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XVI. ročník 

08. máj 2022 

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

Resp.: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. 

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 € 

 

Dňa 28.4.2022 po večernej 
sv. omši sa v našom farskom 
kostole uskutočnilo stretnutie 
veriacich Farského synodálneho 
spoločenstva. Začalo sa spoločnou 
modlitbou o požehnanie a dary 
Ducha Sv. pri uvažovaní 
o synodálnej ceste Cirkvi.  

Téma tretieho stretnutia sa dotýkala 
Vyjadrenia názoru v Cirkvi. 
Uvažovanie o tejto skutočnosti sa 
začalo čítaním textu Markovho 
evanjelia o uzdravení 
hluchonemého. Slovom Effeta 
otvoril Ježiš nielen uši a ústa, ale aj 
srdce toho človeka a uzdravený 
„začal správne rozprávať“. Je to 
podnet i pre nás, aby sme aj my, 
podobne ako človek z evanjelia, 
mali otvorené uši. Pretože ak 
nepočujeme druhých, uzatvárame 
sa pred nimi, potom nie sme 
schopní ani dobre a správne 
hovoriť. Naša hluchota pre 
vnuknutia Ducha Svätého sa 
prejavuje neschopnosťou vnímať 
Božie slovo a počúvať Krista. 

Pritom práve načúvanie Duchu 
Svätému vedie ku správnej 
komunikácii medzi nami, ktorá je 
naplnená láskou, a nie zlými 
úmyslami. Vieme, že schopnosť 
komunikácie je spojená 
s ťažkosťami, pričom najväčšou 
prekážkou na ceste osobného 
života, ako aj života Cirkvi, je strata 
schopnosti počúvať a rozprávať. 
Bez ukotvenia v Božom slove a bez 
spolupráce s Božím Duchom je 
naša komunikácia neraz ohrozená 
našimi sebeckými záujmami 
a nezrozumiteľnosťou. Na stretnutí 

sa prítomní zamýšľali aj nad ďalšími 
otázkami. Medzi nich patrí aj to, či 
sa dnes usilujeme v Cirkvi o dialóg, 
alebo čo bráni veriacim, aby sa 
mohli vyjadriť v Cirkvi odvážne, 
úprimne a pravdivo. 

Bolo poukázané, že u veriacich sa 
neraz prejavuje rezignácia v Cirkvi, 
ktorá môže súvisieť aj s celkovým 
dianím v spoločnosti. Ľudia majú 
často pocit, že je zbytočné sa 
vyjadrovať, keďže sa aj tak nič 
nezmení. Niektorí prítomní navrhli 
v tejto súvislosti vytvorenie 
spoločenstva, ktoré by sa stretávalo 
aj mimo sv. omší, a kde by sa 
veriaci mohli vyjadrovať k životu vo 
farnosti a prichádzať s novými 
podnetmi. Jednou z možností je tiež 
účasť na stretnutí Pastoračnej rady, 
ktorú by bolo dobré oživiť a zvlášť 
po dobe pandémie tak umožniť 
veriacim zapojiť sa do duchovných 
aktivít farnosti. Vhodnou 
príležitosťou na komunikáciu 
a posilnenie spoločenstva sú aj 
aktivity ako Farský deň, Farský ples 
a pod. P. kaplán Ladislav ponúkol aj 
svoje skúsenosti zo zahraničia, kde 
sa v niektorých farnostiach konajú 
neformálne stretnutia, na ktorých sa 
otvárajú rozličné témy. Prichádzajú 
na nich niekedy nielen katolíci, ale aj 
nekatolíci. V diskusii bol aj podnet, 
aby sme skúsili zapájať v našej 
farnosti ďalších veriacich do rôznych 
služieb, či už lektorskej, do zboru, 
ale aj do prác v kostole, či mimo 
neho. Vzťahy vo farnosti sa pritom 
môžu posilňovať napr. aj 
neformálnou komunikáciou po sv. 
omši.     Spracovala: A. Sabolová  

   

3. Stretnutie farského synodálneho spoločenstva 

Ovce. Dnes synonymum ľudí, 
ktorí slepo kráčajú za nejakým politickým 
vodcom, či hnutím. Na druhej strane Pán 
Ježiš používa tieto užitočné zvieratá na 
označenie kresťanov nasledujúcich 
práve jeho- Dobrého pastiera. V dnešnú 
nedeľu upriamujeme pozornosť na tých, 
ktorí sa podujali nasledovať svojho 
pastiera v zasvätenom stave. 

Povolanie 

Je tradíciou v Cirkvi, že každý rok na 
štvrtú veľkonočnú  nedeľu  venujeme 
pozornosť duchovným povolaniam. Aj 
zákonník Cirkvi, Kódex kánonického 
práva (kán. 233) nám ukladá povinnosť 
rozvíjať povolania. Túto povinnosť majú 
zvlášť kresťanské rodiny, vychovávatelia 
a osobitným spôsobom kňazi. Všetci 
máme podnecovať a podporovať 
podujatia na rozvíjanie povolaní. Je 
našou povinnosťou, aby sme pri voľbe 
životného stavu boli uchránení od 
akéhokoľvek nátlaku, rešpektovali právo 
toho, ktorý sa slobodne rozhodol. 
Otázkou v dnešnej dobe je, ako sú na 
tom duchovné povolania na Slovensku? 
Nie je azda tajomstvom, že posledné 
roky klesá v našej arcidiecéze záujem 
o duchovné povolania. Z roka na rok sa 
hlási do seminára menej mladých 
mužov, ktorí by zasvätili svoj život Bohu. 
V roku 2022 je v rozlohovo najväčšej 
diecéze na Slovensku jeden adept na 
štúdium teológie! Podobne klesá aj 

záujem o rehoľný život v ženských 
kláštoroch. Kto teda môže za tento stav? 
Spoločnosť, ktorá tlačí na materiálne 
hodnoty a konzumizmus a zabúda na 
duchovné hodnoty? Navyše čo je 
cirkevné, duchovné a kresťanské, to sa 
dnes v spoločnosti nenosí! Cirkev, ktorá 
postihnutá pandémiou nebola schopná 
osloviť nových adeptov na kňazstvo 
a bombardovaná médiami sa zmietala 
v rôznych kauzách zneužívania detí 
a mladých kňazmi, čo prirodzene vrhlo 
tieň na celú Cirkev a poklese záujmu 
o duchovný stav? Alebo sú na vine aj 
samotní kňazi, ktorí stratili v posledných 
časoch  svoju autoritu a nie sú schopní 
svojím vlastným príkladom ťahať 
mladých ľudí k zasvätenému životu? 
Alebo je to vina rodičov, či katechétov, 
ktorí vo svojej strohosti a ľahostajnosti 
zabúdajú na duchovnú atmosféru 
v rodinách, či školách? 
Mohli by sme hľadať ďalšie odpovede, 
ale dnes nejde o hľadanie odpovedí, ale 
riešení. V prvom rade je to pravidelná 
modlitba za duchovné povolania 
a možno padnutie do prachu, aby sme 
sa všetci nanovo duchovne obnovili. 
Odraziť sa z dna neznamená byť 
slepými ovcami, ale ovcami, ktoré 
počúvajú Boží hlas a sú chránené 
pastierom. Buďme všetci ovcami, ktoré 
nasledujú toho pravého Pastiera. 

M. Haňov 



 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

09.05. 
Pondelok po 4. 

veľkonočnej nedeli 

6.30 
ZBP Anton, Andrej, Milan, Matúš 

s rod. 

18.00 + Anna 

Ut 

10.05. 
Utorok po 4. veľkonočnej 

nedeli 

6.30 
ZBP Milanko, Davidko, 

Terezka 

18.00 + Renáta 

St 

11.05. 
Streda po 4. veľkonočnej 

nedeli 

6.15! ZBP Karol a Alenka s rod. 

18.00 + František 

Št 

12.05. 
Štvrtok po 4. veľkonočnej 

nedeli 

9.00! + Ján (rekolekcie) 

18.00 + Jaroslav 

Pi 

13.05. 
Piatok po 4. veľkonočnej 

nedeli 

6.30 
ZBP Veronika, Erika, Ivetka, 

Dominik 

18.00 
ZBP Štefan a Adriana 

(25r. manželstva) 

So 

14.05. 
Sv. Mateja, apoštola, 

sviatok 

7.00 + Anna, Ondrej, Ondrej 

18.00 + Jozef 

Ne 

15.05. 

PIATA 
VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA 

8.00 + Ján, Marek 

9.30 + František 

11.00 Za farníkov 

18.30 + Jozef, Anna 

 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  18.00     9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúci víkend (14.05 – 15. 05. 2022): 

14.05. 18.00 15.05. 08.00 15.05. 09.30 15.05. 11.00 15.05. 18.30 

Sztraka, 
Sabolová  

Harakaľová, 
Uriga 

Babej, 
Babejová 

Ištok, 
Ištoková 

Novák, 
Rusnáková 

 

 

 

 

Liturgický program na 4. veľkonočný týždeň 
 

7. Dávame do pozornosti 

snúbencom, ktorí majú 

naplánovaný sobáš v nasledujúcich 

mesiacoch tohto roka a ešte 

neabsolvovali sobášne náuky, že 

ďalší termín náuk bude o dva 

týždne 20.-21. mája (piatok – 

sobota).   

8. Dominikánske mariánske 

centrum pozýva na tradičné 

stretnutie ružencových bratstiev, 

ktoré sa uskutoční v sobotu 21. 

Mája od 9.00 hod. v Košiciach. 

Bližšie informácie si môžete prečítať 

na plagáte na nástenke. 

9. Dávame do pozornosti, že 

večerné sv. omše v našom 

farskom kostole zostávajú po celý 

rok počas týždňa v čase o 18.00 

hod. Výnimku tvorí nedeľa 

a prikázané sviatky, keď čas sv. 

omší zostáva večer o 18.30 hod. 

 

 

 

 

Sviatosť manželstva si chcú 

vyslúžiť títo snúbenci: 

Martin Kochan a Elena Bajusová 

Ohlasujú sa druhýkrát. 

Zahrňme ich do svojich modlitieb. 

Oznamy 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

v nasledujúcom týždni rodiny 

Drábová, Ištoková a Hrehová. 

Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali 

kostol minulý týždeň.  

2. Na kostolné potreby darovala e 

bohuznáma 50,-€. Pán Boh zaplať 

za milodar.. 

3. Dnes je zbierka na Kňazský 

seminár v Košiciach. Vyjadrujeme 

vďaku za všetky dary na tento cieľ. 

4. Vo štvrtok 12.5. budú v našej 

farnosti rekolekcie kňazov nášho 

dekanátu. Z tohto dôvodu ranná sv. 

omša o 6.30 hod. nebude, ale bude 

nahradená rekolekčnou sv. omšou 

o 9.00 hod., na ktorú vás pozývame. 

5. V piatok 13.5. sa uskutoční na 

Slovensku modlitbová akcia 

pápežskej nadácie ACN – Pomoc 

trpiacej Cirkvi pod názvom: 

Modlitbový deň detí: „Deti 

pomôžte, aby moje Nepoškvrnené 

Srdce zvíťazilo.“ Za mier a pokoj 

na Ukrajine a vo svete. V tento deň 

pozývame všetky deti a rodiny na 

spoločnú modlitbu ruženca, spojenú 

s modlitbou zasvätenia detí 

Nepoškvrnenému Srdcu Panny 

Márie. Modlitba môže byť v rôznom 

čase počas piatka. 

6. Prebieha mariánsky mesiac Máj. 

V našich kostoloch sa modlíme 

Májovú pobožnosť 5 min. pred sv. 

omšami. Pozývame vás na častejšiu 

a väčšiu účasť na tejto pobožnosti, 

ako aj sv. omšiach v tomto mesiaci. 


