
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Drahí bratia a sestry. Ježiš 

počas svojho verejného účinkovania 

okrem znamení a zázrakov trávil čas 

s ľuďmi a učil ich. Evanjelista Lukáš 

zachytáva Ježišovu reč, ktorú budeme 

počuť nasledujúce nedele. Centrom 

dnešnej časti sú Blahoslavenstvá 

zachytené Lukášom. Ježiš hovorí 

o chudobných, hladných, smädných 

a nenávidených ako o blahoslavených. 

Tie sú nasledované štyrmi beda. 

Blahoslavenstvá 

Ľahko by sme si mohli zredukovať 

Ježišove blahoslavenstvá a beda, len 

na plnenie vonkajších povinností voči 

tým, ktorých vonkajšie, čiže materiálne 

potreby nie sú naplnené ani len v tom 

najnutnejšom. Otázka materiálnej 

chudoby je a bude stále aktuálna. 

Spomína to aj Ježiš. Dnes aj 

pociťujeme isté nebezpečie v danom 

smere, keď sledujeme nárast cien 

v obchodoch. Avšak sledujúc znamenia 

čias okolo nás, môžeme objaviť ešte 

viac chudobu ducha, hlad po 

duchovnosti, plač ako reakciu na 

nespravodlivosť, prenasledovanie 

a útlak tých, ktorí hľadajú pravdu 

a snažia sa vidieť svet v úplnej pravde 

nezakrývajúc si oči aj pred 

nespravodlivosťou. 

Duchovnú chudobu veľa krát ani 

poriadne nevnímame. Veď žijeme život 

náboženský. Avšak je tu riziko, že 

vonkajšie konanie náboženského života 

neprejde do roviny vnútornej, že naše 

modlitby, pobožnosti, sv. omše sa stanú 

len naplnením nejakej povinnosti, či 

chlácholením si svojho ega. 

Druhý Vatikánsky koncil vyzýva 

k znovuobjaveniu morálnej teológie 

s poukázaním na Sväté Písmo ako na 

zdroj, z ktorého majú kresťania brať 

inštrukcie ako žiť svoj život. Jedným 

z ovocia znovuobjavenia je navrátenie 

k učeniu o Blahoslavenstvách, ktoré 

objasňujú Boží plán pre našu nebeskú 

blaženosť, radosť v živote 

nasledujúcom. Kresťan sa učí žiť 

Blahoslavenstvá, s pomocou Božej 

milosti, praktizovaním teologických 

čností (viery, nádeje a lásky) 

a morálnych čností (miernosti a 

opatrnosti, spravodlivosti a pevnej 

odvahe – Múd 8,7) a posilnený mocou 

Ducha Svätého a Jeho darmi. Tak 

ovocie Ducha ako láska, radosť a pokoj 

(Gal 5,22) sa stanú viditeľnými v živote 

kresťana a svedectvom viery. 

Kresťanský život je život morálny 

postavený na základoch Svätého 

Písma. Nech sa ono stane pre nás 

základným kameňom nášho 

kresťanského života. 

o. Ladislav 
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2022 

XVI. ročník 

13. február 2022 
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„Sviatok všetkých 

zamilovaných je často vnímaný 

ako symbol romantickej lásky a v 

dobrom manželstve romantika má 

určite svoje miesto ... podobne ako 

aj priateľstvo, dobrá komunikácia, 

odpustenie, humor... 

NTM...povzbudzuje partnerské 

dvojice k tomu, aby zhodnotili 

úroveň vzájomného prepojenia 

a venovali zvýšenú 

pozornosť oblastiam, v ktorých sa 

im až tak nedarí,“ avizujú 

organizátori NTM. 

Ciele a zámer Týždňa 

manželstva 

Manželstvo je dlhodobý vzťah, 

ktorý čelí mnohým výzvam. 

Jedným z najväčších ohrození je 

nenápadný „zabijak“, ktorým je 

každodenná rutina. Avšak, nemusí 

to tak byť - manželstvo nemusí byť 

nudné a monotónne. NTM 

všetkým párom pripomína, že 

manželstvo potrebuje každodennú 

starostlivosť. NTM je príležitosťou 

prehodnotiť vzťahy a priniesť 

potrebné osvieženie. Zdravé a 

dobre fungujúce manželstvo 

vytvára stabilitu a bezpečie, z 

čoho majú osoh nielen obaja 

partneri ale aj ich deti. A zatiaľ čo 

niektorým párom stačí vzájomné 

spolužitie len kozmeticky 

revitalizovať, iné páry potrebujú 

svoj vzťah podrobiť hlbšej údržbe. 

„Manželský trojuholník?“ – 

téma NTM 2022   Hoci má tento 

slogan podozrivú konotáciu, 

existujú trojuholníky, ktoré môžu 

byť pre manželstvo prospešné. 

Jedným z užitočných manželských 

trojuholníkov je tzv. triangulárny 

model lásky, ktorý zahŕňa tri 

aspekty spokojného vzťahu: 

oddanosť, blízkosť a vášeň. Tento 

model popísal psychológ Robert 

Sternberg* so svojím tímom na 

základe rozsiahleho výskumu 

spokojnosti manželských párov. 

Ďalším možným pohľadom na 

manželský trojuholník môže byť aj 

ochota priznať, že v niektorej 

oblasti vzťahu sa nám nedarí – 

a vyhľadať pomoc niekoho 

„tretieho“ – v osobe skúsenejšieho 

manželského páru, psychológa, 

párového poradcu, či duchovnú 

autoritu. Je lepšie požiadať 

o pomoc v čase, keď to vo vzťahu 

ešte len začína škrípať, ako keď je 

tam už poriadne dusno. NTM na 

svojom webe ponúka celý zoznam 

odborníkov pripravených pomôcť 

tým, ktorí to potrebujú. Bližšie info 

na stránke: https://www.ntm.sk/on-

line-ponuka/.  

Spracované podľa TKKBS 

 

 

Na Valentína začne na Slovensku Národný týždeň 
manželstva (NTM) 2022 
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

14.02. 
Féria 

6.30 
ZBP a poď. za 80 r. ž. pre 

Alberta 

18.00 + Elena, Viktor 

Ut 

15.02. 
Féria 

6.30 + Michal, Mária 

18.00 + Margita 

St 

16.02. 
Féria 

6.15 ! ZBP Agnesa s rod. 

18.00 
Poď. za 40 r. ž. pre 

Vladimíra a prosba o ZBP 

Št 

17.02. 
Féria 

6.30 + Ján 

18.00 + Jozef 

Pi 

18.02. 
Féria 

6.30 + Mária, Jozef 

18.00 + Štefan, Anna 

So 

19.02. 
Panny Márie v sobotu 

7.00 + Jozef, Agnesa 

18.00 Za uzdravenie Simony 

Ne 

20.02. 

SIEDMA NEDEĽA 
v cezročnom období 

8.00 + Anna, Andrej, Helena 

9.30 ZBP Gabriela s rod. 

11.00 + Alexander 

18.30 
+ Júlia, Jozef, Ján, 

Jaroslav 
 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18:00    9.30(OP) 

Rod. oblasť       11.00(OP) 
 

Lektori na budúci víkend, 19. – 20.02.2022: 

19.02. 18.00 20.02. 08.00 20.02. 09.30 20.02. 11.00 20.02. 18.30 

Klapák 
Novák 

Chytra 
Sabolová 

Sztraka 
Sztraková 

Novák 
Štefanková 

Bíž  
Bížová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektori na budúci víkend, 31.12  - 02.01. 2021: 

Liturgický program na 6. týždeň Cez rok 

Oznamy 

1. Na upratovanie kostola 

prosíme v nasledujúcom týždni 

rodiny Klimčovú. Palenčíkovú a 

Mitaľovú. Ďakujeme rodinám, 

ktoré upratovali kostol minulý 

týždeň. 

2. 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. 

3. V utorok po večernej sv. 

omši vo farskom kostole 

pozývame na prvé stretnutie tých, 

ktorí majú záujem byť súčasťou 

Synody o synodalite Cirkvi na 

našej farskej úrovni, stretávať sa 

ako spoločenstvo v prospech 

života Cirkvi a pomôcť tak jej 

obnove a rastu. 

 

 

4. Slovenskí biskupi pozývajú 

veriacich na púť do Ríma, na 

ktorej chcú spoločne poďakovať 

za minuloročnú návštevu pápeža 

Františka na Slovensku (12.-15. 

september 2021). Audiencia pre 

slovenských pútnikov u 

Svätého Otca bude vo Vatikáne 

v sobotu 30. apríla 2022. 

Košická arcidiecéza ponúka 

možnosť zúčastniť sa ďakovnej 

púte letecky v termíne 28. – 30. 

apríl 2022. V cene 550,- eur je 

zahrnutá letenka, servisné 

poplatky, transfer z letiska a na 

letisko v Ríme, 2 x hotelové 

ubytovanie s raňajkami, pešo 

dostupná stanica metra, audio-

sprievodca v Ríme, cestovné 

lístky na metro, duchovný 

doprovod a sprievodca. Aktuálne 

podmienky vstupu do Talianska 

možno nájsť na webovej stránke 

ministerstva zahraničných vecí 

SR. Tešíme sa na vás a na 

spoločné stretnutie so Svätým 

Otcom. 

5. Na kostolné potreby 

obetovali: bohuznámy darca 

300,-€, dve bohuznáme darkyne 

po 50,-€ a dve bohuznáme po 

100,-€. Štedrým darcom 

vyslovujeme vďaku. 

 

 

http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#taliansko
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#taliansko
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#taliansko

