
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

03 
2023 

XVII. ročník 

22. január 2023 

TRETIA NEDEĽA  

Resp.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 
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Ježišovho poslania. Po prvé: Ježiš 
kázal radostnú zvesť o Kráľovstve 
a uzdravoval každý neduh a každú 
chorobu. Po druhé: povolal prvých 
štyroch učeníkov, aby z nich 
formoval už „rybárov ľudí“. Matúš 
nám ponúka pomerne málo 
podrobností o Ježišovom stretnutí sa 
s týmito rybármi, Ježiš však na nich 
musel urobiť výnimočný dojem, 
pretože boli ochotní zanechať svoju 
prácu a nasledovať ho. Ježiš aj dnes 
neustále každého z nás povoláva a 
prináša uzdravenie zlomeným 
srdciam a chorým telám, hoci my nie 
vždy rozumieme spôsobu, ktorým 
koná. Prosme si milosť, aby nám 
všetkým pomohol spoznať túto 
potrebu Jeho uzdravujúceho dotyku 
a aby sme po nej túžili. Veď On je 
Svetlo pre všetkých ľudí, i pre nás 
osobne. Aby aj o nás platilo: „Ľud 
bývajúci v temnotách uvidel VEĽKÉ 
SVETLO (Mt 4,16a). Dnes je Nedeľa 
Božieho Slova, ktoré je Svetlom. Ako 
Ježišovi učeníci postavme Božie 
Slovo do centra nášho života, čítajme 
ho, uvažujme nad ním, uskutočňujme 
Ho. Božie Slovo nie je mŕtva litera, je 
živé a dokáže pretvárať naše životy, 
je SVETLOM.  

sr. Imakuláta 

 

Na úvod krátke geografické 

vysvetlenie, ktoré nám pomôže lepšie 

pochopiť, kto sa kde nachádzal 

a prečo. Ján Krstiteľ kázal v Judei, 

v južnej časti Palestíny, kde nájdeme 

Jeruzalem a Betlehem.  

Veľké svetlo 

Ján konal svoje poslanie na východnej 
strane  blízko rieky Jordán. Herodes 
Antipas uvrhol Jána Krstiteľa do 
väzenia, pretože ho verejne kritizoval 
za to, že žil so ženou svojho brata 
Filipa, čím porušoval židovský zákon 
(Lv 18,16). Nakoniec Herodesova 
žena Herodiada navnadila Herodesa, 
aby dal Jána usmrtiť (Mt 14). Matúš 
nevysvetľuje tieto prepojenia, ale 
jednoducho povie, že po Jánovom 
zatknutí prišiel Ježiš do severnej 
Galiley. Nevrátil sa do Nazareta, kde 
vyrástol, ale miesto toho sa rozhodol 
žiť v Kafarnaume na území Zabulona 
a Neftalima. Matúš to interpretuje ako 
naplnenie Izaiášovho mesiášskeho 
proroctva (Iz 9,1-2). V tom čase bola 
v týchto krajoch väčšina ľudí 
pohanská, teda voľbou tohto regiónu 
pre začiatok svojej služby dáva Ježiš 
jasný znak univerzálnej povahy svojho 
poslania. V tomto evanjeliovom úryvku 
hovorí Matúš o dvoch aspektoch  

 

Pápež František v prejave k 
delegácii talianskych rádiológov 
chváli prácu zdravotníkov a vyzýva 
vlády, aby zabezpečili všeobecný 
prístup k dôstojnej zdravotnej 
starostlivosti. "Svet, ktorý zavrhuje 
chorých, ktorý nepomáha tým, ktorí 
si nemôžu dovoliť liečbu, je cynický 
a nemá budúcnosť." Toto zdôraznil 
pápež František pri pondelkovom 
stretnutí s členmi Talianskej 
národnej federácie rádiológov a 
profesií technickej lekárskej 
rehabilitácie a prevencie. Pápež vo 
svojom prejave poďakoval 
zdravotníckym technikom a ďalším 
pracovníkom v zdravotníctve za ich 
"nasadenie a obetavosť". 
Poznamenal, že bez ich usilovnej 
práce počas pandémie Covidu by 
sa v uplynulých troch rokoch 
nepodarilo vyliečiť mnoho chorých. 
S výhľadom na Svetový deň 
chorých, ktorý sa bude sláviť 11. 
februára, pápež František uviedol, 
že táto udalosť ponúka príležitosť 
na zamyslenie sa nad 
skúsenosťami s chorobou, ktoré je 
podľa neho v dnešnej dobe o to 
vhodnejšie, ba nutné, pretože nás 
často "kultúra efektivity a plytvania 
tlačí k jej popieraniu". Poznamenal, 
že kultúra starostlivosti funguje 
opačne a zameriava sa na 
milosrdného Samaritána, ktorého 
príklad by sme mali nasledovať. 
"Podobenstvo (o milosrdnom 
Samaritánovi) nám ukazuje, ako 
môže byť spoločenstvo obnovené 
mužmi a ženami, ktorí sa stotožňujú 
so zraniteľnosťou druhých, 
odmietajú vytváranie spoločnosti 

vylučovania a namiesto toho konajú 
ako blížni, pozdvihujú a rehabilitujú 
klesajúci v záujme spoločného 
dobra." Pochválil talianskych 
zdravotníckych technikov za to, že 
do centra svojej práce stavajú 
človeka vo všetkých jeho 
dimenziách (fyzickej, duševnej a 
duchovnej) a nepodliehajú "sterilnej 
efektivite alebo chladnému 
uplatňovaniu protokolov". "Chorí 
ľudia sú ľudia, ktorí žiadajú, aby boli 
liečení a cítili sa opatrovaní, a preto 
je dôležité pristupovať k nim s 
ľudskosťou a empatiou," zdôraznil. 
Pripomenul tiež, že zdravotníci sú 
tiež ľudia, ktorí potrebujú, "aby sa o 
nich niekto postaral", a to 
prostredníctvom uznania ich služby, 
ochrany vhodných pracovných 
podmienok a zamestnávania 
zodpovedajúceho počtu 
zdravotníkov. Pápež preto 
zopakoval svoju výzvu, aby štáty 
našli "stratégie a zdroje", ktoré by 
zaručili základné právo každého 
človeka na základnú a dôstojnú 
zdravotnú starostlivosť, ako vyzval 
vo svojom posolstve k XXXI. 
svetovému dňu chorých. V závere 
svojho prejavu pápež František 
vyzval talianskych zdravotníckych 
technológov, aby "vždy hľadeli na 
etické hodnoty ako na 
nepostrádateľnú referenciu" pre 
svoje povolanie. "Ak sú dobre 
osvojené a spojené s vedeckými 
znalosťami a potrebnými 
zručnosťami," povedal, "etické 
hodnoty vám umožnia čo najlepšie 
sprevádzať zverených ľudí."       

Zdroj: TKKBS 

Pápež František: "Zdravie nie je luxus" 



 

 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

23.01. 
Féria  

6.30 
ZBP členov Ružencového 

bratstva 

18.00 + Štefan 

Ut 

24.01. 

Sv. Františka Saleského, 
biskupa a učiteľa Cirkvi 

spomienka 

6.30 + Michal, Mária 

18.00 + Anna Marková 

St 

25.01. 

OBRÁTENIE SV. PAVLA, 
APOŠTOLA 

sviatok  

6.15! + Štefan, Anna 

18.00 + Štefan a Anna (deti) 

Št 

26.01. 

Sv. Timoteja a Títa, 
biskupov 

spomienka  

6.30 + Juraj, Helena, Ján 

18.00 + Juraj, Anna, Juraj, Jozef 

Pi 

27.01. 
Féria  

6.30 ZBP členovia BSR 

18.00 + Mária (birmovanci) 

So 

28.01. 

Sv. Tomáša Akvinského, 
kňaza a učiteľa Cirkvi, 

 spomienka  

 7.00 + Jozef 

18.00 ZBP Lucia, Liliana 

Ne 

29.01. 

ŠTVRTÁ NEDEĽA 
V OBDOBÍ CEZ ROK 

 

8.00 + Anna Mudroňová 

9.30 Za uzdravenie a BP pre Dianu 

11.00 + Milan Vaľuš 

18.30 + Štefan 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00   18.00  9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúci víkend, 28.01. – 29.01. 2023 

28.01. - 18.00 29.01. - 08.00 29.01. - 09.30 29.01. - 11.00 29.01. - 18.30 

Novák, 
Sinčáková 

Josipčuk, 
Josipčuková 

Benčo, 
Fecenková 

Kočiš, 
Antolíková 

Biž, 
Bižová 

 

 

 

 

 

Farské oznamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 3. týždeň Cez rok 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny Dargajovú, Katicovú, Horosovú 

a Mitrovú. Ďakujeme rodinám, ktoré 

upratovali kostol pred dnešnou nedeľou. 

2. Na budúcu nedeľu bude pri sv. 

omšiach v našej farnosti zbierka na 

pomoc Pastorácie mládeže ACM/UPC 

v našej arcidiecéze.  

3. Na kostolné potreby obetovala 

bohuznáma rodina 100,-€ a bohuznáma 

darkyňa zo slávenia svojho jubilea 60 tich 

rokov života taktiež 100,-€. Štedrým 

darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať. 

4. V utorok po večernej sv. omši bude 

opäť po dlhšom čase Biblické stretnutie 

v priestoroch fary. Pozývame vás. 

5. V piatok a sobotu nasledujúceho 

týždňa budú predmanželské náuky 

v Katechetickej miestnosti našej fary. 

Náuky začínajú v piatok podvečer 

o 17.00 hod. 

6. Od 18. do 25. januára prebieha 

Týždeň modlitieb za jednotu 

kresťanov. Počas týchto dní používame 

pri sv. omšiach  formulár a prosby 

s týmto úmyslom. S tým je spojená aj 

možnosť získať úplné odpustky, ak sa 

zúčastníme na bohoslužbe s formulárom 

za jednotu a zároveň splníme podmienky 

pre získanie odpustkov, ako ich určuje 

Cirkev. 

 

 

 

 

7. Slovenská katolícka charita 
pozýva 8. februára veriacich 
k modlitbe a to pri príležitosti 
liturgickej spomienky sv. Bakhity. 
Svätý otec František vyhlásil tento 
deň za Medzinárodný deň 
modlitby a povedomia o 
obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové 
pásmo k tejto téme sa bude vysielať 
na Rádiu Lumen o 21.00 hodine.“ 
 

8. V sakristii farského kostola je 

ešte možné zakúpiť si lístky na 

Farský ples, ktorý bude 11.2.2023. 

Cena lístka je 30,-€ na osobu. Kto 

má záujem, prosíme o čo najskoršie 

zakúpenie, keďže bude potrebné 

potvrdiť počet ľudí. Zároveň ak by 

chcel niekto prispieť do tomboly 

na ples, budeme vďační za každý 

dar. 

 

 

 

  
 


