
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Výzva na pomoc utečencom z Ukrajiny 

 

Úryvok textu dnešnej nedele sa 

nachádza v tej časti evanjelia, ktorá 

nám predkladá Ježišove 

blahoslavenstvá a významné kázne 

o chápaní nového zákona. 

Ježiš v ten deň začal učiť slovami: „Ale 

vám, ktorí ma počúvate, hovorím...“ 

(Lk6,27) Čo nám chce  Ježiš povedať? 

Dobrý strom rodí dobré ovocie 

Jedná sa o tri témy. Prvou z nich 

upozorňuje na to, že slepý človek 

nemôže viesť iného  slepého. Druhou 

témou je pomýlená snaha vybrať triesku 

z oka brata a pritom vo vlastnom oku 

máme brvno. Tretia téma poukazuje na 

to, že každý strom sa pozná podľa 

ovocia, ktoré prináša, teda každého 

človeka možno naozaj poznať len na 

základe skutkov, ktoré koná, a nie na 

základe slov, ktoré hovorí. Zaujímavou 

skutočnosťou je, že Ježiš  adresuje 

svojim učeníkom celý rad upozornení, 

ktoré na iných miestach a pri iných 

príležitostiach adresoval ako 

napomenutie farizejom. Proti farizejom 

sa vzťahuje napríklad výrok: „Nechajte 

ich. Sú slepými vodcami slepých. A keď 

slepý vedie slepého, obaja padnú do 

jamy.“ (Mt 15,14) Proti farizejom na 

viacerých miestach zaznieva Ježišovo: 

„Pokrytci!“ A dnes sa toto nepríjemné 

oslovenie „pokrytec“ objavuje v kázaní 

určenom učeníkom, a teda aj nám. 

„Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho 

oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť 

vybrať smietku, čo je v oku tvojho 

brata.“ (Lk 6,42) 

Čo je to pokrytectvo? Ježiš poukazuje v 

dnešnom úryvku na to, že pokrytec 

nachádza stále niečo, na čo môže 

narážať a upozorňovať  iných. Nekladie 

si otázku, či to, čo u iných odsudzuje – 

egoizmus, lakomstvo, neúprimnosť, 

lenivosť atď. – nenachádza ešte vo 

väčšej miere u neho samého. Na 

odsúdenie druhých mu možno stačí ich 

jediná reakcia, vypovedané slovo, nie 

príliš vhodné či vkusné oblečenie. 

Určite by nikto z nás nechcel počuť 

z Ježišových úst tento nelichotivý „titul“ 

pokrytec. Preto dnes máme možnosť 

s plnou vážnosťou preskúmať vo svetle 

evanjelia svoje najčastejšie používané 

slová a postoje, ktorými kritizujeme 

alebo posudzujeme konanie alebo život 

iných. V modlitbe Otče náš sa modlíme: 

„Zbav nás zlého.“ Túto nedeľu nás Pán 

Ježiš pozýva, aby sme sa s Jeho 

pomocou snažili zbaviť práve tohto zla, 

zla pokrytectva a rozhodli sa šíriť dobro, 

lásku, porozumenie, úctu, pokoj 

a odpustenie, teda prinášať dobré 

ovocie. 

Sr. Consolata 

8 
2022 

XVI. ročník 

27. február 2022 
 

ÔSMA NEDEĽA 

Resp.: Ako je dobre oslavovať teba, Pane!. 

Vychádza týždenne k nedeli. Redakčná rada: veriaci. Web: www.rkcvtjuh.sk. Návrhy čakáme na email: 

rkcvranovjuh@gmail.com; číslo účtu: SK15 0200 0000 0030 3648 5058. Príspevok na vydávanie: 0,10 € 

 

Bratia a sestry. V súvislosti 
s aktuálnou situáciou na Ukrajine, 
kde sa začala vojna, sa na nás 
všetkých obracajú biskupi 
Slovenska s touto naliehavou 
výzvou: 
„Vojna na Ukrajine spôsobí utrpenie 
mnohých ľudí. Naše srdcia nech sú 
otvorené pre tých, ktorí budú 
potrebovať pomoc. Nebojme sa 
podeliť, prejavme lásku. Bude to 
náročný čas, skúška pre všetkých. 
No pamätajte, že Pán nás nikdy 
neopustí a pomôže nám! 
Modlime sa každý deň za skončenie 
vojny. Vkladajme túto prosbu do 
svätých omší a Eucharistických 
adorácií, obetujme na tento úmysel 
pravidelne svätý ruženec. Každý 

piatok sa za ukončenie konfliktu 
postime a na blížiacu sa Popolcovú 
stredu nech je prísny pôst 
vyjadrením nášho zjednotenia s 
modlitbou Svätého Otca za 
obnovenie mieru na Ukrajine.  
Nebojme sa! Obráťme sa od 
každého zla a hriechu a žime v 
posväcujúcej milosti. V duchu 
evanjelia, majme zažaté sviece a 
pripravený olej do nádob. 
Neodkladajme na neskôr zmierenie 
s Bohom a s ľuďmi. Konajme dobré 
skutky, chráňme sa pýchy aj 
malomyseľnosti a náš život nech je 
za každých okolností na Božiu 
oslavu!“ 

Žehnajú Vám a v modlitbe sú s Vami 
spojení slovenskí biskupi 

 

 

Slovenskí biskupi pozývajú k modlitbám a pôstu za Ukrajinu 

 

Bratia a sestry. V týchto dňoch sme 
svedkami hrôzy vojny, ktorá sa vedie 
na území Ukrajiny. Okrem zranených 
a tých, ktorí v nej už zomreli, každá 
vojna prináša so sebou aj 
utečeneckú vlnu. Nevinní ľudia 
utekajú zo svojich domov a hľadajú 
bezpečie na prežitie neraz aj za 
hranicami. Rovnako je to aj teraz, 
keď za posledné dni prešlo cez naše 
hranice už niekoľko tisíc ľudí. V tejto 
situácii Konferencia biskupov 
Slovenska v spolupráci so 
Slovenskou katolíckou charitou a 
Maltézskou pomocou Slovensko 
spustila registráciu, prostredníctvom 
ktorej budú charitní pracovníci 
koordinovať ubytovacie kapacity pre 
utečencov z Ukrajiny aj na území 
Slovenska. Registrácia je na 
www.tkkbs.sk/registraciaubytovania. 

Katolícka cirkev na Slovensku chce 
byť pripravená poskytnúť pomoc 
utečencom, tak ako nás učí 
evanjelium Ježiša Krista. K tomu 
však potrebujeme zmapovať aj naše 
kapacity. Ak máte možnosť 
poskytnúť ubytovanie utečencom, 
dajte nám o nej vedieť, aby sme 
pomoc mohli koordinovať. Vaše 
registrácie bude centrálne 
spracovávať sekretariát Slovenskej 
katolíckej charity (SKCH) v 
spolupráci s Maltézskou pomocou 
Slovensko. Ich pracovníci vás budú 
kontaktovať. Vopred vám ďakujeme 
za váš čas a ochotu pomôcť našim 
bratom a sestrám v núdzi. 
 

Mons. Jozef Haľko 
Predseda Rady KBS pre migrantov a 

utečencov 

http://www.tkkbs.sk/registraciaubytovania


 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

28.02. 
Féria 

6.30 ZBP Katarína, Anna 

18.00 + Štefan (1. výročie) 

Ut 

01.03. 
Féria 

6.30 
+ Andrej, Helena, Jozef, 

Pavol 

18.00 + Jozef, Agnesa 

St 

02.03. 
POPOCOVÁ STREDA 

6.30 ZBP Edita a Mária s rod. 

16.00 Vlastný úmysel 

18.00 ZBP Adriana (50 r.ž.) 

Št 

03.03. 
Štvrtok po Popolcovej 

strede 

6.30 + Michal 

18.00 + Anna, Jozef 

Pi 

04.03. 
Piatok po Popolcovej 

strede 

6.30 + Ondrej 

18.00 
Poďakovanie za 40r. života 

Zuzana a prosba o ZBP 

So 

05.03. 
Sobota po Popolcovej 

strede 

7.00 + Mária, Jozef 

18.00 + František 

Ne 

06.03. 

PRVÁ PÔSTNA 
NEDEĽA 

8.00 + Ján, Helena 

9.30 Za živých členov BSR 

11.00 ZBP Mária 

18.30 ZBP Milan 

 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18:00  18.00 8.00 9.30(OP) 

Rod. oblasť   17.00    11.00(OP) 

 

Lektori Popolcovú stredu (02. 03. 2022) a na budúci víkend (05. – 06. 03. 2022): 

02.03. 18.00 05.03. 18.00 06.03. 08.00 06.03. 09.30 06.03. 11.00 06.03. 18.30 

Vavrek, 
Vavreková 

Sztraka, 
Antolíková 

Smolej, 
Smolejová 

Jenčo, 
Jenčová 

Klapák, 
Klapáková 

Ištok, 
Ištoková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektori na budúci víkend, 31.12  - 02.01. 2021: 

Liturgický program na 8. týždeň Cez rok 

Oznamy 
1. Na upratovanie kostola prosíme 

v nasledujúcom týždni rodiny 

Habasovú, Hruštičovú a Sisákovú. 

Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali 

kostol minulý týždeň. 

2. Na potreby kostola darovala 

bohuznáma 50,- € a bohuznáma 

rodina 50,- €. Pán Boh zaplať. 

3. Na budúcu nedeľu – 1. Pôstnu, 

bude pri sv. omšiach zbierka na 

Charitu. Vopred ďakujeme za každý 

dar na tento cieľ. 

4. Od soboty 26.2. (včera) vstúpili 

do platnosti pravidlá uvoľnenia 

opatrení súvisiacich s Covidom. 

Podstatnou informáciou je, že sv. 

omše sa už konajú v režime 

„Základ“, teda bez obmedzení. 

Naďalej platí v interiéri kostola 

povinnosť mať respirátor. 

5. V nasledujúcom týždni je Prvý 

piatok v mesiaci a zároveň 

začiatok Pôstneho obdobia. 

Spovedať budeme takto: 

Farský kostol – Pondelok až Piatok 

pol hodinu pred sv. omšami  

Filiálka Dlhé – Piatok od 17.00 do 

18.00 hod. 

Spovedanie chorých bude na Prvý 

piatok dopoludnia. 

Adorácia na Prvý piatok vo farskom 

kostole začne o 15.00 hod. 

6. Nasledujúcu sobotu o 9.30 hod. 

bude v našom farskom kostole 

stretnutie/katechéza rodičov 

prvoprijímajúcich detí. Prosíme o 

účasť aspoň jedného z rodičov. 

 

7. V tomto týždni bude Popolcová 

streda. Pri sv. omšiach budeme 

poznačení popolom na znak 

kajúcnosti. Popolcová streda je 

dňom prísneho pokánia a aktuálne 

je vyhlásená Svätým Otcom 

Františkom za deň pôstu 

a modlitieb za zmierenie 

a odvrátenie vojny na Ukrajine. Na 

Popolcovú stredu je 

povinnosť zdržiavania sa mäsitého 

pokrmu. V tento deň sa môžeme len 

raz dosýta najesť, pričom možnosť 

prijať trocha menej pokrmu je ešte 

dvakrát. Pôst v tento deň zaväzuje 

od 14. roku života a jeho prísna 

forma od 18 do 60 roku života.  

8. Počas pôstnej doby budú 

v našich kostoloch pobožnosti 

Krížovej cesty. Sme pozvaní 

rozjímať o umučení Pána. Vo 

farskom kostole budú tieto 

pobožnosti pol hodiny pred sv. 

omšou takto: V Stredu – 17.30 (za 

účasti detí); v Piatok – 17.30 (za 

účasti birmovancov a mládeže); 

v nedeľu o 14.00 hod. – dospelí. 

Na filiálke Dlhé – v Piatok o 17.30 

hod a v nedeľu o 13.45 hod. 

9. Do pozornosti dávame aj 

informáciu, že dňom 1. marca sa 

končí platnosť Dišpenzu od 

povinnosti účasti na sv. omšiach 

v nedele a prikázané sviatky. 

Dekrét o zrušení vydal košický 

arcibiskup Mons. Bernard Bober. 


