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XVII. ročník 

5. február 2023 

PIATA NEDEĽA  

Resp.: Spravodlivým žiari svetlo v temnotách. 

Vychádza týždenne k nedeli. Redakčná rada: veriaci. Web: www.rkcvtjuh.sk. Návrhy čakáme na email: 
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Druhý obraz učeníctva z dnešného 
evanjelia je paralela svetla na základe 
obrazov mesta a lampy. Funkcia svetla 
je, aby bolo videné. Mesto postavené 
na návrší sa nedá ukryť. Učeníka má 
byť vidieť, má byť pre svet zreteľným. 
Tam, kde ľudská spoločnosť tápa 
v temnote, kresťan má byť svietiacim 
majákom, ktorý ukazuje na pravdu 
a dobro. Hoci za cenu obvinení zo 
stredovekého tmárstva.  
Našou hlavnou úlohou je teda 
ukazovať na Otca svojimi skutkami. Čo 
však s tým, ak soľ stratí chuť? Ak 
mesto na návrší nebude svietiť? Aj to 
sa stáva, že kresťania zhasnú, stratia 
chuť vplyvom prispôsobenia sa 
spoločnosti alebo namýšľaním si, že 
tou soľou sme my a nie Kristus v nás. 
Nebezpečenstvo egoizmu alebo 
utonutia v tomto svete zanechávajú 
imperatív, že „už nás len vyhodiť von, 
aby nás ľudia pošliapali.“ Na druhej 
strane je tu aj nebezpečenstvo 
exkluzivity, strachu a uzatvárania sa. 
Kresťan totiž má byť „postavený na 
svietnik“ nie „pod mericu“. Som teda 
chutný a zjavný pre všetkých? 
Neuzatváram sa príliš do seba, alebo 
nie som až príliš zameraný na seba? 
Nenechávam sa strhnúť týmto svetom 
a nestrácam tým chuť Krista? Buďme 
teda soľou a svetlom. Ochucujme 
a svieťme tomuto svetu. 

 

Matúš Haňov 

Čítania a evanjelia dnešnej nedele nám 
ponúkajú rozmer kresťanstva zameraný 
na pomoc a službu. Nestačí modlitba, 
dôležitý je aj sociálny rozmer. Všetko na 
základe evanjeliových obrazov soli 
a svetla. 

Ochucujme a svieťme tomuto svetu 

Soľ môže mať viacero významov, slúži 
ako konzervant, zabraňuje rozkladu, 
ktorý je symbolický pripisovaný zlému 
duchu. Dodáva jedlu chuť, poznáme to 
rozprávkové „soľ nad zlato“. V starom 
zákone je symbolom zmluvy obiet, 
používa sa aj ako hnojivo na zúrodnenie 
pôdy, je teda veľmi potrebnou 
a vzácnou. Ježišovi učeníci teda majú 
plniť funkciu soli v spoločnosti. Robia 
život na svete znesiteľnejším, bránia 
aktivite zlého, sú symbolom zmluvy 
ľudstva s Bohom, robia spoločnosť 
plodnou a majú pre ostatných 
nesmiernu hodnotu. Avšak tak, ako soľ 
vo veľkom množstve môže aj uškodiť, 
tak by sa nemali opierať, hlavne 
v súčasnej spoločnosti o kvantitu, ale 
o kvalitu. Pápež František hovorí práve 
o tom, že v 21. Storočí prežijú hlavne 
malé spoločenstvá založené na osobnej  
a aktívnej viere opierajúcej sa 
o modlitbu a pomoc sociálne slabším 
členom farností. Citujúc slová proroka 
Izaiáša z dnešného prvého čítania: „ 
Lám hladnému svoj chlieb, bedárov bez 
prístrešia zaveď do svojho domu. Ak 
uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojim 
blížnym sa neskrývaj.“ (Iz 58,7) 
 

Dňa 11. februára bude Cirkev sláviť 

Svetový deň chorých. Pri tejto 

príležitosti vydal pápež František 

posolstvo, ktoré je venované 

chorým, tým, ktorí sa o nich starajú, 

ale aj všetkým ľuďom. Názov 

tohtoročného Posolstva znie: “ 

Staraj sa oň”. Sú to slová z 

evanjeliového podobenstva o 

milosrdnom Samaritánovi. Pápež v 

súvislosti s prebiehajúcou synodou 

o pripomína, že práve súcit s 

chorými a trpiacimi je synodálnou 

praxou evanjelia.  

“Choroba je súčasťou života. No 

táto skúsenosť sa môže stať 

„neľudskou“, ak sa prežíva 

v opustenosti a nie je sprevádzaná 

starostlivosťou a súcitom. Ak 

kráčame spoločne, je normálne, že 

sa niekto cíti zle, že sa musí 

zastaviť pre únavu na ceste. Práve 

v takýchto chvíľach vidíme, ako 

kráčame: či je to naozaj spoločné 

kráčanie, alebo či kráčame po tej 

istej ceste, ale každý na vlastnú 

päsť, starajúc sa o vlastné záujmy a 

ponechajúc ostatných, aby sa sami 

„zariadili“. Preto vás pozývam, aby 

sme sa zamysleli nad tým, že práve 

cez skúsenosť krehkosti a choroby 

sa môžeme naučiť spoločne kráčať 

podľa Božieho štýlu, ktorým je 

blízkosť, súcit a neha. Skúsenosti 

dezorientácie, choroby a slabosti 

nás nevylučujú z Božieho ľudu, 

naopak, privádzajú nás do centra 

Pánovej pozornosti, lebo on je náš 

Otec a nechce na ceste stratiť ani 

jedno zo svojich detí. Ide teda o to, 

aby sme sa od neho učili ako byť 

skutočne spoločenstvom, ktoré 

kráča spoločne a ktoré je schopné 

odolať kultúre vyraďovania.” 

Pápež hovorí: “Nikdy nie sme 

pripravení na chorobu...ani na to, že 

nám pribúdajú roky. Bojíme sa 

zraniteľnosti a (...) kultúra nás núti ju 

popierať. A tak, keď nás postihne 

nešťastie či choroba, sme šokovaní. 

Navyše nás možno druhí opustia, 

alebo sa nám zdá, že my ich 

musíme opustiť, aby sme sa (...) 

nestali bremenom. Takto sa začína 

osamelosť a môže nás otráviť trpký 

pocit nespravodlivosti, pre ktorý sa 

nám zdá, že sa od nás odvrátilo aj 

nebo. V skutočnosti je pre nás ťažké 

mať dobrý vzťah s Bohom, keď je 

zničený náš vzťah s druhými a so 

sebou samým. Preto je v súvislosti s 

chorobou také dôležité, aby sa celá 

Cirkev porovnávala s príkladom 

milosrdného Samaritána a stala sa 

skutočnou „poľnou nemocnicou“, 

lebo jej poslanie sa 

prejavuje(...)práve v starostlivosti. 

Všetci sme krehkí a   potrebujeme 

súcitnú pozornosť(...). Údel chorých 

je preto výzvou, ktorá prelamuje 

ľahostajnosť a spomaľuje tempo 

tých, ktorí sa ponáhľajú vpred, 

akoby nemali sestry a bratov. 

Samaritán v evanjeliu hostinskému 

odporučil: „Staraj sa oňho“ (Lk 10, 

35). Ježiš to opakuje aj každému z 

nás a na konci nás vyzýva: „Choď a 

rob aj ty podobne!“  

Z Posolstva Sv. Otca k 31. Svetovému dňu chorých 



 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

06.02. 

Sv. Pavla Mikiho 
a spoločníkov, mučeníkov, 

spomienka 

6.30 + Jozef 

18.00 
ZBP a dary Ducha Sv. pre 

Michal, Mária, Miško, Filipko 

Ut 

07.02. 
Féria 

6.30 ZBP Jozef a Ema 

18.00 + Štefan 

St 

08.02. 
Féria 

6.15! ZBP Ivana s rod. 

18.00 + Tomáš (deti) 

Št 

09.02. 
Féria 

6.30 + Margita, František, Pavol 

18.00 + Anna, Ján 

Pi 

10.02. 
Sv. Školastiky, panny 

spomienka  

6.30 ZBP Alžbeta 

18.00 + Pavol (birmovanci) 

So 

11.02. 
Panny Márie Lurdskej 

ľub. spomienka  

 7.00 + Eduard 

18.00 ZBP Anna 70r. 

Ne 

12.02. 

ŠIESTA NEDEĽA 
V OBDOBÍ CEZ ROK 

 

8.00 + Anna 

9.30 + Štefan 

11.00 + Michal 

18.30 ZBP Marika 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00   8.00 9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúci víkend, 11.02. – 12.02. 2023 

11.02. - 18.00 12.02. - 08.00 12.02. - 09.30 12.02. - 11.00 12.02. - 18.30 

Chytra, 
Antolíková 

Josipčuk, 
Josipčuková 

Jenčo,  
Jenčová 

Štefanko, 
Štefanková 

Biž,  
Bižová 

 

 

 

 

 

Farské oznamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 5. týždeň Cez rok 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

chlapcov z Charity Ďakujeme rodinám, 

ktoré upratovali kostol pred dnešnou 

nedeľou. 

2. Zbierka pre pastoráciu mládeže 

UPC/ACM činila spolu 549,42 - € (farský 

kostol – 432,39,- €, filiálka Dlhé – 71,.€ 

a Školská kaplnka R. Oblasť – 46,03,-€). 

Všetkým darcom vyslovujeme vďaku. 

3. Na kostolné potreby obetovali dve 

bohuznáme rodiny po 100,-€, 

bohuznáma rodina 500,-€, bohuznámy 

darca 40,-€ a bohuznáma 50,-€. 

Vyslovujeme Pán Boh zaplať. 

4. V sobotu 11. februára je 31. Svetový 

deň chorých. Pri ranných sv. omšiach 

vo farskom kostole i na filiálke 

budeme udeľovať sviatosť Pomazania 

chorých. Podmienky prijatia: zhoršujúca 

sa ťažšia, či chronická choroba, alebo 

pred podstúpením vážnejšej operácie, 

napr. srdca a pod. Je tiež dôležité byť 

v stave posväcujúcej milosti a pristúpiť 

k sv. prijímaniu.  

5. Budúcu sobotu popoludní od 14.00 

hod. do 17.00 hod. bude v Katechetickej 

miestnosti našej fary Detský karneval. 

Deti, ktoré sa chcú zúčastniť, nech si 

prídu do sakristie po prihlášku. Po 

vyplnení ju treba v sakristii aj 

odovzdať, a to do stredy 8.2.2023, aby 

bol z organizačných dôvodov známy 

počet detí. Bližšie info na plagáte. 

 

 

 

 

6. V sobotu 11.2.2023 sa uskutoční 
Farský ples v reštaurácii SONJA. 
Začiatok plesu je o 19.00 hod. 
Vstupenky sú už vypredané.  
 
7. V stredu (08.02.) po večernej sv. 

omši s deťmi bude ďalšia 

katechéza určená rodičom 

prvoprijímajúcich detí. Pozývame 

na toto stretnutie. 

8. Dnes je Prvá nedeľa v mesiaci. 

Popoludní o 14.30 hod. bude 

odprosujúca pobožnosť vo farskom 

kostole, na filiálke po sv. omši. 

Choroba je výzva k láske: 
Choroba má vždy viac ako len jednu tvár; 

má tvár všetkých chorých aj tých, ktorí sa 

cítia byť prehliadaní a vylúčení. 

Pandémia však vyzdvihla obetavosť a 

veľkodušnosť zdravotníkov, 

dobrovoľníkov, kňazov, rehoľníkov či 

pomocného personálu, ktorí slúžili 

mnohým chorým a ich príbuzným. 

Blízkosť je vzácny balzam, ktorý je 

oporou a útechou trpiacich v ich chorobe. 

Ak má byť terapia úspešná, musí zahŕňať 

vzťah, ktorý umožňuje holistický prístup k 

chorému. Dôraz na túto stránku služby 

môže pomôcť aj lekárom, zdravotným 

sestrám, profesionálom i dobrovoľníkom, 

aby sa vďaka osobnému vzťahu dôvery 

cítili zodpovední za pacientov a 

sprevádzali ich na ceste uzdravovania. 

Svetový deň chorých má byť príležitosťou 

k spomaleniu a zamysleniu. Choroba nie 

je len negatívna, je možnosťou ako 

svedčiť o láske, službe, aby sa civilizácia 

človeka premenila na civilizáciu daru.. 

 


