneho 
pôstu a zdržiavania sa mäsitých 
pokrmov. Dospelý sa v tento deň môže 
najesť iba raz do sýtosti, okrem toho 
možno ešte dvakrát za deň niečo 
menšie zjesť. Detská sv. omša z tohto 
dôvodu nebude. 
6. V pôstnom čase budú v našich 
kostoloch ako zvyčajne pobožnosti 
Krížovej cesty. Budeme sa ju modliť 
spolu s kňazom pol hodinu pred 
večernými sv. omšami – v stredu aj za 
účasti detí, v piatok s birmovancami 
a v nedeľu popoludní. Zvlášť v stredu 
a piatok pozývame všetky deti, resp. 
birmovancov – je to súčasť ich prípravy 
k prijatiu týchto sviatostí. Veľmi vás 
chceme povzbudiť, bratia a sestry, aby 
sme sa v hojnom počte stretávali na 
týchto pobožnostiach, pokiaľ možno celé 
rodiny. 
7. V piatok po večernej sv. omši bude 
adorácia zvlášť pre birmovancov 
a mládež.   

Svätý Roman, opát 

Pôvod mena z latinčiny Romanus – 

z Ríma pochádzajúci, rímsky. Rodní 

bratia Roman a Lupicius pochádzajúci 

z Gálie – dnešné Francúzsko v túžbe 

po kresťanskej dokonalosti založili 

spolu kláštor Condat v Burgundsku.  

Najskôr bol opátom Roman, po jeho 

smrti okolo roku 464 prevzal vedenie 

opátstva Lupicius. Zomrel okolo roku 

480. Príliv kandidátov bol taký veľký, 

že bolo treba založiť ďalšie dve 

kláštorné komunity. Opátstvo Condat 

dostalo svoje konečné meno St. 

Claude po svojom treťom opátovi.  

Svätý Roman žil ako pustovník 

v blízkosti Subiaca, keď sa rozhodol aj 

Benedikt viesť podobný spôsob života 

v tichu, modlitbe a prísnej askéze. 

Pustovník Roman Benediktovi 

odovzdal, podľa podania, prvý mníšsky 

habit a odovzdal mu nádobu na vodu. 

Sám mu na hore Monte Calvo vyhľadal 

jaskyňu, ku ktorej poznal cestu len on 

sám. Benedikt v nej žil, kým sa nestal 

opátom na žiadosť mníchov 

neďalekého kláštora.  

V ikonografii je svätý Roman 

zobrazený ako mních so zvončekom, 

s košíkom chleba a s reťazou okolo 

tela. 

Lucia Horná 

 

Liturgický program na 7. týždeň v období cez rok Oznamy 

 

 


