
  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Milí bratia a sestry. Dnešný život 
charakterizuje to, že všetko je v pohybe 
a veci sa dejú rýchlo. Veľké množstvo ľudí 
sa každý deň presúva za prácou, za svojimi 
povinnosťami, do škôl a obchodov, aby sa 
večer vracali späť. Akoby ten pohyb nikdy 
nekončil.  

Môže sa nám to zdať 
prekvapujúce, ale aj Ježišovo verejné 
účinkovanie bolo poznačené neustálym 
pohybom. Ježiš prechádzal z jedného 
miesta na druhé a hlásal radostnú zvesť 
o Božej láske k nám. Keď sa pozrieme 
bližšie na tento pohyb, tak vidíme, že celé 
svoje poslanie chápe Ježiš ako cestu do 
Jeruzalema; cestu na Golgotu a k prijatiu 
utrpenia a smrti na kríži. 

 
S Ježišom na ceste do Jeruzalema 

  
Na tejto ceste ho sprevádzali jeho 

učeníci. No nie ako turisti, či pútnici, ale ako 
priatelia, s ktorými Kristus túžil zdieľať 
spoločenstvo. A učeníci na tejto ceste 
zároveň dorastali vo viere, a učili sa chápať 
Ježiša a jeho poslanie. Nebolo to pre nich 
ľahké najmä v situáciách, keď videli, ako 
Ježiša nenávidia niektorí farizeji, ako mu 
odporujú jeho nepriatelia a ako Ježiš 
s láskou a v tichosti neraz prijímal aj 
odmietanie jeho  náuky. Pre apoštolov to 
nebolo jednoduché, no zostávali v Ježišovej 
blízkosti, hoci mnohému nerozumeli. Určite 
ich muselo vydesiť, keď Ježiš predpovedal 
svoje utrpenie a smrť na kríži a zároveň 
tvrdil, že nijaký jeho učeník nemôže ísť inou 

cestou k sláve. 
Iste aj preto Ježiš berie 

niektorých z nich na vrch a dáva sa im 
poznať v nebeskej sláve. Učeníci tu 
zažívajú veľkú blízkosť Boha a chvíle 
takého šťastia, s akým nikdy nemali 
skúsenosť. Bolo to šťastie, ktoré 
vyplývalo z Božej prítomnosti. Ježiš chce 
posilniť zážitkom svojho premenenia 
vieru učeníkov, aby neklesli na duchu, 
keď príde utrpenie, prenasledovanie a 
kríž. Nečudo, že Peter chce zostať na 
tomto vrchu oslávenia už nastálo. Božia 
vôľa je však iná. Ježiš musí ísť ďalej, 
aby splnil Boží plán s človekom.   

Božie slovo aj nás učí, že 
kresťanská viera nie je len súhrnom 
nejakých morálnych poučiek, ktoré – ak 
sa ich naučíme – nám postačia k životu 
viery až do smrti. Viera, to je 
predovšetkým naša cesta k poznávaniu 
Boha a k jeho neustálemu hľadaniu. 
Lebo len Boh je skutočným šťastím a iba 
on môže naplniť náš život. Preto za ním 
kráčal Abrahám, a kvôli tomu za ním po 
jeho ceste išli aj učeníci. Vydajme sa 
s Ježišom po tejto ceste aj my. Pôst nám 
k tomu dáva veľkú príležitosť. 

Štefan Albičuk, dekan 
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XIV. ročník 

8. marca 2020 
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Posolstvo Svätého Otca na Pôstne obdobie 2020 
(pokračovanie) 

 
3. Vášnivé Božie odhodlanie viesť dialóg so svojimi deťmi 

To, že nám Pán znovu raz ponúka takýto príhodný čas na naše obrátenie, by 
sme nemali považovať za samozrejmosť. Táto nová príležitosť v nás má prebudiť pocit 
vďačnosti a zatriasť našou zotrvačnosťou. Napriek často dramatickej prítomnosti zla 
v našom živote – a tiež v Cirkvi a vo svete – toto časové obdobie, ktoré nám ponúka 
možnosť zmeniť smer života, vyjadruje vytrvalú Božiu vôľu neprerušiť s nami dialóg 
spásy. V ukrižovanom Ježišovi, ktorého Boh „za nás urobil hriechom“ (2 Kor 5, 21), 
zašla táto vôľa tak ďaleko, že Boh nakládol na svojho Syna všetky naše hriechy, až sa 
„uskutočňuje obrátenie sa Boha proti sebe samému“, ako píše pápež Benedikt XVI. 
(encyklika Deus caritas est, 12). Lebo Boh miluje aj svojich nepriateľov (porov. Mt 5, 43 
– 48). Dialóg, ktorý chce Boh nadviazať s každým človekom prostredníctvom 
veľkonočného tajomstva svojho Syna, nie je dialógom, aký sa pripisuje obyvateľom 
Atén, ktorí vraj „nemali na nič toľko času ako rozprávať alebo počúvať niečo nové“ (Sk 
17, 21). Takýto druh klebetenia, diktovaný prázdnou a povrchnou zvedavosťou, 
charakterizuje svetského ducha každej doby a v našich časoch môže byť aj výsledkom 
nevhodného používania komunikačných prostriedkov. 
 
4. Bohatstvo, o ktoré sa človek delí a nehromadí ho pre seba 

Postaviť veľkonočné tajomstvo do centra života značí mať súcit s Kristovými 
ranami, ktoré dnes nachádzame v mnohých nevinných obetiach vojen, svojvoľného 
konania proti životu  – od nenarodených detí až po starých ľudí – v obetiach rôznych 
foriem násilia, prírodných katastrof, nespravodlivého rozdelenia dobier zeme, obchodu 
s ľudskými bytosťami vo všetkých jeho formách a bezuzdného smädu po zárobku, 
ktorý je istou formou modloslužby. 

Aj dnes je dôležité pripomínať mužom a ženám dobrej vôle, aby sa delili o 
svoje vlastníctvo s chudobnejšími. Takáto almužna je formou osobnej účasti na 
budovaní spravodlivejšieho sveta. Podeliť sa s láskou robí človeka ľudskejším; pri 
hromadení majetku hrozí, že sa staneme necitlivými a uzavrieme sa vo svojom 
egoizme. Môžeme a musíme však ísť ešte ďalej, a to pokiaľ ide o štruktúrne otázky 
ekonomiky. Preto som v Pôstnom období zvolal do Assisi v dňoch 26. až 28. marca 
2020 mladých ekonómov, podnikateľov a change-makerov, aby prispeli k navrhnutiu 
spravodlivejšej a inkluzívnejšej ekonomiky, než je tá dnešná. Ako sa už viackrát 
v cirkevnom učení zopakovalo, politika je významnou formou bratskej lásky (porov. 
Pius XI., Príhovor k Talianskej federácii katolíckych univerzitných študentov – FUCI, 
18. decembra 1927). To isté možno povedať o ekonomike, ak do nej 
zavádzame evanjeliového ducha, teda ducha blahoslavenstiev. 

Ohľadom tohto Pôstneho obdobia prosím o príhovor Najsvätejšiu Pannu 
Máriu, aby sme prijali výzvu nechať sa zmieriť s Bohom, aby sme zamerali zrak svojho 
srdca na veľkonočné tajomstvo a obrátili sa k otvorenému a úprimnému dialógu 
s Bohom. Takto sa totiž môžeme stať tým, čo Kristus povedal o svojich apoštoloch: 
soľou zeme a svetlom sveta (porov. Mt 5, 13 – 14). 

 
Sv. Otec František 

 



 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

9. 3. 

Pôstna FÉRIA 

Dan 9, 4b-10; Ž 79; Lk 6, 36-38 

6.30 + Stanislav 

18.00 + Anna (1. výročie) 

Ut 

10. 3. 

Pôstna FÉRIA 

Iz 1,10.16-20; Ž 50; Mt 23,1-12 

6.30 ZBP pre členov BSR 

18.00 + Anna 

St 

11. 3. 

Pôstna FÉRIA 

Jer 18,18-20; Ž 31; Mt 20,17-28 

6.30 + Jolana a Pavel 

18.00 + Ján                           /deti/ 

Št 

12. 3. 

Pôstna FÉRIA 

Jer 17,5-10; Ž 1; Lk 16,19-31  

9.00! 
+ členovia BSR    
                         /rekolekcie/ 

18.00 
ZBP sr. Benedikta  
(90 rokov) 

Pi 

13. 3. 

Pôstna FÉRIA 

Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Ž 105;  

Mt 21, 33-43.45-46 

6.30 
Za pomoc a dary DS pre 
Júliu                  

18.00 + Anna                   /mládež/ 

So 

14. 3. 

Pôstna FÉRIA 

Mich 7,14-15.18-20; Ž 103; Lk 15,1-

3.11-32 

7.00 + Michal a Mária 

18.00 + Mária a Anna 

Ne 

15. 3. 

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA 
 
 

Ex 17,3-7; Ž 95; 
Rim 5,1-2.5-8; Jn 4,5-42  

8.00 + Ľubomír 

9.30 + Michal (1. výročie) 

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,  15. 3. 2020: 
Sobota - 

vigília 
8.00 9.30 11.00 18.30 

Vaterka, 
Ocilková 

Smolej, 
Smolejová 

Jenčo, 
Jenčová 

Novák, 
Antolíková 

Benčo, 
Sabolová 

 

 

 

 
 
 

1. Na upratovanie kostola 

k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny 

Babejovú, Dojčákovú a Hričákovú. 

Zároveň vyslovujeme vďaku 

rodinám, ktoré upratovali kostol k 

dnešnej nedeli. 

2. Zbierka na charitu z minulej 

nedele činila spolu 765,21 € (Farský 

kostol – 524,49 €, filiálka Dlhé - 120,-

€ a školská kaplnka na Rodinnej 

oblasti – 120,72 €). Všetkým štedrým 

darcom vyslovujeme vďaku. 

3. V utorok o 19.00 hod. sa 

uskutoční v Katolíckom kultúrnom 

dome pri Bazilike prvá zo série 

biblických prednášok v Roku 

Božieho slova. Téma prednášky je 

na plagáte, ktorý je na nástenke. 

4. Vo štvrtok budú v našom farskom 

kostole o 9.00 hod. dekanátne 

rekolekcie kňazov. Z tohto dôvodu 

sv. omša ráno o 6.30 hod. nebude, 

keďže bude spoločná rekolekčná sv. 

omša. 

5. Pripomíname, že v stredu pred 

večernou sv. omšou s deťmi, ako aj 

v piatok pred sv. omšou 

s birmovancami, vždy pol hodinu 

pred začiatkom sú modlitby 

Krížovej cesty s deťmi resp. 

s mladými. Účasť všetkých detí, ako 

aj birmovancov je dôležitá pre lepšie 

duchovné prežívanie pôstu. 

 

 
 

 

Svätý Makárius, biskup 

 

Pôvod mena z gréčtiny: 

Makarios – blahoslavený. Narodil sa 

v Jeruzaleme v 3. storočí. Z tradície 

vieme, že bol biskupom 

v Jeruzaleme za čias cisára 

Konštantína Veľkého. Keď sa jeho 

matka svätá Helena vybrala hľadať 

pamätné miesta Kristovho umučenia 

a Svätý kríž.  

Biskup Makárius bol jej 

spoločníkom v tejto úlohe. Obaja 

našli Kristov hrob aj Kristov kríž. 

Podarilo sa im ho identifikovať. Nad 

Kristovým hrobom na žiadosť svojej 

matky prikázal biskupovi Makáriovi 

postaviť Baziliku Božieho hrobu.  

Makárius Egyptský je 

považovaný za zakladateľa 

egyptského mníšstva. Bol 

vynikajúcim kazateľom a rovnako 

ako jeho menovec Makárius 

Alexandrijský bol prenasledovaný 

ariánmi. Pokladaný bol za 

zázračného uzdravovateľa. 

V ikonografii je zobrazený 

v biskupskom rúchu s veľkým krížom 

v náručí. 

Lucia Horná 

 
 

Liturgický program na 2. pôstny týždeň Oznamy 

 

 


