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ŠIESTA NEDEĽA  

Resp.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. 
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nedele v období cez rok nám 
ponúka obraz Ježiša Krista, ktorý 
svojim učeníkom, a teda aj nám 
hovorí: „Nemyslite si, že som prišiel 
zrušiť Zákon alebo Prorokov; 
neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. 
Veru, hovorím vám: Kým sa 
nepominie nebo a zem, nepominie 
sa ani jediné písmeno, ani jediná 
čiarka zo Zákona, kým sa všetko 
nesplní. Kto by teda zrušil jediné 
z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, 
a tak by učil ľudí, bude v nebeskom 
kráľovstve najmenší. Ale kto ich 
zachová a tak bude aj učiť, ten 
bude v nebeskom kráľovstve 
veľký.“ Ježiš týmito slovami 
potvrdzuje univerzálnu a stálu 
platnosť Desatora, no zároveň ho 
posúva ešte na vyššiu úroveň, kedy 
nám jasne vysvetľuje, čo všetko je 
prehrešením sa proti jednotlivým 
prikázaniam. Dostávame teda 
presný návod na to, ako máme žiť. 
Nebojme sa teda prijať do nášho 
života všetko to, čo nám Boh skrze 
prikázania a Ježiša Krista 
odovzdal. Pretože tak, ako to 
povedal sv. Augustín, jedine vtedy, 
„ak je Boh na prvom mieste, všetko 
ostatné je na správnom mieste.“ 

Anna Mihoková 

Ak sa nad tým zamyslíme, tak život 
každého človeka už od útleho 
detstva sprevádzajú rôzne pravidlá, 
ktoré je potrebné dodržiavať. 
Stretávame sa s nimi doma, v škole, 
v práci, či pri fungovaní 
v spoločnosti. Bez týchto pravidiel 
by sme azda nemohli 
v každodennom živote existovať, 
pretože inak by hrozil úplný zmätok. 

Pravidlá, ktoré nás vedú do neba 

Je však potrebné pripomenúť, že 
tieto pravidlá sú tvorené nami – 
ľuďmi, ktorí sú vo svojej podstate 
hriešni a omylní. Nemusíme teda 
pozerať iba do minulosti, aby sme 
zistili, že aj dnes existuje mnoho 
pravidiel, zákonov a nariadení, ktoré 
sa časom ukazujú ako nesprávne. 
No v porovnaní s ľudskými 
pravidlami existujú pravidlá, ktoré sú 
nemenné a stále už tisícky rokov. 
Ich pôvodcom je Boh, ktorý ich dal 
Mojžišovi na to, aby nás viedli po tej 
správnej životnej ceste. Od čias 
Mojžiša boli tieto pravidlá 
dodržiavané izraelským národom, 
pričom ich skutočné naplnenie 
a význam boli odhalené až 
prostredníctvom Božieho Syna. 
Práve evanjelium dnešnej šiestej 

„Pochopiť, pohladiť, utešiť krehkosť: 
to je cesta, ktorou musíme ísť. 
Prosím vás, ktorí ste chorí, o 
modlitby, aby medzi nami rástla 
blízkosť k trpiacim a konkrétna 
angažovanosť v láske k blížnemu a 
aby žiaden výkrik bolesti nezostal 
nevypočutý“. To sú slová pápeža 
Františka, ktoré odzneli pri stretnutí 
so zástupcami Úradu pre pastoráciu v 
zdravotníctve Rímskej diecézy vo 
štvrtok 9. februára vo Vatikáne. 
Prítomní boli aj riaditelia 13 veľkých 
rímskych nemocníc, lekári 
i dobrovoľníci a chorí. Stretnutie sa 
uskutočnilo v kontexte Svetového dňa 
chorých, ktorý Cirkev slávi v sobotu 
11. februára, v deň liturgickej 
spomienky Lurdskej Panny Márie. 
Tohtoročnú tému Svetového dňa 
chorých tvoria slová milosrdného 
Samaritána z Evanjelia podľa Lukáša: 
„Staraj sa oňho!“ (10,35). Dobrý 
Samaritán ich adresoval hostinskému 
po tom, ako mu zveril ozbíjaného a 
raneného človeka, ktorého sám 
zachránil a ošetril mu rany, vysvetlil 
pápež v príhovore. V tejto súvislosti 
povedal: „Pri bližšom pohľade vidíme, 
že obaja - napadnutý človek 
i Samaritán - majú rany: ten prvý má 
rany spôsobené násilím tých, ktorí ho 
okradli, druhému rany spôsobili 
pohŕdavé pohľady osôb, ktoré v ňom 
videli len nechceného cudzinca. 
A predsa, vďaka citlivosti tých, ktorí 
trpia pre trpiacich, sa z ich stretnutia 
rodí príbeh solidarity a nádeje, ktorý 
rúca múry izolácie a strachu.“ Svätý 
Otec vyzdvihol schopnosť premeniť 
skúsenosť utrpenia na blízkosť voči 
bolesti druhých a zároveň prekonávať 

pokušenie uzavrieť sa. Pozornosť 
upriamil na tri dôležité postoje: byť 
nablízku trpiacim, dať hlas 
nepočutým utrpeniam a stať sa 
zaangažovaným kvasom dobročinnej 
lásky. Stať sa kvasom lásky 
k blížnemu znamená aj vytvárať 
ľudské siete, ktoré nespútavajú, ale 
oslobodzujú - siete sŕdc, ktoré sa 
zjednocujú v modlitbe a v súcite 
a pracujú spoločne, a to v štýle 
nezištnosti a vzájomnosti, povedal 
Svätý Otec. Ako doplnil, „všetci sme 
totiž núdzni a môžeme niečo darovať 
či prijať, i keď len úsmev“. Ľudí, ktorí 
sa starajú o trpiacich, Svätý Otec 
povzbudil slovami: „Drahí priatelia, 
byť nablízku tým, ktorí trpia, nie je 
ľahké, to dobre viete. Preto vám 
hovorím: Nedajte sa odradiť! A ak 
narazíte na prekážky alebo 
nedorozumenia, pozrite sa do očí 
trpiacemu bratovi alebo sestre a 
spomeňte si na slová milosrdného 
Samaritána: „Postaraj sa oňho“. V tej 
tvári sa na vás pozerá sám Ježiš, ten 
ktorý chcel zdieľať našu slabosť, 
našu krehkosť až po smrť za nás a 
ktorý nás ako zmŕtvychvstalý nikdy 
neopustí! Pápež adresoval osobitné 
slová aj chorým ľuďom, ktorí 
prežívajú utrpenie s vierou: „Vy ste v 
krehkosti blízko Božieho srdca. 
Pochopiť krehkosť, pohladiť krehkosť, 
utešiť krehkosť: to je cesta, ktorou 
musíme ísť. Prosím vás, ktorí ste 
chorí, o modlitby, aby medzi nami 
rástla blízkosť k trpiacim a konkrétna 
angažovanosť v láske k blížnemu a 
aby žiaden výkrik bolesti nezostal 
nevypočutý.“ 

Zdroj: TKKBS 
 
 

Pápež František: Aby žiaden výkrik bolesti nezostal nevypočutý 



 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

13.02. 
Féria 

6.30 + Viera 

18.00 + Mária 

Ut 

14.02. 
Féria 

6.30 ZBP Jozef s rod. 

18.00 
+ Helena, Michal, Mária, Ján, 

Mária 

St 

15.02. 
Féria 

6.15! ZBP pre Bohuznámu rodinu 

18.00 + členov rodiny (deti) 

Št 

16.02. 
Féria 

6.30 
Za uzdravenie ťažko chorého 

Petra 

18.00 + Peter 

Pi 

17.02. 
Féria 

6.30 ZBP Andrej a Agnesa 

18.00 + Štefan, Anna (birmovanci) 

So 

18.02. 
Panny Márie v sobotu 

 

 7.00 + Mária, Jozef 

18.00 ZBP a DDS Miroslav a Jarmila 

Ne 

19.02. 

SIEDMA NEDEĽA 
V OBDOBÍ CEZ ROK 

 

8.00 + Ján, Anna 

9.30 ZBP Ľubomír 

11.00 ZBP r. Michal – 50.r.života 

18.30 + Anna, Juraj 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00    9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúci víkend, 18.02. – 19.02. 2023 

18.02. - 18.00 19.02. - 08.00 19.02. - 09.30 19.02. - 11.00 19.02. - 18.30 

Smolej, 
Smolejová 

Vavrek, 
Vavreková 

Benčo, 
Fecenková 

Kľučár, 
Kľučárová 

Rusnák, 
Sabolová 

 

 

 

 

Farské oznamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 6. týždeň Cez rok 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny Hrabčákovú, Krištovú a 

Čačkovú Ďakujeme chlapcom z charity, 

ktorí upratovali kostol pred dnešnou 

nedeľou. 

2. Na kostolné potreby obetovali tri 

bohuznáme rodiny po 50,-€ a 

bohuznáma darkyňa 100,-€.  

Vyslovujeme Pán Boh zaplať. 

3. V utorok po večernej sv. omši bude 

Biblické stretnutie v priestoroch fary. 

Pozývame vás. 

4. Začiatkom augusta sa uskutočnia 

Svetové dni mládeže s pápežom 

Františkom v Lisabone. Podrobné 

informácie pre tých, ktorí by mali záujem 

sa ich zúčastniť budú na plagáte na 

nástenke. Je možné sa zaregistriovať cez 

celoslovenský registračný formulár 

na  www.svetovednimladeze.sk.  Kto 

bude chcieť ísť v rámci mládeže našej 

Košickej arcidiecézy, nech sa prihlási 

za spoločenstvo Košická arcidiecéza v 

samotnom prihlasovacom formulári a 

zároveň aj zaplatí potrebnú sumu na 

uvedený účet ABÚ - ACM.  

5. Biskupi Slovenska nás povzbudzujú 

zapojiť sa do zbierky, ktorú vyhlásila 

Slovenská katolícka Charita na pomoc 

ľuďom postihnutým zemetrasením v 

Turecku a Sýrii. Pomoc možno 

poslať na účet SK93 1100 0000 0029 

4546 3097, variabilný symbol 5090, alebo 

cez web SKCH. 

  

 

 

Deň zasväteného života 

V sobotu 4. februára 2023 sa 

v seminárnom kostole sv. Antona 

Paduánskeho v Košiciach zišlo vyše 

170 rehoľníkov z rôznych 

kongregácií a komunít na slávení 

Dňa zasväteného života. Program sa 

začal svätou omšou. Arcibiskup 

Bernard Bober nazval sviatok 

Obetovania Pána  sviatkom dôvery 

Bohu a  život v zasvätení je podľa 

neho silným a príťažlivým 

svedectvom. „Ste znamením 

prítomnosti Ježiša, ktorý sa aj dnes 

dotýka ľudí a lieči ich rany.“ Modlitbu 

označil ako jedinú studňu, „z ktorej 

môžeme čerpať silu pre svoju službu 

a apoštolát. V stretávaní sa s Pánom 

a v službe evanjeliu je aj veľa 

radosti.“ V homílii reagoval na 

návštevu pápeža Františka v Kongu, 

kde na stretnutí so zasvätenými sa 

František poďakoval za ich obetu 

života, ktorú v tejto krajine prinášajú 

napriek nebezpečenstvám vojny a 

zlým okolnostiam.  Arcibiskup Bober 

poukázal tiežj na dnešný 

individualizmus. „Zvykli sme sa 

uzatvárať, riešiť veci rýchlejšie, ale 

bez osobného kontaktu.“  Na záver 

poďakoval prítomným za ich 

rozhodnutie pre  rehoľné a kňazské 

povolania a povzbudil ich, aby 

vytrvali svojom povolaní. „Vydržte vo 

vernosti a s radostným svedectvom 

oslovujte mladých, aby aj oni po 

stretnutí s Pánom, dokázali mu 

odovzdať celý svoj život.“ 

 

http://www.svetovednimladeze.sk/

