
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Evanjelium, ktoré čítame túto 

nedeľu sa skladá z dvoch častí, teda 

z prológu, čo je začiatok knihy, ktorú 

evanjelista Lukáš napísal a zo 

začiatku Ježišovho  kázania. Keď 

tieto dva texty položíme vedľa seba, 

môžeme pochopiť, ako sa Božie 

slovo stalo najskôr Písmom, bibliou, 

svätou knihou a následne, teda aj 

v súčasnosti  živým Slovom pre 

zhromaždených veriacich. Keď 

Lukáš píše svoju knihu, obracia sa 

na kresťanského čitateľa, ktorý 

miluje Boha, čo je pravý význam 

mena Teofil a odhaľuje pred ním 

svoj zámer. Keďže už iný pred ním 

rozprávali príbeh o Ježišovi, urobili 

to na základe načúvania svedectiev 

o tomto človeku zo strany priamych 

svedkov, ľudí, ktorí ho osobne 

poznali, videli ho, počúvali ho, a stali 

sa služobníkmi Slova, tak aj Lukáš 

sa po starostlivom pátraní odhodlal 

napísať príbeh - evanjelium. 

Evanjelium 

Lukášovo evanjelium je písané 

rozprávanie o tom, čo Ježiš konal 

a čo učil. Dokonca ide o literárne 

stvárnenie toho rozprávania o Bohu, 

ktorému Ježiš venoval celý svoj 

život. V prvých veršoch evanjelia sa 

nám toho oznamuje veľmi veľa, lebo 

sa nám objasňuje to, čo je 

podstatou našej viery. Svoje 

evanjelium adresuje Teofilovi, 

ktorého veľmi nepoznáme, má však 

na mysli všetkých, ktorí hľadajú 

Krista. Lukáš sa dostal 

k vierohodným správam o rodnom 

dome Jána Krstiteľa, ako jediný 

z evanjelistov nám podáva správu 

na tému chvíle v ktorej sa Mária 

v Nazarete dozvedela, že bude 

Matkou Spasiteľa. Celé evanjelium 

Lukáša je svedectvom hľadajúceho 

človeka....pastieri hľadajú Ježiša 

v jasličkách, Mária s Jozefom hľadá 

Ježiša, Pastier hľadá stratenú ovcu, 

žena hľadá drachmu, márnotratný 

syn hľadá šťastie.... 

Po celý rok budeme v nedeľu 

počúvať slová evanjelistu 

Lukáša.....preto sa oplatí rozpáliť 

v sebe vášeň hľadania bohatších 

sŕdc....nech nám táto vášeň pomôže 

stretnúť sa s jediným srdcom – 

srdcom Ježiša 

Mária Štefanková 

3 
2022 

XVI. ročník 

23. január 2022 
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Štatistický úrad SR 

zverejnil v predchádzajúcom 

týždni ďalšie výsledky z 

vlaňajšieho Sčítania obyvateľov, 

domov a bytov 2021. Okrem 

iného sa týkali aj náboženského 

vyznania. K tejto skutočnosti sa 

vyjadril vo svojej prvej reakcii aj 

bratislavský arcibiskup 

a metropolita a zároveň 

predseda Konferencie biskupov 

Slovenska (KBS) Mons. 

Stanislav Zvolenský. Predseda 

KBS povedal, okrem iného, aj 

tieto slová: „Ďakujeme všetkým, 

ktorí sa pri sčítaní prihlásili k 

svojmu vierovyznaniu. Vážime si 

to. Veriaci týmto spôsobom 

vyjadrujú svoju prítomnosť v 

spoločnosti, ktorú utvárajú v 

duchu hodnôt svojho vyznania. 

Práve náboženská viera 

mnohých motivuje, aby obetavo 

pôsobili v oblasti charity, 

zdravotníctva, školstva a v 

ďalších priestoroch - na 

zveľadenie spoločného dobra.  

V tejto súvislosti Mons. 

Zvolenský zvýraznil jednu 

skutočnosť, ktorou vníma 

prihlásenie sa ku katolíckej Cirkvi 

aj v súvislosti s počtom krstov: „Z 

hľadiska záznamov, ktoré Cirkev 

vedie v matrikách pokrstených, 

môžeme konštatovať, že sme za 

ostatných desať rokov 

zaznamenali stabilný, dokonca 

mierne rastúci trend - tak v 

rímskokatolíckom, ako aj v 

gréckokatolíckom obrade. Jediný 

rok, v ktorom počet katolíckych 

krstov výraznejšie poklesol, bol 

práve rok 2020, poznačený 

výraznými pandemickými 

obmedzeniami“. 

Z výsledkov sčítania možno 

skonštatovať, že sa 

k rímskokatolíckej Cirkvi 

prihlásilo asi o 6 % menej 

obyvateľov Slovenska, ako tomu 

bolo pri predošlom sčítaní. 

Konkrétne je to dnes 55,6 %. 

Tento údaj bude zaiste 

v najbližšom čase predmetom 

analýz a úvah. Okrem toho však 

zaujalo aj čosi iné, a to pomerne 

vysoké percento ľudí, ktorí 

vyplnili kolónku, že sú "bez 

vyznania". Toto číslo iste odráža 

aj dopad sekularizácie na našu 

spoločnosť. Ako však dodáva 

v tejto súvislosti arcibiskup Mons. 

Zvolenský: „Pre veriacich je to v 

každom prípade motivácia 

intenzívnejšie evanjelizovať, 

aktívne žiť svoju vieru.“ 

podľa: www.kbs.sk spracoval Štefan Albičuk, 

dekan 

 

K výsledkom Sčítania obyvateľov 2021 

 

http://www.kbs.sk/


 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

24.01. 

Sv. Františka Saleského, 
biskupa a učiteľa Cirkvi 

spomienka 

6.30 + Margita 

18.00 + Júlia, František, Leonard 

Ut 

25.01. 

OBRÁTENIE SV. 
PAVLA, APOŠTOLA 

Sviatok 

6.30 + Štefan, Anna 

18.00 
Poď. za B pomoc a prosba 

o DDS pre r. Záletovú 

St 

26.01. 

Timoteja a Títa, 
biskupov, 

spomienka 

6.15 ! Za + členov BSR 

18.00 1 Margita 

Št 

27.01. 
Féria 

6.30 + František 

18.00 + Ján 

Pi 

28.01. 

Sv. Tomáša Akvinského, 
kňaza a učiteľa Cirkvi, 

spomienka 

6.30 + Ružena Brozová 

18.00 + Štefan 

So 

29.01. 
Panny Márie v sobotu 

7.00 
ZBP a DDS pre Patrika – 30 r. 

ž. 

18.00 
Poď. za 40 r. ž. a prosba 
o ZBP pre Luciu s rod. 

Ne 

30.01. 

ŠTVRTÁ NEDEĽA 
v cezročnom období 

8.00 ZBP Mária 

9.30 ZBP Eduard 

11.00 + Jozef 

18.30 
ZBP Vladimír a Adriana –  

30 r. manželstva 
 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00    9.30(OP) 

Rod. oblasť       11.00(OP) 
 

Lektori na budúci víkend, 29. – 30.01.2022: 

29.01. 18.00 30.01. 08.00 30.01. 09.30 30.01. 11.00 30.01. 18.30 

Ištok, 
Ištoková 

Chytra, 
Sabolová 

Babej, 
Babejová 

Novák, 
Štefanková 

Vavrek, 
Vavreková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektori na budúci víkend, 31.12  - 02.01. 2021: 

Liturgický program na 3. týždeň Cez rok 

Oznamy 

1. Na upratovanie kostola 

prosíme v nasledujúcom týždni 

rodiny Hrinová, Fecenková 

a Štefaňáková. Ďakujeme 

rodinám, ktoré upratovali kostol 

minulý týždeň. 

2. Na kostolné potreby obetovali 

dvaja bohuznámi darcovia po 50,-

€. Vyslovujeme Pán Boh zaplať. 

3. Dnes zbierka na podporu 

pastorácie mládeže  UPC 

a ACM. Vďaka za každý dar na 

tento cieľ. 

4. Dnešná nedeľa je v Cirkvi 

slávená ako Nedeľa Božieho 

slova. V tejto súvislosti zvlášť 

pozývame k intenzívnejšiemu 

čítaniu Svätého Písma aj doma, 

a to nielen dnes, ale pokiaľ 

možno pravidelne. Môžeme si 

dnes pozrieť aj priamy prenos zo 

slávenia nedele Božieho slova, 

ktorý bude vysielaný online na 

Youtube kanáli Dóm sv. Alžbety 

a na Antik TV o 10.15 a 14.45 

hod.  

5. 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). 

4. 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, 

 

6. 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.  

7. 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. 

 


