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žiada, aby sme za zlom nikdy 

nehľadali pomstu. Na zlo máme 

odpovedať naopak vždy dobrom. 

Lebo ak sa za zlo odpláca ešte 

väčším zlom, výčitka sa odpláca 

zlostnými rečami, do ohňa sa 

prilieva olej, potom zlo rastie. Keď 

sa tomu nechá voľný priebeh, 

skončí sa to rozkladom, rozvratom, 

chaosom a bojom všetkých proti 

všetkým. Reálne to vidíme napr. v 

našich rodinných vzťahoch, v 

pracovnom živote, ale napr. aj v 

politke, či spoločenskom živote. 

Pritom už v Starom zákone čítame, 

ako Boh hovorí Izraelitom, že 

jedine jemu patrí definitívna odplata 

a pomsta (por. Dt 32,25). Pán Ježiš 

nás v Novom zákone učí: jedine 

láska môže nepriateľa zmeniť na 

priateľa. Preto prosme Pána Ježiša 

nech nás naučí, že odplatou nič 

nevyriešime. Naopak, konajme v 

sile Božej milosti podľa Ježišovho 

milosrdenstva, a tak nasledujme 

nevinného baránka, ktorý položil 

život za svojich nepriateľov. 

                           Mária Štefanková 

V dnešnom úryvku evanjelia Ježiš 

pokračuje v učení o tzv. novej 

spravodlivosti. Kristus vystupuje ako 

ten, ktorý má moc dať nový a hlbší 

obsah Božím prikázaniam. On nie je 

na úrovni ostatných učiteľov Zákona, 

aby odvodzoval svoju legitimitu učiť 

od Mojžiša, či prorokov. Ježiš je 

Boží Syn, preto učí ako Boh, nie ako 

človek. 

      Nová spravodlivosť evanjelia 

 Po prečítaní dnešného úryvku by sa 

mohlo na prvý pohľad zdať, že Ježiš 

od nás chce, aby sme nechali  zlo 

voľne sa šíriť medzi ľuďmi. Ak niekto 

urobí niečo zlé, tak ho pokojne 

máme nechať. Možno si dáme 

otázku: Nepodieľali by sme sa takto 

aj my na rozmnožení hriechu? No to 

by bolo nesprávne chápanie 

Ježišovho učenia.  Základom k 

správnemu pochopeniu je totiž 

Ježišova veta: “Neodporujte zlému”. 

To, čomu nemáme odporovať nie je 

zlo ako také, ale zlý človek, ktorý mi 

ubližuje. Ježiš nechce, aby sme sa 

za spôsobené zlo odplácali druhému 

taktiež zlom. Práve naopak. Kristus 

Najmä prostredníctvom masmédií sa 
v posledných dňoch celý svet 
dozvedel o ničivom zemetrasení, 
ktoré postihlo územia Turecka 
a Sýrie. Zničené mestá, domy, 
infraštruktúra, ale najmä desiatky tisíc 
obetí na životoch, veľa zranených 
a nezvestných. To je doterajšia 
bilancia tejto hroznej tragédie. Pomoc 
zasiahnutým prebieha prakticky od 
prvého dňa po tejto udalosti rôznym 
spôsobom. Aj Slovensko prispieva, či 
už pomocou špeciálnej jednotky MV 
SR a niekoľkých členov HZS, ktorí 
boli vyslaní pomáhať pri hľadaní ľudí 
pod troskami domov, alebo aj 
humanitárnou pomocou.  
Na pomoc prišla aj Slovenská 
katolícka Charita, ktorá vyhlásila 
celoslovenskú zbierku na pomoc 
obetiam tohto zemetrasenia. V našich 
kostoloch bola vyhlásená minulú 
nedeľu. V predošlých dňoch bola 
odoslaná suma 200.000,-€. Ľudia 
však môžu posielať pomoc aj naďalej 
prostredníctvom stránky Charity, 
alebo účtu verejnej zbierky.  
Podľa vyjadrenia Charity „sme opäť 

svedkami nesmierneho prejavu 

ľudskej solidarity, na ktorú odkazuje 

nielen výška vyzbieraného daru, ale 

aj rýchlosť, s akou sa ľudia vedeli 

zmobilizovať. Za štedrú pomoc 

ďakujeme individuálnym darcom, 

firmám aj biskupstvám. Finančné 

prostriedky zo zbierky budú použité 

na humanitárnu pomoc najviac 

zasiahnutým rodinám a jednotlivcom 

prostredníctvom našich partnerov 

v regióne Syriac Cross a organizácie 

Shingala Azad. Tie začnú 

v najbližších dňoch s distribúciou 

potravinových a hygienických 

balíčkov v oblastiach Sheikh 

Maqsood, Ashrafiyat, Shahba 

a Kobanî.  

Počet obetí po ničivých 

zemetraseniach, ktoré zasiahli 

Turecko a Sýriu, presiahol podľa 

posledných informácií viac ako 

40.000 ľudí. Otrasy s magnitúdou 7,8 

zničili mnohé budovy na oboch 

stranách hranice Turecka a Sýrie a 

vystrašení obyvatelia vybiehali do 

zasnežených ulíc počas studenej 

zimnej noci. 

Na túto ničivú tragédiu okamžite 

zareagoval aj pápež František. 

Okrem iného aj v telegramoch 

zaslaných nunciovi v Damasku, kard. 

Mariovi Zenarimu a nunciovi v 

Turecku Mons. Marekovi 

Solczyńskému. Vyjadril v nich hlbokú 

sústrasť pozostalým obetí 

zemetrasenia a uisťuje o svojej 

„duchovnej blízkosti všetkým 

zasiahnutým“ touto katastrofou. 

Svoje myšlienky pápež nezabudol 

adresovať i záchranárom, ktorí sú 

aktívni uprostred zničených miest, 

aby „boli podporovaní Božími darmi 

sily a vytrvalosti pri starostlivosti 

nielen o zranených, ale aj pri 

pokračujúcom úsilí záchranárov“. 

Podporme aj my, bratia a sestry ľudí, 
ktorých zasiahla táto katastrofa. 
Môžeme tak urobiť modlitbou, ako  aj 
finančne. Je to prejav našej 
solidárnej lásky s núdznymi. 
 
                              Š. Albičuk, dekan 

Slovenská katolícka Charita posiela pomoc Turecku a Sýrii 



 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

20.02. 
Féria 

6.30 + Michal, Mária 

18.00 + Maroš 

Ut 

21.02. 
Féria 

6.30 + Michal, Zuzana 

18.00 ZBP a DDS pre r. Dackovú 

St 

22.02. 
Popolcová streda 

6.15! + Mikuláš, Mária, Michal, Ján 

16.30 Vlastný úmysel 

18.30 + Alžbeta, Jozef (deti) 

Št 

23.02. 
Štvrtok po Popolcovej 

strede 

6.30 
+ sestrička Don Bosca, 

Justína, Anna Marta 

18.00 + Michal 

Pi 

24.02. 
Piatok po Popolcovej 

strede 

6.30 ZBP Jozef s rod. 

18.00 + Mária (birmovanci) 

So 

25.02. 
Sobota po Popolcovej 

strede  

 7.00 + Michal 

18.00 
Poď. za 70 r. ž a 45 r. 

manželstva a prosba o ZBP 
a DDS Pavol a Mária 

Ne 

26.02. 

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA 
 

8.00 ZBP pre Janu 

9.30 + František, Ľubomír 

11.00 ZBP r. Klapáková 

18.30 + Mária, Ján, Jozef 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00  18.00  9.30 

Rod. oblasť   17.00    11.00 

 

Lektori na budúci víkend, 25.02. – 26.02. 2023 

25.02. - 18.00 26.02. - 08.00 26.02. - 09.30 26.02. - 11.00 26.02. - 18.30 

Vaterka, 
Vaterková 

Uriga, 
Harakaľová 

Sztraka, 
Sztraková 

Kočiš, 
Antolíková 

Novák, 
Sinčáková 

 

 

Farské oznamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program na 7. týždeň v roku a začiatok Pôstu 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny Smolejovú, Vargovú a 

Kovalíkovú Ďakujeme rodinám, ktoré 

upratovali kostol pred dnešnou nedeľou. 

2. Na budúcu nedeľu bude Jarná 

zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať 

vopred za všetky milodary. 

3. Na kostolné potreby darovala 

bohuznáma 100,-€ a bohuznáma rodina 

50,-€. Pán Boh zaplať. 

4. Biblické stretnutie v utorok tentokrát 

nebude.  

5. V utorok od 12.00 hod. bude farská 

zmierna poklona pred Eucharistiou na 

konci fašiangového obdobia. Za 

lavicami je zoznam, kde sa môžete 

zapísať na poklonu podľa hodín. 

6. Lektori na Popolcovú stredu:        

16.30 hod. – Chytra, Plančárová 

18.30 hod. – Klapák, Sinčáková 

7. V nasledujúcom týždni bude 

Popolcová streda. Je to začiatok 

Pôstnej doby. Pri sv. omšiach budeme 

poznačení popolom na znak kajúcnosti. 

Popolcová streda je dňom prísneho 

pokánia. Na Popolcovú stredu  je 

zároveň povinnosť zdržiavania sa 

mäsitého pokrmu (nemožno ho v tento 

deň nahradiť iným skutkom pokánia). 

V tento deň sa môžeme len raz dosýta 

najesť a ešte dvakrát niečo menšie zjesť. 

Pôst v tento deň zaväzuje od 14. roku 

života a jeho prísna forma od 18 do 60 

roku života.  

 

 

 

8. Počas pôstnej doby budú 

v našich kostoloch pobožnosti 

Krížovej cesty. Vo farskom kostole 

budú tieto pobožnosti pol hodiny 

pred sv. omšou takto: V Stredu – 

17.30 (za účasti detí); v Piatok – 

17.30 (za účasti birmovancov 

a mládeže); v nedeľu o 14.30 hod. – 

dospelí. Na filiálke Dlhé – v Piatok 

o 17.30 hod a v Nedeľu o 13.45 hod. 

9. Chceme sa poďakovať všetkým 

sponzorom, ktorí prispeli svojimi  

darmi na minulotýždňový farský ples. 

Vďaka patrí tiež tým mladým z našej 

farnosti, ktorí ples pripravili po 

organizačnej stránke. 

10. Spoločenstvo Extrémnej 

Krížovej cesty pozýva dňa 

31.3.2023 na možnosť prežitia 

krížovej cesty v celonočnej 

modlitbe. Krížová cesta začína 

v Michalovciach od kostola 

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 

a končí v Klokočove v chráme 

Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Viac 

info na www.ekc.sk. 

11. Slobodní veriaci, ktorí hľadajú 

životného partnera sú pozvaní na 

zoznamovací večer dňa 13.3.2023 

o 18.00 hod. v KPC Jána Pavla II., 

Švábska 22, Prešov. Viac informácií 

je na výveske a na web stránke. 

 

http://www.ekc.sk/

