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ŠTVRTÁ NEDEĽA  

Resp.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 
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Svätého. Lebo tam, kde z ľudského 
hľadiska je len nešťastie, on vidí 
požehnanie. Pre Izraelitu, ale po 
dvetisíc rokoch aj u mnohých z nás, sa 
za Božie požehnanie a šťastie 
považuje predovšetkým  zdravie, 
bohatstvo a úspech. Ježišov spôsob 
chápania šťastia je odlišný od toho 
ľudského. Uveriť Ježišovi znamená 
odovzdať sa jeho slovu, jeho spôsobu 
chápania života a šťastia.  

Prvé blahoslavenstvo nám v istom 
zmysle pomáha pochopiť všetky 
ostatné. Keď Matúš používa pojem 
chudobní a dodáva v duchu, pripomína 
každý druh chudoby, nielen telesnej, 
ale aj psychickej a duchovnej. 
Predovšetkým poukazuje na zmysel 
Ježišovho blahoslavenstva. Chudobný 
je pozvaný, aby akúkoľvek svoju biedu 
odovzdal Bohu. Oproti ľudskej 
bezradnosti stojí Boh so svojím 
prísľubom šťastného života. Chudobný 
v duchu je ten, ktorý sa nespolieha na 
vlastné sily, ale v pokore dokáže 
predstúpiť pred Boha a všetko mu 
odovzdať. Ježiš nás dnes pozýva, aby 
sme sa nebáli postaviť do zástupu 
chudobných, chorých, trpiacich. 
Nesľubuje nám, že zmiznú naše biedy 
a trápenia. Neberie ich. Ježiš hovorí, 
že nás môže urobiť šťastnými práve 
v nich. On je prameňom šťastia, 
a preto máme stavať na jeho slove.  

                             Sr. Consolata 

Dnešnú nedeľu v evanjeliu počujeme, 
že za Ježišom ide početný zástup, ktorý 
je svedkom moci jeho slova. Ľudia majú 
osobnú skúsenosť, ako uzdravuje 
a oslobodzuje od zlých duchov. Ježiš 
vidí zástupy a vystupuje na vrch. Matúš 
používa slová a obrazy, ktoré 
zdôrazňujú slávnostný charakter tejto 
udalosti. „Keď Ježiš videl veľké zástupy, 
vystúpil na vrch. A keď sa posadil, 
pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril 
ústa a učil ich.“ (Mt 5, 1-2) Každé 
Ježišovo gesto nás pripravuje na to, že 
sa stane niečo mimoriadne dôležité, že 
z jeho úst budú znieť dôležité slová. Ako 
budeme počuť, sú to prelomové slová. 
Nimi chce Ježiš zlomiť v poslucháčovi  

                   Šťastní 

staré zmýšľanie, starý spôsob chápania 
seba i sveta. Tieto slová dávajú nové 
svetlo pre náš život, vieru, vzťah 
s Bohom a blížnym. Ježiš chce, aby 
sme sa na svoj život pozreli novým 
spôsobom. Ježiš tu deväťkrát použil 
slovo blahoslavený, ktoré znamená 
v preklade aj „šťastný“, „ten, ktorý má 
šťastie“. Môžeme teda počuť, ako 
Ježiš hovorí: „Ste blahoslavení, 
šťastní, tí, ktorí máte šťastie.“ Ježiš 

vidí zástupy nielen zvonku, ale aj 
zvnútra. Pozná túžby ľudí a ich útlak. 
Každé jeho slovo prekvapuje  a šokuje. 
Stojíme pred Slovom, ktoré je pre nás 
tajomstvom. Do jeho hĺbky sa nedá 
preniknúť bez viery a pomoci Ducha 

Náš košický arcibiskup - 
metropolita a predseda 
Konferencie biskupov Slovenska  
Mons. Bernard Bober, si zajtra 
pripomenie 30. Výročie svojej 
biskupskej vysviacky. Za biskupa 
ho vysvätil dnes už zosnulý 
kardinál Jozef Tomko 30. januára 
1993 v Katedrále sv. Alžbety v 
Košiciach. Jubileum si osobitne 
pripomína pri svätej omši, ktorú 
slávi v dnešnú nedeľu o 10:30 
hod. na rovnakom mieste.  
Mons. Bernard Bober sa narodil 3. 
novembra 1950 v Zbudskom 
Dlhom v okrese Humenné. Je 
najmladším z troch detí rodičov 
Štefana a Anny. Základnú školu 
navštevoval v Zbudskom Dlhom a 
v Koškovciach. Po maturite na 
strednej škole v Humennom bol v 
septembri 1969 prijatý do 
kňazského seminára a na 
teologickú fakultu v Bratislave. Po 
kňazskej vysviacke, ktorú prijal 8. 
júna 1974 v Bratislave, pôsobil 
ako kaplán vo farnostiach 
Humenné, Snina (1975) a Zborov 
(1977). Od roku 1978 bol farárom 
vo farnosti sv. Ladislava v 
Kecerovciach a v rokoch 1990-
1991 pôsobil ako farár a dekan v 
Humennom.  
V roku 1991 ho diecézny biskup 
Mons. Alojz Tkáč ustanovil za 
svojho generálneho vikára. Pápež 
Ján Pavol II. ho vymenoval za 
titulárneho biskupa Vissalského a 
košického pomocného biskupa 
dňa 28. decembra 1992. Za 

biskupa ho vysvätil kardinál Jozef 
Tomko 30. januára 1993 v 
katedrále sv. Alžbety v Košiciach. 
Biskupské heslo Mons. Bernarda 
Bobera znie: „S láskou, 
poslušnosťou a milosrdenstvom“.  
Pri príležitosti tohto významného 
jubilea sa chceme v modlitbách 
poďakovať v prvom rade Bohu za 
život a službu o. arcibiskupa 
Bernarda. V súčasnosti je 
najdlhšie aktívne pôsobiacim 
biskupom v úrade na Slovensku. 
Počas 30. rokov svojej biskupskej 
služby verne viedol jemu zverený 
Boží ľud našej arcidiecézy. 
Najskôr to bolo v úlohe 
pomocného biskupa, a od roku 
2010 ako arcibiskup. O. 
arcibiskupovi vyprosujeme do 
ďalších rokov pevné zdravie, silu, 
horlivosť a lásku ku všetkým, ktorí 
sú mu zverení. Nech ho sprevádza 
múdrosť Ducha Svätého pri 
všetkých jeho  rozhodnutiach. 
Ďakujeme zároveň Bohu za 
všetko, čo doteraz urobil osobitne 
aj pre našu farnosť. Nech neustále 
sprítomňuje Dobrého Pastiera 
Ježiša Krista a nech je mu náš 
Pán veľkou oporou v živote 
a službe pre spásu duší.  

 

Výročie biskupskej vysviacky Mons. Bernarda Bobera 



 

 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

30.01. 
Féria  

6.30 ZBP Mária 

18.00 + Pavel 

Ut 

31.01. 
Sv. Jána Bosca, kňaza 

spomienka 

6.30 + Michal, Mária 

18.00 + Mária, Štefan, Blažena 

St 

01.02. 
Féria 

6.15! + Alena 

18.00 
ZBP Mária – poď. za 55 r. ž. 

(deti) 

Št 

02.02. 
Obetovanie Pána 

sviatok  

6.30 + Zuzana, Ján 

18.00 ZBP Erika 

Pi 

03.02. 

Sv. Blažeja, biskupa 
a mučeníka 

ľub. spomienka  

6.30 ZBP členovia BSR 

18.00 + Anna, Rudolf (birmovanci) 

So 

04.02. 
Fatimská sobota  

 7.00 Za + členov BSR 

18.00 + Jozef 

Ne 

05.02. 

PIATA NEDEĽA 
V OBDOBÍ CEZ ROK 

 

8.00 
Za obrátenie Michal, Ladislav, 

Ľubomír a Denisa 

9.30 + Andrej, Helena 

11.00 ZBP r. Čonková 

18.30 
+ Michal Čekľovský - 

pohrebná 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé    18.00 18.00 8.00 9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúci víkend, 04.02. – 05.02. 2023 

04.02. - 18.00 05.02. - 08.00 05.02. - 09.30 05.02. - 11.00 05.02. - 18.30 

Novák, 
Rusnáková 

Klimčo, 
Sabolová 

Babej,  
Babejová 

Klapák, 
Klapáková 

Vaterka, 
Vaterková 

 

 

 

 

 

Farské oznamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 4. týždeň Cez rok 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny Klapákovú, Josipčukovú a 

Kopkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré 

upratovali kostol pred dnešnou nedeľou. 

2. Na kostolné potreby obetovala 

bohuznáma rodina 200,-€, bohuznámy 

darca 100,-€ a traja bohuznámi darcovia 

po 50,-€. Vyslovujeme Pán Boh zaplať. 

3. V utorok po večernej sv. omši bude 

opäť po dlhšom čase Biblické stretnutie 

v priestoroch fary. Pozývame vás. 

4. Vo štvrtok na sviatok Obetovania 

Pána budeme požehnávať pri sv. omši 

sviece. Na požehnanie si prineste všetci 

aj svoje sviece. 

5. V piatok na spomienku sv. Blažeja 

bude požehnanie hrdiel. 

6. V nasledujúcom týždni je Prvý 

piatok v mesiaci. Spovedať budeme 

takto: 

Farský kostol –  Pondelok až Piatok pol 

hodinu pred sv. omšami ráno a večer. 

Filiálka Dlhé – v Piatok od 17.00 do 

18.00 hod. (aj veriaci z Rodinnej oblasti) 

Spovedanie chorých bude v piatok 

dopoludnia.  

7. Adorácia na Prvý piatok vo farskom 

kostole začne o 15.00 hod. spoločnou 

modlitbou Korunky Božieho 

milosrdenstva. 

 

 

 

8. Fatimská sobota sa bude sláviť 

vo zvyčajnom čase v sobotu ráno 

pri sv. omšiach vo farskom 

kostole, ako aj na filiálke. 

Sv. Blažej (3.február) 

Život sv. Blažeja bol opísaný veľmi 
neskoro po jeho smrti. Je to 
napísané skôr formou legendy, fakty 
sú teda nezaručené. Podľa nej bol 
Blažej nielen biskupom v Sebaste v 
Arménsku (dnes Sivas v Turecku), 
ale aj lekárom. Spoluvládcovia cisára 
Konštantína, ktorý dal kresťanom 
slobodu, ju nerešpektovali a 
prenasledovali kresťanov ďalej. Kvôli 
tomu sa aj biskup Blažej utiahol 
skalnej jaskyne. Legenda hovorí, že 
keď poľovníci usporiadali lov, 
zvieratá utekali jedným smerom, a to 
práve k jaskyni biskupa Blažeja, 
ktorý tam žil ako pustovník, jedinou 
spoločnosťou mu boli zvieratá. 
Poľovníci ho takto objavili a udali. 
Vladár vydal rozkaz, aby ho priviedli 
pred súd. Námestník Agrikolas ho 
vyzval, aby obetoval modlám. Keď to 
nespravil, sudca ho dal priviazať k 
stĺpu a bičovať. Potom ho odvliekli do 
väzenia a v r. 316 odsúdili na smrť. 
Nezaručená povesť rozpráva, že 
jedna vdova s plačom priniesla k 
Blažejovi svoje dieťa, ktorému 
zostala trčať v hrdle rybia kosť, a 
prosila ho o pomoc. Blažej sa vrúcne 
pomodlil, požehnal dieťa a chlapec 
sa uzdravil. Vyvinula s tradícia, že na 
sviatok sv. Blažeja (3. februára) sa 
udeľuje požehnanie sv. Blažeja – 
požehnanie hrdla. 


