
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 „Milujte svojich nepriateľov, 

dobre robte tým, čo vás nenávidia!“ Boh 

má rád každého človeka. Čo ako by 

človek zablúdil, Boh čaká naňho ako 

Otec na márnotratného syna. A tak 

láska k ľuďom, i láska k nepriateľom, je 

vlastne jedna z podstatných čŕt „Otca, 

ktorý je na nebesiach.“ 

Láska 
Ježiš ohlasoval nový život medzi ľuďmi, 

ohlasoval ho najmä cez lásku, i cez 

lásku voči nepriateľom. Sám žil touto 

láskou. Od samého začiatku bol 

ochotný dať aj svoj život za svojich 

priateľov, to znamená za všetkých ľudí, 

ako to aj povedal pri Poslednej večeri. 

Ježiš všade tlmil výbuchy hnevu a čo 

i len pomyslenie na pomstu. Veď všetci 

ľudia sú synovia a dcéry toho istého 

Otca, ktorý je na nebesiach. Keď Jakub 

a Ján chceli zvolať oheň a síru na 

nekajúce mestá, Ježiš im povedal: 

„Neviete, čieho ste ducha!“ A čo hovoril, 

to aj sám žil, ešte aj na kríži odpúšťal 

nepriateľom.  

Láska, o ktorej hovorí Ježiš, je láska 

svätá, spravodlivá a pevná. Nie je to 

zbabelosť pred zlom, ani to nie je 

zakrývanie chýb. Je to láska 

k človekovi, ktorého treba zachrániť, i 

keď jeho činy sú zlé. Tak Ježiš sám 

odsudzoval hriech, ale miloval 

každého hriešneho človeka. „Tak Boh 

miloval svet, že svojho vlastného Syna 

vydal ...“ To je žriedlo všetkej lásky 

k nepriateľom. Ježiš radí, aby sme na 

nenávisť odpovedali dobrom: „Milujte 

svojich nepriateľov, dobre robte tým, čo 

vás nenávidia, preklínajú, modlite sa za 

tých, čo vás ohovárajú ...“ Dobrom 

pretrhnite reťaz tvrdých slov a zlých 

činov. Pozbierajte odvahu a postavte sa 

proti prúdu. Nemyslite si, že len zlo má 

svoju silu a šíri sa do sveta. Aj dobro ju 

má. Verte v silu dobra. Láska, o ktorej 

hovorí Ježiš, je Božia sila a je 

neslýchaným dobrom pre všetkých, 

ktoré má prúdiť ku všetkým ľuďom cez 

veriaceho človeka.  

„Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak 

robte aj vy im ...“ Je to „zlaté pravidlo“, 

ktoré môže pochopiť každý. Podľa sv. 

Hieronyma je to „breviar spravodlivosti“. 

Ale netrvajme len na prísnej 

spravodlivosti. To je málo. Prekročme 

zákon sebectva. Boh má rád všetkých 

ľudí zadarmo. Je milosrdný. Aj my 

prekonajme chlad vypočítavosti 

milosrdenstvom a uvidíme, aký nový 

život sa zrodí medzi nami.  

sr. Imakuláta 
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2022 

XVI. ročník 
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V utorok 15. februára sa 

v našej Farnosti sv. Františka 

z Assisi Vranov n. T. Juh 

uskutočnilo prvé úvodné stretnutie 

farského synodálneho spoločenstva, 

ktoré moderoval pán dekan Štefan 

Albičuk. Zúčastnilo sa ho 30 ľudí 

rôznych vekových kategórií (od 24-

70 rokov), duchovní otcovia, rehoľné 

sestry, mládež z charity, manželské 

páry a to formou osobného 

stretnutia v kostole.  

Stretnutie začalo spoločnou 

modlitbou. Pán dekan formou 

prezentácie uviedol účastníkov do 

témy a cieľov synody, oboznámil 

s pojmom synodalita a s vývojom 

synod od 2. vatikánskeho koncilu. 

Dozvedeli sme sa, že táto synoda je 

iná, jej úlohou je počúvať všetkých, 

aj tých, ktorí sú nevypočutí. 

Základnou otázkou synody je fakt, 

ako sa na rôznych úrovniach 

uskutočňuje spoločné kráčanie 

a naplnenie hlavnej témy „Za 

synodálnu Cirkev – spoločenstvo, 

spoluúčasť a misia“. Cieľom synody 

je, aby celý Boží ľud počúval, čo 

Duch hovorí Cirkvi, pričom 

metódami synody sú duchovný 

proces, dialóg, počúvanie 

a rozlišovanie.  

Spoločným cieľom je dialóg s čo 

najväčším počtom ľudí, zmysel 

spoločenstva, a návod, ako pozvať 

ľudí zvonku - zapojiť veriacich aj cez 

online aplikácie, priniesť nové 

pohľady na cirkev a na to čo je 

synoda. Vniesť do stretnutí 

modlitbovú atmosféru, povzbudiť 

ľudí k odvahe v hovorení a 

k novosti, napomôcť k otvorenosti 

k zmene. 

Nasledovala živá diskusia, v ktorej 

veriaci vyjadrovali svoje názory. 

Zazneli v nich myšlienky o tom, že 

synoda je v tomto kontexte pre nás 

niečím novým, predstavuje výzvu, 

ktorú by sme mali prijať, ale aj 

ľudsky pochopiteľné obavy 

o správne pochopenie podstaty 

synody. Pán kaplán Ladislav 

rozvinul myšlienku o spoločnom 

kráčaní tým, že uviedol príklady 

prijatia dôležitých dogiem, ktoré sa 

nezrodili za krátku dobu a neboli iba 

dielom Svätého Otca, ale boli 

presvedčením života veriacich.  

Aj naše farské spoločenstvo by sa 

teda malo spoločne zomknúť, aby 

sme vytvorili jednotnú a jedinečnú 

synodu.  Táto synoda by mala 

načúvať hlasu veriacich.  

Synoda je proces a prichádza v 

správnom čase. Potrebujeme 

obrátenie, oživenie, znovuzrodenie. 

Počúvať sa navzájom, získať nové 

informácie čo je synoda, jej poslanie 

vo farskom spoločenstve. Pozývame 

všetkých na ďalšie spoločné 

stretnutia v našej farnosti. 

Spracovali: Sabolová, Ocilková 

 

 

Prvé stretnutie farského synodálneho spoločenstva 



 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

21.02. 
Féria 

6.30 + Michal, Mária 

18.00 + Andrej, Zuzana, Juraj 

Ut 

22.02. 

KATEDRA SV: PETRA, 
APOŠTOLA, 

sviatok 

6.30 + ZBP Jozef s rod. 

18.00 + ZBP jubilujúcich manželov 

St 

16.02. 

Sv. Polykarpa, biskupa 
a mučeníka, 
spomienka 

6.15 ! 
+ kňazi o. Michal., o. Matúš, 

o. Ladislav 

18.00 + Juraj, Katarína, Štefan 

Št 

17.02. 
Féria 

6.30 vlastný 

18.00 
ZBP a poď. za 60 r. 

manželstva Pavol a Blažena 

Pi 

18.02. 
Féria 

6.30 + Marta, Anna, Michal 

18.00 
Za Božie požehnanie 

a uzdravenie Jany 

So 

19.02. 
Panny Márie v sobotu 

7.00 ZBP Anna 

18.00 + Štefan 

Ne 

20.02. 

ÔSMA NEDEĽA 
v cezročnom období 

8.00 ZBP r. Kentošová 

9.30 + Anna, Juraj 

11.00 ZBP Alenka 

18.30 ZBP Mária, Michal 

 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé    18:00   9.30(OP) 

Rod. oblasť       11.00(OP) 

 

Lektori na budúci víkend, 26. – 27.02.2022: 

26.02. 18.00 27.02. 08.00 27.02. 09.30 27.02. 11.00 27.02. 18.30 

Chytra, 
Sabolová 

Harakaľová, 
Uriga 

Benčo, 
Plančárová 

Ištok, 
Ištoková 

Josipčuk, 
Klapák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektori na budúci víkend, 31.12  - 02.01. 2021: 

Liturgický program na 7. týždeň Cez rok 

Oznamy 

1. Na upratovanie kostola 
prosíme v nasledujúcom týždni 
rodiny Ivankovú, Rusnákovú a 
Struhárikovú. Ďakujeme 
rodinám, ktoré upratovali 
kostol minulý týždeň. 

2. Na kostolné potreby 
obetovali: bohuznáma 100,-€ 
a bohuznáma 50,-€. Štedrým 
darcom vyslovujeme vďaku. 

3. Opäť dávame do 
pozornosti, že v termíne 28. – 
30. apríla tohto roku sa 
uskutoční ďakovná púť do 
Ríma, ktorá bude 
poďakovaním za minuloročnú 
návštevu Sv. Otca na 
Slovensku. Púť je spojená 
s audienciou u Sv. Otca. Táto 
letecká púť stojí 550,-€. Kto sa 
chce prihlásiť, treba tak urobiť 
čo najskôr v sakristii. 

4. Keďže v nasledujúcom 
týždni budú jarné prázdniny, 
osobitné sv. omše za účasti 
detí a birmovancov nebudú. 

5. Do pozornosti rodičom 
našich prvoprijímajúcich detí 
dávame, že 1. sv. prijímanie 
v našej farnosti bude v tomto 
roku v nedeľu 12. júna 

o 10.00 hod. 

6. Oznam pre mladých: 
v termíne od 28. – do 31. júla 
tohto roku sa uskutoční 
celoslovenské stretnutie 
mládeže T 22, ktoré bude 
v Trenčíne. Na toto stretnutie 
sa môžete prihlásiť od 
22.2.2022 na stránke 
www.narodnestretnutiemladeze.sk. 

7. 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. 
Tešíme sa na vás a na 
spoločné stretnutie so Svätým 
Otcom. 

http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/

