
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Život človeka môžeme 
prirovnať k lodičke na mori. Musíme 

nasadnúť na nejakú loď, aby sme 
šťastne preplávali na druhý breh, na 

koniec nášho života - k večnosti. 

Takou loďou je pre nás katolícka 
Cirkev, do ktorej sme nasadli pri 

svätom krste. Sme však na správnej 
lodi? Evanjelium nám hovorí, že áno. 

Kristus vstúpil do jednej z lodí, ktorá 
patrila Šimonovi a z nej vyučoval. 

Povzbudzujme sa v láske k Cirkvi 

Dnes je touto Petrovou lodičkou 

spomínaná katolícka Cirkev. Aj dnes z 

nej učí Kristus. Neraz sme svedkami 
slov: Viera ako viera. Náboženstvo 

ako náboženstvo, veď všetci veríme v 
jedného Boha. Keby toto platilo, 

Kristus by si nebol vybral loďku sv. 
Petra, ale bol by jednoducho vyhlásil, 

aby ľudia verili čomu chcú, len aby 
verili a všetko bude v poriadku. Ale 

Kristus toto nikdy a nikde nepovedal. 
Je pravda, že ani sám Peter a ani 

prítomní hneď tomu nerozumeli, prečo 

si Kristus vybral práve Petrovu loďku. 
Porozumeli tomu až potom, keď 

povedal Petrovi: „ Ty si Peter a na 
tejto skale postavím svoju Cirkev a 

pekelné brány ju nepremôžu. Tebe 
dám kľúče od nebeského kráľovstva“ 

(Mt 16,18-19). A neskoršie mu túto 

moc odovzdal slovami: „Pas moje 
ovce“ (Jn 21,15-17). Týmito slovami 

Ježiš priamo ustanovil sv. Petra za 
kormidelníka svojej Cirkvi. Cirkev teda 

môže zachrániť každého, kto počuje 

jej hlas, kto v nej žije, pristupuje ku 
sviatostiam, v ktorých nám sám 

Kristus podáva svoju milosť potrebnú 
k spáse. 

Medzi mnohými náboženstvami sveta 
musíme teda vidieť svätú Cirkev, ktorú 

ustanovil sám Kristus a že na jej čele 
stále stojí priamy nástupca sv. Petra-

pápež. Toto je známka jej pravosti, 
lebo tak si to prial a ustanovil sám 

Ježiš. 

Toto je dôvod, prečo si Kristus vybral 
práve loďku sv. Petra a z nej učil, aby 

takto dosvedčil pravosť Cirkvi, 
vystavenej na skale, ktorou je Peter a 

jeho nástupca pápež. 
Dovoľme aj my, aby do našich sŕdc 

vnikla opravdivá radosť z toho, že 
patríme do svätej Cirkvi. Aby sme túto 

radosť mohli aj opravdivo prežívať, 

buďme jej aktívnymi synmi a dcérami. 
Považujme ju za svoju Matku a 

Učiteľku. Modlime sa denne za 
Svätého Otca. I takýmto spôsobom 

ukážme, že milujeme sv. Cirkev, aby 
sme sa aktívnym životom v nej ako na 

lodi preplavili na breh večnosti. 
Kaplán Peter 
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V minulom čísle sme 
uverejnili rozhovor s pánom 
kaplánom Ladislavom Vargom. Keďže 
od 1. júla 2021 prišiel z poverenia 
otca arcibiskupa do našej farnosti aj 
nový pán kaplán Peter Bednár, 
prinášame krátku anketu aj s ním. 
Naši farníci  - čitatelia sú zvedaví a 
chcú poznať svojho kňaza, a tak Vás, 
pán kaplán neminie prosba, aby ste v 
krátkosti povedali niečo o sebe. 

Pochádzam z maličkej dedinky 
Komárov, ktorá je filiálkou farnosti 
Hrabovec v okrese Bardejov. Mám 
jedeného staršieho brata. Moje prvé 
kňazské kroky ako novokňaza v roku 
2008 smerovali do farnosti Šarišské 
Dravce. Po dvoch rokoch nasledovala 
farnosť v Košiciach na sídlisku Nad 
jazerom. Dva roky nato ma otec 
arcibiskup poslal do farnosti v 
Humennom – Pod Sokolejom. Tak 
nasledovala farnosť Šarišské Michaľany 
a farnosť Veľký Šariš. Posledných päť 
rokov som pôsobil ako správca 
nemocnice v Prešove. 
Kedy sa zrodilo Vaše kňazské 
povolanie? 

V našej dedinke bývame hneď vedľa 
kostola. Odmalička som to teda ku 
kostolu mal veľmi blízko (nielen 
vzdialenosťou). Miništrovať som začal s 
pomocou staršieho brata od 5 rokov. 
Nebohý dedko mi často spomínal, že 
keď som bol malý, často som sa hral na 
kňaza. Už vtedy som zrejme pociťoval to 
prvotné Božie volanie. Ale asi ako u 
väčšiny kňazov to pravé rozhodnutie pre 
kňazskú službu prišlo až počas 
gymnázia. 
Aké máte dojmy a skúsenosti 
z predchádzajúcich farností? 

Počas tých rokov som zažil mnoho 
krásných duchovných, ale aj bežných 
skúsenosti. Dojmy sú iba pozitívne. 
Často si pozerám na staršie fotky a s 

úsmevom si spomínam na všetky tie 
akcie a podujatia, ktoré som tam prežil. 
Pamiatkou sú mi aj priateľstvá, ktoré 
pretrvávajú dodnes. No najviac 
skúsenosti som nadobudol ako 
duchovný v nemocnici, kde som s Božou 
pomocou dennodenne zmieroval ľudí s 
našim Pánom, upokojoval som ich a 
pripravoval som ich na to najdôležitejšie 
stretnutie, na stretnutie s Bohom. 
Čo je Vašou prioritou v práci kaplána 
v našej farnosti? 

Čas, ktorý prežívame teraz, je veľmi 
poznačený pandémiou. To samozrejme 
vplýva aj na život farnosti. Keďže nie 
všetko sa dá teraz uskutočniť a mnoho 
ľudí si už tak trocha zvyklo na život bez 
kostola, budem veľmi rád, keď aspoň 
trošku prispejem k tomu, aby si ľudia 
opäť našli cestu do kostola. Prioritou mi 
bude aj to, aby som ľuďom ponúkal 
Boha Otca ako zdroj toho pravého 
pokoja, ktorý tak veľmi teraz 
potrebujeme. 
Čo rád robíte vo voľnom čase? Ako 
odpočívate? 

Voľný čas je u mňa takmer vždy spätý s 
prírodou. Keď som doma, moje kroky 
často smerujú do lesa. V ruke košík, vo 
vrecku nožík. Hubárčenie je pre mňa 
veľkou vášňou. Ale ešte väčšou je 
rybárčenie. Asi to mám po svojom 
patrónovi sv. Petrovi. A tým, že Domaša 
nie je až tak ďaleko, veľakrát ma môžete 
uvidieť na jej brehu s udicou v ruke. 
Všetky rybky, ktoré chytím, púšťam 
naspäť do vody, čiže stále plávajú v 
Domaši. Mne stačí pekná fotografia, 
ktorá je tou najkrajšou trofejou. 
Na záver sa chceme poďakovať 
nášmu pánovi kaplánovi Petrovi  za 
jeho slová a želáme mu do ďalšej 
pastoračnej služby hojnosť Božích 
milostí a darov Ducha Svätého. 
Prosíme o modlitbu za všetkých 

kňazov pôsobiacich v našej farnosti. 

Rozhovor s pánom kaplánom Petrom Bednárom 
 

 



 

 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

07.02. 
Féria 

6.30 + Jozef, Mária, Helena 

18.00 + Michal 

Ut 

08.02. 
Féria 

6.30 + Michal, Mária 

18.00 + Helena, František 

St 

09.02. 
Féria 

6.15 ! + Anna, Ján 

18.00 + Mária 

Št 

10.02. 
Sv. Školastiky, panny 

spomienka 

6.30 + Pavol 

18.00 Za obrátenie manžela 

Pi 

11.02. 

Preblahoslavenej Panny 
Márie Lurdskej, ľub. 

spomienka 

6.30 + Eduard 

18.00 ZBP Júlia 

So 

12.02. 
Panny Márie v sobotu 

7.00 + Mária, Ján, Miroslav 

18.00 + Ján 

Ne 

13.02. 

ŠIESTA NEDEĽA 
v cezročnom období 

8.00 ZBP Matúš 

9.30 ZBP Michal a Mária s rod. 

11.00 VLASTNÝ 

18.30 Za život 

 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé    
18.00 (od 17.00 

adorácia) 
18.00  9.30(OP) 

Rod. oblasť       11.00(OP) 
 

Lektori na budúci víkend, 12. – 13.02.2022: 

12.02. 18.00 13.02. 08.00 13.02. 09.30 13.02. 11.00 13.02. 18.30 

Josipčuk 
Klapák 

Vavrek 
Vavreková 

Babej 
Babejová 

Kľučar 
Kľučarová 

Sztraka 
Ocilková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektori na budúci víkend, 31.12  - 02.01. 2021: 

Liturgický program na 5. týždeň Cez rok 
Oznamy 

1. Na upratovanie kostola 

prosíme v nasledujúcom týždni 

rodiny Novákovú, Kačenákovú a 

Žatkovičovú. Ďakujeme rodinám, 

ktoré upratovali kostol minulý 

týždeň. 

2. Na kostolné potreby 

obetovala bohuznáma 50,-€. Pán 

Boh zaplať. Vďaka patrí aj 

bohuznámym darcom, ktorí 

prispeli finančne na kostol 

prostredníctvom vkladu na farský 

účet. 

3. Zbierka na nový Bohostánok 

v kaplnke na Rodinnej oblasti, 

ktorá bola minulú nedeľu, činila 

176,-€. Pán Boh zaplať. 

4. Dnes je Prvá nedeľa 

v mesiaci. Popoludní o 14.30 

hod. bude vo farskom kostole 

odprosujúca modlitba pred 

vystavenou Sviatosťou Oltárnou. 

Na filiálke po sv. omši. 

5. Ešte raz pripomíname 

snúbencom, ktorí chcú v tomto 

roku prijať sv. manželstva, aby 

prišli nahlásiť termín do 

kancelárie fary čo najskôr.    

6. Ranná sv. omša začína v 

stredu už o 6.15 hod. a je 

spojená s modlitbou ranných 

chvál. 

7. V piatok 11. februára budeme 

sláviť 30. Svetový deň chorých. 

Témou príhovoru Sv. Otca 

k tomuto dňu je milosrdenstvo: 

„Buďte milosrdní, ako je milosrdný 

váš Otec.“ V tento deň budeme 

v našej farnosti pri sv. omšiach 

udeľovať sviatosť Pomazania 

chorých. Prijať túto sviatosť 

môžu, podľa usmernenia Cirkvi, tí 

veriaci, ktorí upadli do ťažkej 

choroby; tí, ktorí sú v pokročilej 

starobe; veriaci, ktorý je pred 

ťažkou operáciou; taktiež tí, 

ktorým sa vrátila ťažšia choroba; 

ale rovnako aj mladší, ak sú 

ťažšie a dlhodobo chronicky chorí. 

8. Oznam pre mladých: v termíne 

od 28. – do 31. júla tohto roku sa 

uskutoční celoslovenské 

stretnutie mládeže T 22, ktoré 

bude v Trenčíne. Nadväzuje tak 

na predošlé celoslovenské 

stretnutia mladých. Na toto 

stretnutie sa môžete prihlásiť od 

22.2.2022 na stránke 

www.narodnestretnutiemladeze.sk. 

Prvých 222 mladých bude mať 

zvýhodnenú sumu 22,-€ za celý 

pobyt, pre ďalších bude cena už 

trocha vyššia. Podrobnejšie 

informácie si môžu záujemcovia 

pozrieť na vyššie uvedenej 

webovej stránke. 

 

 

http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/

