
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Bratia a sestry. Aká nestála 

a krehká môže byť priazeň ľudí. 

Presvedčil sa o tom sám Ježiš, ktorý, 

kázal v sobotu v nazaretskej synagóge. 

Bol teda doma, medzi svojimi, medzi 

priateľmi a známymi. Ľudsky by sme 

čakali, že sa mu dostane privítania 

a podpory. Navyše asi žiaden 

z obyvateľov Nazareta nebol medzi 

ľuďmi tak známy, ako Ježiš. A spočiatku 

sa aj zdalo, že to tak bude. Keď totiž 

Ježiš dočítal text proroka Izaiáša 

a v mesiášskej autorite povedal: „Dnes 

sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve 

počuli“, evanjelium hovorí, že 

poslucháči v synagóge boli užasnutí. 

Počuli totiž „...milé slová, ktoré 

vychádzali z jeho úst.“ 

Prijmime hlas Cirkvi aj dnes 

Následne ich však premohli tiene 

ľudských pochybností: „Odkiaľ má Ježiš 

toto všetko? Nie je to vari tesárov syn? 

Nepoznáme jeho otca, matku 

a príbuzných?“ Nešlo im to do hlavy. Na 

jednej strane im bolo jasné, že Ježiš učí 

a hovorí slovo, ktoré má moc meniť 

ľudské srdcia, počuli o mocných 

skutkoch, ktoré už urobil v iných 

mestách. Na strane druhej nedokázali 

prijať, žeby tým Mesiášom mal byť 

niekto, kto pochádza z obyčajného 

mestečka a je jedným z nich. Veď 

predsa Mesiáš mal byť vodcom Izraela 

a podľa nich mal byť vznešeným 

a veľkým osloboditeľom spod vlády 

rimanov. Tento rozpor nedokázali 

v sebe Nazaretčania prekonať. 

Nedokázali a nechceli vidieť Ježiša 

očami viery. Kristus im túto neochotu a 

tvrdosť srdca vyčíta. A vo chvíli, keď 

Ježiš poukáže, že pohania boli 

v dejinách spásy neraz pokornejší 

a ochotnejší prijať Božie slovo, než 

vyvolený národ, vzplanú v synagóge 

vášne. Tí, ktorí Ježiša na začiatku 

evanjelia počúvali, ho chcú teraz 

kameňovať. Aká neistá a vrtkavá je 

priazeň ľudí. 

Bratia a sestry. Ježiš sa dotýka aj nás. 

Aj v tejto dobe nám posiela prorokov, 

ktorí majú poslanie hlásať evanjelium. 

Radostnú zvesť, ktorá je vždy opretá 

o pravdu. Pravdu, ktorú nevlastní „tento 

svet“, ale ktorou je sám Ježiš. Je 

dôležité, aby sme prijímali túto Božiu 

pravdu, a to aj vtedy, keď ona odkrýva 

naše zlyhania a keď nás usvedčuje 

z hriechov. Neprijímajme hlásanie 

evanjelia len vtedy, keď nás to „nebolí“ 

a keď nás to nevyrušuje v našom živote. 

Naopak, otvorme sa Duchu Svätému, 

aby nás Božie slovo uzdravovalo zo 

slabostí a tak napĺňalo duchovnou 

radosťou. 

Štefan Albičuk, dekan 

4 
2022 

XVI. ročník 

30. január 2022 
 

ŠTVRTÁ NEDEĽA 

Resp.: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. 
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Tak to už býva v našom farskom 
spoločenstve. Kňazi medzi nás 
neraz prichádzajú len na krátko, 
lebo po niekoľkých rokoch 
kňazskej služby kaplána, ktorú 
konajú na viacerých miestach, ich 
otec arcibiskup posiela za 
správcov farností tam, kde si to 
pastorácia vyžaduje. Od 1. júla 
2021 prišiel z poverenia otca 
arcibiskupa do našej farnosti 
nový pán kaplán Ladislav Varga. 
Uplynulo  6 mesiacov jeho 
pôsobenia v našej farnosti a my 
sme ho požiadali o rozhovor. 
Kedy sa zrodilo Vaše kňazské 
povolanie? Moje kňazské povolanie 
sa rodilo postupne počas rokov od 
čias detských avšak naplno som 
rozhodnutie urobil až počas strednej 
školy. 
Kde ste pôsobili po kňazskej 
vysviacke? Najprv som pôsobil tri 
roky vo farnosti Moldava nad 
Bodvou ako kaplán pre slovenský 
hovoriacu časť komunity. Potom 
som po jednom roku pôsobil 
v Prešove na Sídlisku III. 
a v Košiciach na sídlisku KVP. 
Nasledovali roky postgraduálneho 
štúdia v zahraničí. Po návrate som 
pôsobil vo farnosti Košice sídlisko 
Dargovských hrdinov jeden rok. 
A momentálne Vranov nad Topľou - 
Juh. 
Aké máte dojmy a skúsenosti 
z predchádzajúcich farností? 
Skúsenosti sú rozmanité: Práca 
s deťmi, mladými, staršími, učenie 
na školách od prvého ročníka až po 
maturantov nielen náboženstvo ale 
aj latinčinu. Celkovo by som zhrnul 

jednu záležitosť, ktorá je komplexná, 
a pozorujem ju už roky. Ako 
kresťania sme si zredukovali naše 
kresťanstvo len na plnenie, resp. 
neplnenie si náboženských 
povinnosti, bez toho aby sme sa 
snažili pochopiť ich význam 
a zmysel. Na základe toho aj delíme 
ľudí na „dobrých a zlých.“ Pričom 
zabúdame na hlboký rozmer 
kresťanstva, ktoré nestojí len na 
„omšovaní“ a koniec, ale aj na 
spoznávaní vlastnej viery. Tak 
môžeme objaviť veľké bohatstvo vo 
viere a kresťanskom učení, ktoré 
nielen je len dogmách, ale aj 
o každodennom živote. Sv. Písmo, 
ktoré máme veľa krát doma, ale je to 
len dobrý lapač prachu. Počujeme 
ho veľa krát, ale nielen, že sa 
nesnažíme ho spoznávať, ani ho 
poriadne nepočúvame, keď sa číta 
na liturgii. Myslím si, že potrebujeme 
ísť do hĺbky poznania našej viery, 
pýtať sa a hľadať. Pri stretnutiach 
s deťmi a mladými veľa krát sa 
ukáže, že sú nútení robiť, lebo ... sa 
to patrí, ... lebo nechceme vyzerať 
zle a pod. Nepoznáme hĺbku 
vlastnej viery a Sv. Písma – 
nepoznáme Krista a to sa nazývame 
Kresťania – tí, ktorí patria Kristovi. 
Čo je Vašou prioritou v práci 
kaplána v našej farnosti?  
Ťažko je určiť čo je priorita v našej 
farnosti. Priority sa totiž menia podľa 
okolností a možností. Avšak, ako 
som už napísal v predchádzajúcej 
odpovedi a snažiť sa konať v danom 
smere podľa rozličných okolností 
ktoré nám prináša dnešný čas 
a moje zdravie mi to dovolí. 

Rozhovor s pánom kaplánom Ladislavom Vargom 

 



 

 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

31.01. 
Sv. Jána Bosca, kňaza 

spomienka 

6.30 + Michal, Mária 

18.00 + Štefan 

Ut 

01.02. 
Féria 

6.30 + Juraj, Helena, Ján 

18.00 + Katarína, Mária 

St 

02.02. 
Obetovanie Pána 

sviatok 

6.15 ! ZBP Ján, Jozef 

18.00 + Štefan 

Št 

03.02. 

Sv. Blažeja, biskupa 
a mučeníka  

ľub. spomienka 

6.30 ZBP Jozef s rod. 

18.00 + František 

Pi 

04.02. 
Prvý piatok 

6.30 + Anna 

18.00 + František 

So 

05.02. 
Panny Márie v sobotu 

7.00 + Jozef, Agnesa 

18.00 Za obrátenie manžela 

Ne 

06.02. 

PIATA NEDEĽA 
v cezročnom období 

8.00 ZBP Marianna 

9.30 
Poď. za 80 r .ž. Alžbeta 
a za ZBP celej rodiny 

11.00 VLASTNÝ 

18.30 + Helena, Jozef, Demeter 

 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00 18.00 18.00 8.00 9.30(OP) 

Rod. oblasť       11.00(OP) 
 

Lektori na budúci víkend, 5. – 6.02.2022: 

05.02. 18.00 06.02. 08.00 06.02. 09.30 06.02. 11.00 06.02. 18.30 

Ištok 
Ištoková 

Smolej 
Smolejová 

Jenčo 
Jenčová 

Klapák 
Klapáková 

Chytra 
Rusnáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektori na budúci víkend, 31.12  - 02.01. 2021: 

Liturgický program na 4. týždeň Cez rok 
Oznamy 

1. Na upratovanie kostola 

prosíme v nasledujúcom týždni 

rodiny Babejovú, Dojčákovú a 

Hričákovú. Ďakujeme rodinám, 

ktoré upratovali kostol minulý 

týždeň. 

2. Na kostolné potreby obetoval 

bohuznámy darca 50,-€ 

a bohuznámy 30,-€. Vyslovujeme 

Pán Boh zaplať. 

3. Zbierka na podporu 

pastorácie mládeže  UPC 

a ACM činila spolu 608,59,-€ 

(farský kostol – 512,59 - €, filiálka 

Dlhé 81,-€, Školská kaplnka Rod. 

oblasť – 15,-€). Vďaka za každý 

dar na tento cieľ. 

4. V nasledujúcom týždni bude 

Prvý piatok v mesiaci. 

Spovedať budeme takto:  

Farský kostol – v pondelok až 

piatok pol hodiny pred sv. 

omšami ráno a večer. 

Filiálka Dlhé – v stredu a v piatok 

od 17.00 do 18.00 hod. (aj 

veriacich z Rod. oblasti). 

5. Spovedanie chorých bude na 

Prvý piatok dopoludnia. 

6. Vo štvrtok, na spomienku sv. 

Blažeja, bude pri sv. omšiach 

požehnanie hrdiel. 

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 

 

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. Adorácia na Prvý piatok 

začne vo farskom kostole o 15.00 

hod. modlitbou Korunky Božieho 

milosrdenstva. Pozývame vás 

nájsť si čas na eucharistickú 

poklonu v tento deň. 

9. V stredu, na sviatok 

Obetovania Pána, budeme pri 

sv. omšiach požehnávať 

hromničné sviece. Prineste si 

všetci aj svoje vlastné sviece. 

 


