
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Evanjelium dnešnej druhej 

nedele v cezročnom období nám po 

krste Pána Ježiša približuje udalosti, 

ktoré sa odohrali v Káne Galilejskej, 

kde sa konala svadba, na ktorú 

okrem Márie pozvali aj Ježiša a jeho 

učeníkov. Práve túto veľkú 

a radostnú udalosť si vybral Ježiš na 

to, aby „zjavil svoju slávu“. 

Urobte všetko, čo vám povie... 

Svadba v Káne Galilejskej sa tak 

stala miestom, kde Ježiš urobil svoj 

prvý verejný zázrak. No nebolo to len 

o tom, že premenil vodu na víno, 

ktoré bolo veľmi dobré... Dôležité je 

totiž uvedomiť si jeden veľmi 

významný fakt, a to, že situácia 

prvého Ježišovho zázraku nám dáva 

návod k tomu, ako máme prijímať 

všetko, čo nám chce Ježiš povedať. 

Sprostredkovateľkou tohto „návodu“ 

je Ježišova matka Mária. A hoci vo 

Svätom písme nemá veľa priestoru 

na to, aby sa vyjadrila, vždy keď tak 

urobí, majú jej slová hlboký a pre nás 

veľmi dôležitý význam. Panna Mária 

v tichosti sleduje situáciu, a ako 

starostlivá matka vždy vie, kedy a ako 

zasiahnuť. Robí to aj v tomto prípade, 

keď Ježišovi vraví: „Nemajú vína.“ 

A aj napriek na prvý pohľad nie veľmi 

ústretovej a pozitívnej odpovedi 

Ježiša: „Čo mňa a teba do toho 

žena? Ešte neprišla moja hodina.“ sa 

Mária obracia na obsluhujúcich 

s naozaj kľúčovou inštrukciou, ktorá je 

stále aktuálna a pre náš život tak 

veľmi dôležitá: „Urobte všetko, čo 

vám povie!“ V prípade svadby v Káne 

Galilejskej všetci vieme, ako tento 

pokyn dopadol. No dôležité je to, aby 

sme slová Panny Márie dokázali prijať 

a realizovať v našom živote aj my. 

Pretože Ježiš môže konať a robiť 

dokonca zázraky len vtedy, ak 

s dôverou urobíme to, čo nám povie. 

A On toho povedal naozaj mnoho... 

Svojím osobným príkladom nám 

ukázal cestu, ktorá síce nie je ľahká, 

no je hodná nasledovania, pretože na 

jej konci budeme isto prekvapení tak, 

ako bol prekvapený starejší, ktorý 

ochutnal premenené víno... Pretože 

všetko, čo robí Ježiš ako Boží Syn je 

dobré a snaží sa o dobro človeka. 

Stačí mu len dôverovať... 

Anna Vozárová 
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XVI. ročník 

16. január 2022 
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V termíne od 18.1. do 25.1. 

bude v Cirkvi opäť prebiehať 

slávenie Týždňa modlitieb za 

jednotu kresťanov. Tieto dni navrhol 

v roku 1908 Paul Wattson tak, aby 

modlitby prebiehali v dňoch medzi 

sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. 

Pavla (Obrátenie), čo im dodalo 

symbolický význam. Aj keď táto 

modlitbová iniciatíva vychádza od 

ľudí, predsa je dôležité vnímať, že 

jednota kresťanov je v prvom rade 

Božím darom. Ježišovi veľmi 

záležalo na tom, aby tí, ktorí príjmu 

jeho slovo, tvorili hlbokú vnútornú 

i vonkajšiu jednotu. Jednota 

Kristových učeníkov má byť totiž 

viditeľným znakom pre svet. 

Znakom, že Ježiš je poslaný od 

Otca, aby nás vykúpil a zachránil 

pre večný život. Práve o tento dar 

jednoty sa Kristus modlil pri 

Poslednej večeri. V istom zmysle 

môžeme povedať, že to patrí k jeho 

poslednej vôli, ktorú prejavil skôr, 

než naplnil svoje poslanie na zemi. 

Týždeň modlitieb za jednotu 

kresťanov 2021 pripravila mníšska 

komunita z Grandchamp. Na 

základe textu z Jánovho evanjelia 

15, 1 – 17 vybrali tému: „Zostaňte v 

mojej láske a budete prinášať 

veľa ovocia,“ ktorá vyjadruje tiež 

povolanie komunity k modlitbe, 

zmiereniu a jednote v Cirkvi i ľudskej 

rodine. V 30-tych rokoch minulého 

storočia niekoľko žien reformovanej 

tradície z frankofónnej časti 

Švajčiarska, ktoré patrili ku skupine 

nazvanej Dámy z Morges (Dames 

de Morges), znovu objavilo 

dôležitosť ticha pri počúvaní 

Božieho slova. Zároveň s tým oživili 

prax duchovných cvičení na 

posilnenie svojho života viery, 

inšpirované príkladom Krista, ktorý 

odchádzal na tiché miesto, aby sa 

modlil. Čoskoro sa k nim pridali aj 

ďalšie ženy a podieľali sa na 

pravidelne organizovaných 

duchovných cvičeniach v 

Grandchamp, malej dedinke na 

brehu jazera Neuchâtel. V krátkom 

čase sa ukázala potreba 

zabezpečovať permanentnú 

modlitbovú službu a pohostinnosť 

pre čoraz väčšie množstvo hostí a 

účastníkov duchovných cvičení. 

Dnes má komunita približne 

päťdesiat sestier rôzneho veku, z 

rozličných cirkevných tradícií, krajín 

a kontinentov. Vo svojej odlišnosti 

predstavujú sestry živé podobenstvo 

o spoločenstve. Zostávajú verné 

životu modlitby, životu v 

spoločenstve, a prijímaniu hostí 

a o tento dar spoločenstva sa sestry 

delia s návštevníkmi a 

dobrovoľníkmi, ktorí prichádzajú do 

Grandchamp stráviť čas 

duchovného stíšenia, uzdravenia, 

alebo hľadania zmyslu života. 
 

Na podklade textu z www.tkkbs.sk 

spracoval Štefan Albičuk 

 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 

 

http://www.tkkbs.sk/


 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

17.01. 
Sv. Antona, opáta 

spomienka 

6.30 + Štefan ( 1. výr.) 

18.00 ZBP Jozef a Valéria 

Ut 

18.01. 
Féria 

6.30 + Mária, Jozef 

18.00 + Valéria, Emil 

St 

19.01. 
Féria 

6.15 ! + Ján 

18.00 1 Mária 

Št 

20.01. 
Féria 

6.30 + Anna, Rudolf 

18.00 + Karol, Alžbeta 

Pi 

21.01. 

Sv. Agnesy, panny 
a mučenice 
spomienka 

6.30 Za živých členov BSR 

18.00 ZBP Beáta s rod. 

So 

22.01. 
Panny Márie v sobotu 

7.00 ZBP Pavol 

18.00 + Michal 

Ne 

23.01. 

TRETIA NEDEĽA 
v cezročnom období 

8.00 
ZBP a DDS pre Matúša 

a Martina 

9.30 + Margita 

11.00 ZBP Marika 

18.30 + Štefan 
 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00 
(17.00 adorácia) 

   9.30(OP) 

Rod. oblasť       11.00(OP) 
 

Lektori na budúci víkend, 22. – 23.01.2022: 

22.01. 18.00 23.01. 08.00 23.01. 09.30 23.01. 11.00 23.01. 18.30 

Smolej, 
Smolejová 

Harakaľová, 
Uriga 

Benčo, 
Plančarová 

Kľučar, 
Kľučarová 

Bíž, 
Bížová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektori na budúci víkend, 31.12  - 02.01. 2021: 

Liturgický program na 2. týždeň Cez rok 

Oznamy 

1. Na upratovanie kostola 

prosíme v nasledujúcom týždni 

rodiny Harakaľovú, Mudrákovú 

a Rákocyová. Ďakujeme rodinám, 

ktoré upratovali kostol minulý 

týždeň. 

2. Na kostolné potreby obetoval 

bohuznámy darca 50,-€, 

bohuznámy 100,-€ a bohuznáma 

rodina 100,-€. Štedrým darcom 

vyslovujeme vďačnosť. 

3. Na budúcu nedeľu bude 

zbierka na podporu pastorácie 

mládeže  UPC a ACM. Vopred 

vďaka za každý dar na tento cieľ. 

4. Pripomíname, že pokračuje 

slávenie sv. omší za účasti detí, 

a to každú stredu, ako aj 

birmovancov a mladých v 

piatok (tých, ktorí patria do 

režimu OP). 

5. Od 18. do 25. januára je 

v Cirkvi Týždeň modlitieb za 

jednotu kresťanov. Zapojíme sa 

do neho slávením sv. omší 

s formulárom na tento úmysel, 

ako aj osobitnými prosbami počas 

sv. omší. 

6. Ranná sv. omša začína v 

stredu už o 6.15 hod. a je 

spojená s modlitbou ranných 

chvál. 

 

 

7. Od stredy 12.1.2022 platia 

nové opatrenia, ktoré sa týkajú 

aj počtu veriacich prítomných na 

bohoslužbách. Režim OP zatiaľ 

zostáva v platnosti, mení sa však 

počet. V našom farskom 

kostole budeme v režime 25% 

kapacity, čo je 140 prítomných. 

Na filiálke Dlhé, ako aj 

v Školskej kaplnke na Rodinnej 

oblasti max. 100 prítomných. 

Z dôvodu zvýšenia kapacity už 

nebudú vo farskom kostole 

dve sv. omše v sobotu 

podvečer(nedeľné), ale iba 

jedna – o 18.00 hod. Okrem nej 

v sobotu ráno o 7.00 hod. Na 

filiálke Dlhé bude od budúcej 

nedele tiež iba jedna sv. omša 

– o 9.30 hod. Tieto zmeny budú 

platiť do odvolania.  

8. Počas týždňa, okrem nedele, 

sme stále pol hodinu pred sv. 

omšou k dispozícii na 

vysluhovanie sv. zmierenia pre 

všetkých veriacich. Spovedáme 

v miestnosti pre matky s deťmi. 

Eucharistiu rozdávame počas sv. 

omše vnútri kostola a po sv. 

prijímaní aj pri vstupe do kostola 

pre tých, ktorí budú vonku. 

 


