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Kňazstvo je láska Ježišovho Srdca



Pozvanie vstúpiť do Ježišovho Srdca
Len nedávno sme slávili nádherný sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V tomto sviat-

ku je obsiahnutá nielen spomienka, ale i pozvanie. Ježiš nás pozýva, aby sme vstúpili do 
Jeho srdca a zakúsili Jeho lásku a tiež nám pripomína, že cesta k nemu je vždy otvorená. 
Neustále nás pozýva, aby sme znovu objavili, aká silná je Jeho láska k nám. Nič ju nedo-
káže uhasiť, ani naše hriechy, ani naša nehodnosť. 

Dôkazom jeho lásky je aj sviatosť kňazstva. Sv. Ján Mária Vianney zvykol vravievať: „Kňaz-
stvo je láska Ježišovho Srdca.“ Je to výstižné vyjadrenie tohto, inak tak veľkého, tajom-
stva a daru, akým je kňazstvo. Pán Ježiš povedal: „Žatva je síce veľká, ale robotníkov je 
málo; proste teda Pána žatvy, aby poslal robotníkov do žatvy!“ (Mt 9, 37-38) 

Pápež Benedikt XVI. túto Pánovu evanjeliovú výzvu rozvinul na stretnutí s kňazmi a dia-
konmi vo Freisingu: „Volanie, ktoré pochádza z Božského Srdca, si musí vždy nájsť cestu 
do srdca človeka. (...) Prosiť o to Pána žatvy predovšetkým znamená v prvom rade sa za 
to modliť, naliehať na jeho Srdce a hovoriť: „Prosím, urob to! Prebuď ľudí! Roznieť v nich 
nadšenie pre evanjelium a daj im radosť z neho! Daj, nech spoznajú, že evanjelium je po-
klad  nad všetky poklady a každý, kto ho objavil, musí ho odovzdávať ďalej!“   

S dôverou sa obracajme k Ježišovmu Srdcu, aby sme každý spoznali hodnotu svojho vlast-
ného povolania.         d. o. Marek
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Modlitba v čase epidémie

Boh Otec, Stvoriteľ sveta,

všemohúci a milosrdný,

ktorý si z lásky k nám poslal

svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel,

pohliadni na svoje deti,

ktoré sa v tejto ťažkej chvíli

vykoľajenia a dezorientácie

v mnohých oblastiach Európy a sveta 

obracajú na teba

a hľadajú posilu, záchranu a úľavu,

osloboď nás od choroby a strachu,

uzdrav našich chorých,

poteš ich príbuzných,

daj múdrosť

našim spoločenským predstaviteľom,

posilňuj a odmeň

našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov,

daj večný život zomrelým.

Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky,

ale vysloboď nás od každého zla.

O to prosíme Teba,

ktorý so Synom a Duchom Svätým

žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Svätá Mária,

Uzdravenie nemocných a Matka nádeje,

oroduj za nás!

predsedovia Komisie biskupských konferencií EÚ
Sieger Köder: V Božích rukách
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„Chcem vyjadriť radosť a vďačnosť, že Svätý Otec František ustanovil nového člena biskupského kolégia, 
ktorý v jednote s ním a s ostatnými biskupmi bude posväcovať ľudí v pravde Kristovho evanjelia a bude ich 
pastierom. Dobrý pastier volá každú ovcu po mene. Je to obrazné vyjadrenie Božej blízkosti. Dobrý pastier 
pozná svoje ovce a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Terajší Svätý Otec František často žiada od nás 
kňazov: „Buďte pastiermi, ktorých bude cítiť vôňou po ovciach.“ Milý spolubrat Ján, želám a vyprosujem Ti, 
aby si aj ty v svojom poslaní napĺňal tieto slová pápeža, ktorý ťa vybral za pomocného biskupa pre našu die-
cézu. Rob to v duchu tvojho biskupského hesla: „v každej dobrote, spravodlivosti a pravde", odkázal v homí-
lii novému biskupovi jeho hlavný svätiteľ - biskup Sečka, ktorý do služby biskupa vstupoval pred osemnásti-
mi rokmi - u svojho predchodcu Mons. Františka Tondru.

Biskup Sečka novému biskupovi zaželal, aby vytváral jednotu so samotným Kristom. „Boží Syn so svojím 
oživujúcim slovom má preniknúť celú tvoju osobu, celé tvoje bytie, milý spolubrat, aby si s ním vytváral jed-
notu. Nech on sám ťa utvára, formuje a urobí svetlom národov,“ povedal. Od dnešného dňa bude podľa jeho 
slov pred biskupom stáť náročná úloha, o ktorej hovorí apoštol Pavol svojmu spolupracovníkovi Timotejovi: 
„Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. 
Lebo príde čas, keď neznesú zdravé Učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im štekli-
li uši“ (2 Tim 4, 2-3). „Drahý spolubrat, vstupuješ do služby biskupa pre náročné časy, keď sám na vlastnej 
koži zažiješ realitu týchto slov. Zakúsiš kritiku, neprijatie a odmietnutie pre tvoju vernosť Cirkvi. Keď prídu tie 
chvíle, povzbudzujem ťa slovami apoštola Pavla, ktorými ďalej vyzýva Timoteja: „Znášaj útrapy, konaj dielo 
evanjelistu, plň svoju službu.“

V homílii pripomenul erb nového biskupa, v ktorom sa nachádza katedrálny chrám svätého Martina. „Nech 
Ti pripomína Tvoje spojenie a službu pre dobro Božieho ľudu Spišskej diecézy. V prvom rade ja sám sa budem 
opierať o tvoju ochotu, spoluprácu i radu. V tvojej osobe prichádza pre diecézu nová sila. Verím, že aj nové 
nadšenie a horlivosť. Pri správe Spišskej diecézy mi v tvojej osobe prichádza pomoc. Vzhľadom na veľkosť die-
cézy, pribúdajúce úlohy, ale aj pre moje ubúdajúce sily potrebujem, aby sa zabezpečila duchovná starostlivosť 
o veriacich. V rámci tvojej služby pomocného biskupa ti osobitným spôsobom zverujem starostlivosť o kňaz-
skú formáciu. Využi svoje skúsenosti najmä z pôsobenia v kňazskom seminári v pozícii špirituála, aby si tým, 
ktorých si vtedy formoval na ich ceste ku kňazstvu, teraz bol ľudsky a duchovne blízko ako biskup. Ochotne 
ich vypočuj a zaujímaj sa o ich život, radosti i starosti,“ uviedol spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.

V druhej časti erbu má nový pomocný spišský biskup monštranciu s hostiou. „Ako verný vysluhovateľ Bo-
žích tajomstiev napomáhaj veriacim, aby čím hlbšie poznali a žili tajomstvo Eucharistie, ktorá je prameňom 
a vrcholom celého kresťanského života. Prosím, milý spolubrat Ján, napomáhaj mi obnoviť v našej diecéze 
horlivý duchovný život a úprimné pristupovanie k sviatostiam,“ zaželal mu jeho hlavný svätiteľ. Vysviacku pri-
jal biskup Kuboš v deň slávnosti narodenia Jána Krstiteľa a zároveň jeho patróna. „Život a pôsobenie Pánov-
ho predchodcu bolo naplnené vernosťou povolaniu Pánovho proroka. Pripravoval ľud na príchod Ježiša Kris-
ta. Obrodu spoločnosti a Cirkvi vždy priniesli ľudia, ktorí mali prorockého ducha. Milý spolubrat, vyprosujem 
ti horlivosť a vernosť tvojho nebeského patróna a taktiež prorockého ducha. Nech aj tvojím pôsobením čoraz 
lepšie spoznávame, že Kristus je pôvodcom pokoja, pravej radosti a spásy. Buď darom pre našu diecézu aj 
pre celú spoločnosť,“ dodal biskup Sečka.

Spišská diecéza má nového pomocného biskupa
Spišská Kapitula 24. júna (TK KBS) Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák 

z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v 
marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes, v deň jeho menín, na sviatok Narodenia svä-
tého Jána Krstiteľa vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitu-
le. Hlavným svätiteľom a kazateľom počas slávnostnej svätej omše bol spišský biskup Mons. Štefan Seč-
ka, spolusvätiteľmi apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello a emeritný pomoc-
ný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich.
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Vysviacka biskupa začala po prečítaní evanjelia spevom Veni Creator Spiritus (Príď, Duchu Svätý). Hlav-
ným svätiteľom bol biskup Sečka, spolusvätiteľmi apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonel-
lo a emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Slávnosť, na ktorej potom prečítali slo-
venský a latinský text buly o vymenovaní nového biskupa, pokračovala sľubom Mons. Jána Kuboša, litánio-
vým vzývaním, aktom vkladania rúk hlavného svätiteľa a zvyšných biskupov, konsekračnou modlitbou a ďal-
šími časťami biskupskej konsekrácie. Nový biskup zároveň prevzal evanjeliár a biskupské insígnie – prsteň, 
mitru a biskupskú berlu. Po konsekrácii odviedol biskup Sečka novovysväteného biskupa k sedadlu. Po od-
ložení berly prijal od hlavného svätiteľa a biskupov blahoželanie.

V závere slávnosti po modlitbe po prijímaní za spevu hymnu Te Deum Laudamus (Teba, Bože chválime) 
nový pomocný biskup Spišskej diecézy Ján Kuboš spolu so spolusvätiteľmi prešli spolu katedrálou a priesto-
rom pred katedrálou, žehnajúc prítomných veriacich. V závere slávnosti prítomných pozdravil samotný bis-
kup Kuboš. Za kňazov sa prihovoril Mons. Alojz Frankovský. Na slávnosti prečítali aj pozdrav kardinála Jozefa 
Tomka. Záverečný príhovor patril apoštolskému nunciovi na Slovensku. Slávnosť odvysielala v priamom pre-
nose TV LUX a Rádio LUMEN. So spevom ju sprevádzal Chrámový zbor farnosti Nižná. Na svätej omši sa zú-
častnila rodina a rodáci biskupa, rímskokatolícki a gréckokatolícki arcibiskupi a biskupi zo Slovenska, kráľo-
vohradecký biskup Ján Vokál, kňazi, seminaristi a rehoľníci a veriaci ľud. Na slávnosti sa zúčastnil aj generál-
ny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ivan Eľko, predsedníčka Žilinského samosprávneho kra-
ja Erika Jurínová, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, poslankyne a poslanci Ná-
rodnej rady SR, primátori, viceprimátori a starostovia z viacerých obcí. Všetkých hostí privítal generálny vikár 
Spišskej diecézy Anton Tyrol.

snímka: M. Magda
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Ján Kuboš sa narodil 28. februára 1966. Je rodákom z Nižnej na Orave a má 54 rokov. Kňazskú vysviac-
ku prijal 18. júna 1989 v Bratislave. V roku 1998 získal licenciát z kánonického práva na KUL v Lubline a v 
roku 2002 doktorát z teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.

Zastával nasledovné úrady:
- 1. júla 1989 – 27. septembra 1989: kaplán, Podolínec
- 28. septembra 1989 – 25. mája 1990: základná vojenská služba
- 26. mája 1990 – 30. júna 1990: kaplán, Svit
- 1. júla 1990 – 31. júla 1990: kaplán, Liptovský Mikuláš
- 1. septembra 1990 – 31. augusta 1991: kaplán, Ružomberok
- 1. septembra 1991 – 30. júna 1997: farár, Liptovská Osada
- 15. marca 1993 – 1. júla 1997: pastoračná služba väzňom
- 15. marca 1994 – 30. júna 1994: excurrendo, Liptovská Lúžna
- 1. septembra 1997 – 30. júna 2017: špirituál kňazského seminára a odborný asistent religionistiky na 

RK CMBF UK  – TI v Spišskom Podhradí
- 1. decembra 1998 – 30. novembra 2008: člen Diecéznej liturgickej komisie
- od 27. júna 2001: člen Komisie KBS pre klérus (koordinátor diecézneho tímu pastorácie povolaní)
- od 1. decembra 2001: sudca cirkevného súdu
- od 13. marca 2014 – 12. marca 2019: člen Diecéznej liturgickej komisie
- od 4. júla 2017: člen kňazskej rady ex offo, dekan Kežmarského dekanátu a dekan-moderátor Podtatran-

ských dekanátov, farár v Kežmarku
- 25. marca 2020 ho pápež František vymenoval za spišského pomocného biskupa
Plynule hovorí po francúzsky, rusky a poľsky, pasívne taliansky a anglicky.

Životopis nového spišského pomocného biskupa Jána Kuboša

snímka: M. Magda
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KATECHÉZA Homília na 14. nedeľu v roku A
pripravil: Podbrezovsky 

Kto koná dlhú cestu, 
musí sa občas zasta-
viť, odložiť si batoži-
nu, odpočinúť si. Pán 
Ježiš nás už dnes vyč-
káva a pozýva: „Kto 
sa namáhate, poďte 
ku mne, odpočiňte si, 
ja vás občerstvím.“ 
Naše nedeľné zhro-
maždenia v kostole 
majú byť takouto chví-
ľou odpočinku na klo-
potnej ceste života. 
Odložme teda všet-
ky svoje bremená, po-
ďme v ústrety Pánovi, 
dajme sa občerstviť.

Milí veriaci,
„poďte ku mne všetci, ktorí ste 

ustaraní, ktorí ste preťažení.“ Nie-
komu by sa mohlo zdať, že Pán Je-
žiš myslí len na dospelých a sta-
rých a vás, mladých, si nevšíma. 
Predsa sa hovorí: bezstarostná 
mladosť. A každý vás, mládež, na-
pomína, aby ste si vážili to, dokiaľ 
ste mladí, že tak sa už nikdy v živo-
te nebudete mať. Kdekto vám ho-
vorí, že by sa chcel ešte raz stať 
bezstarostným dieťaťom.    

Tak čo, vy mladí? Máte tiež neja-
ké starosti, nejaké trampoty? Mys-
lí Pán Ježiš taktiež na vás? Alebo 
sa to len dospelým z ich povýše-
ného pohľadu zdá, že si stále ži-
jete ako v bavlnke?

Možno si niekto z vás spome-
nie, dajme tomu Ignác, akú hrôzu 
si prežil, keď sa zjari blížil domov 
s hlavou ustaranou a kabelou pre-

ťažkou ako olovo: bola tam písom-
ka z matematiky a na nej švorka a 
ešte s mínuskou. Ignác už dopre-
du vedel, čo bude doma. Mamič-
ka sa rozplače, otecko sa nazlos-
tí: „Ty lajdák, po kom to si? Ale 
ja ti ukážem! Odteraz žiadny fut-
bal, žiadne lietanie vonku, žiadne 
hlúposti. Doma budeš a nehneš 
sa od učenia...“ Potom vraj mla-
dý človek nemá žiadne starosti. 
A niekto iný, pomenujme ju napr. 
Jarka si spomenie, ako doma ne-
dávno bezstarostne hrala a zrazu 
bác! Mamkina najkrajšia váza je 
fuč. Po koberci tiekla veľká mlá-
ka a v nej črepy ako kapry. A ako 
sa mamička naraz zlostí, zmeni-
la sa zlosťou na nepoznanie, ako 
na ňu kričala: „Čo si ty za dieťa, 
ty ma privedieš do hrobu!“ A Jarka 
stojí zúfalá, veď ona tú vázu roz-
biť nechcela.

A tuná napr. Tonko. Tiež má na 
čo spomínať, ako toho roku začali 
u nich doma prázdniny. Tak sa veľ-
mi na ne tešil a hneď v prvý deň sa 
všetko pokazilo. Tá protivná malá 
sestra hneď musela bežať s veľ-
kým plačom mamičke žalovať, že 
Tonko ju zlostí a bije a mamička 
sa hneď rozčúlila: „Prečo nemôžeš 
byť taký dobrý ako sestra? Choď 
preč, nechcem ťa ani vidieť!“ A tak 
sa zasa raz ukázalo: mamička má 
rada len ju, jeho nie.

A potom, že vraj mladí nemajú 
žiadne trápenie. A ktovie, či tuná 
medzi nami nesedí i niekto taký 
ako Veronka. Je stále sama. Otec-
ko a mamička stále čosi robia. Ani 
kamarátku žiadnu nemá. A tak veľ-
mi túžila, aby mala kamarátku. 
Raz preto zobrala mamičke euro 

na žuvačky, aby si získala v ško-
le kamarátku. Ale potom to euro 
predsa len vrátila mamičke a pri-
znala sa. A mamička sa nazlosti-
la: „Tak my máme v dome zlode-
ja. To sme si od teba s oteckom 
nezaslúžili! Nemám ťa rada.“ A 
Veronka bola zasa sama i naďa-
lej... A potom, že mladí vraj nema-
jú ťažký život. 

A tak i pre vás, mladých, teda 
platí pozvanie Pána Ježiša, platí 
pre nás všetkých: „Poďte ku mne 
všetci, ktorí sa namáhate, moje 
jarmo je ľahké, nikoho netlačí, ne-
ťaží...“ Čo to vlastne chce povedať 
Pán Ježiš, že jeho bremeno neťa-
ží? Povedzme si, ako je to medzi 
nami, kde sa žije podľa návodu 
Pána Ježiša.

Keby Ignácovi rodičia konali ako 
kresťania, keď sa dovlečie domov 
celý strápený nad nepodarenou 
písomkou, tak by mamička pove-
dala: „Tebe je z toho teraz nanič, 
pravda? Ale vieš, chlapče, ono sa 
to človekovi všetko v živote nepo-
darí. Žiaden nemá len samé úspe-
chy. Nevzdaj sa, ja ti verím, že to 
nabudúce napíšeš lepšie.“ A otec-
ko by si namiesto kriku sadol nad 
písomku a prebral s Ignácom, kde 
a v čom to poplietol, čomu nerozu-
mie. A tak by Ignác šiel spať pred-
sa len šťastný: Ja mám otca, ktorý 
všetkému rozumie. Chcem byť tiež 
tak ohromný chlap ako on.

A mamička tej Jarky, čo rozbi-
la vázu, tá by sa i ako kresťan-
ka zarmútila nad črepami z vázy, 
to iste. Ale taktiež by to Jarke vy-
svetlila: „Vieš, túto vázu som do-
stala od otecka po našej svadbe, 
preto som ju mala tak rada. Ale ja 

Pán Ježiš chce, aby sme si navzájom s láskou pomáhali
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viem, že ty si ju schválne nerozbi-
la. To sa stáva. Ja som tiež rozbi-
la tanier pri umývaní riadu. Večer 
spolu poprosíme otecka, aby mi k 
mojim narodeninám kúpil podob-
nú vázu. A ty si už dáš pozor, aby 
zostala celá.“

A Tonkova kresťanská mamič-
ka, tá by už dávno bola poznala, 
že Tonko žiarli na sestričku a pre-
to ju dráždi a podpichuje. A tiež by 
vedela, že na hádku je vždy treba 
dvoch. Žalobníčke by povedala, že 
žalovať je nepekné.

Ako by sa vodilo osamelej Ve-

ronke, to by ste už asi vedeli aj 
sami rozlúštiť. Mamička by sa 
najprv prezvedela, na čo tie pe-
niaze Veronka vzala a čo chcela s 
nimi urobiť. A potom by Veronke 
pomohla nájsť si kamarátku. Po-
hovorila by si o tom i s učiteľkou 
v škole a pre Veronku by si našla 
viac času ako doposiaľ.

Tak čo na to, mládež a rodičia, 
hovoríte? Že to znie ako pekná roz-
právka? Žiadne rozprávka. Takto 
to medzi kresťanmi má byť, takto 
to Pán Ježiš chce. Napíšeme si 
preto do svojej pamäti: Pán Ježiš 

chce, aby sme si navzájom s lás-
kou pomáhali. Pomáhať si je iste 
lepšie, ako by rodičia mali stále 
len napomínať a kričať. 

A ako má vyzerať mládež, ktorá 
chce žiť podľa Pána Ježiša? Teraz 
cez prázdniny, to si vy, mladí, pre-
myslite a prejednajte vo svojom 
svedomí s Pánom Ježišom sami. 
Ale tiež s mamkou a otcom, keď 
večer vypnú elektrický prúd a za-
pálite si iba sviečku. Vtedy si po-
vedzme s rodičmi, ako si budeme 
navzájom s láskou spolu pomá-
hať. Amen.

snímka: M. Magda
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Bratia a sestry, po koľkýkrát 
v živote sme dnes prišli do kos-
tola? Koľkokrát v živote nám za-
znel hlas Pána Ježiša v evanje-
liu, hlas Cirkvi v kázni? A koľko z 
toho počutého vieme, koľko sme 
si zapamätali? A čo z toho zmeni-
lo náš život? Zamyslime sa dnes, 
kam sme v živote došli a kam te-
raz smerujeme?

Milí veriaci,
ako sa za 200 – 300 rokov zme-

ní zmýšľanie ľudí. V 17. a v 18. sto-
ročí dobili a ovládli kresťanskí Špa-
nieli rozsiahle územie strednej a 
južnej Ameriky. Dopúšťali sa tam 
bezprávia a násilia. Násilím chce-
li domorodcov obrátiť na katolíc-
ku vieru. Ernes Kirchgausser opi-
suje, ako jedného Kubánca odsú-
dili na smrť obesením pre vzdoro-
vitosť. Španielsky kňaz podstúpil 
všetku možnú námahu, aby odsú-
denca pred popravou priviedol na 
katolícku vieru. Povedal mu: „Keď 
prijmeš krst, prv, než ťa popravia, 
prídeš rovno do neba.“ Kubánec sa 
spýtal: „Budú v tom nebi aj Španie-
li?“ Kňaz odpovedal: „Áno.“ Na to 
Kubánec odpovedal: „Keď budú v 
tom nebi aj Španieli naveky, tak ja 
tam nechcem ísť za žiadnu cenu!“

Povedzte, urobili by ste vy dnes 
takto? Robili by ste niekomu nási-
lie pre vieru? Ale ani vtedy sa to ne-
malo robiť. Veď Pán Ježiš už pred 
dvetisíc rokmi si predstavoval šíre-
nie viery ináč ako násilím a donu-
covaním. Želá si rozširovanie vie-
ry ako tiché a pokojné rozsievanie 
semena, ako to opisuje dnešné 
evanjelium. Len sa pozrite na Je-

KATECHÉZA Homília na 15. nedeľu v roku A
pripravil: Podbrezovsky 

Hladný som bol a nedali ste mi jesť...
žišovho rozsievača. Zasieva se-
meno nielen na úrovni pôdy úrod-
nej, ale i na cestu, na skaly, do tŕ-
nia. A môžeme povedať, že na kaž-
dú túto čiastku poľa rozsieva také 
isté množstvo zrna. Teda štvrtinu 
na cestu, štvrtinu na skaly, štvrtinu 
do tŕnia a štvrtinu do dobrej pôdy. 
Čo to znamená?

Pán Ježiš tu chce naznačiť, že 
poslucháči, ktorým sa hlása Bo-
žie slovo, sú rozliční. Jedni sú ako 
ušliapaná cesta, iní ako tvrdá ska-
la, iní ako pôda zarastená tŕním a 
iní ako úrodná pôda. Ale aj v úrod-
nej pôde sú rozdiely. Jedna priná-
ša stonásobnú úrodu, iná šesťde-
siatnásobnú a iná tridsaťnásobnú. 
Pán Ježiš tu jednoducho predvída 
rozličnosť poslucháčov. Teraz si 
pomyslite: prečo rozsievač z evan-
jelia pred siatím neupravil všetku 
pôdu, aby bola úrodná? Prečo naj-
prv nepooral cestu, ktorá mu šla 
cez roľu? Prečo najprv neodpratal 
skaly, ktoré má na roli? Prečo naj-
prv nevyklčoval krompáčom a mo-
tykou tŕnie, ktoré mu zaburinilo 
pôdu? Dobrý hospodár to predsa 
mal urobiť.

Áno, máte pravdu. Keby v podo-
benstve išlo o skutočnú poľnohos-
podársku pôdu, bol by to hospodár 
urobil. Lenže tou pôdou je ľudské 
srdce. Pán Ježiš nemôže manipu-
lovať s ľudským srdcom ako hos-
podár s pôdou. Pán Ježiš nemôže 
podniknúť nejaké násilné opatre-
nie v ľudskom srdci, lebo keď stvo-
ril človeka, obdaril ho navždy slo-
bodou. Čo teda robiť?

To, čo sa v prírode nikdy nede-

je, musí sa to diať v človeku. V prí-
rode sa nikdy pôda sama neorie, 
nezbaví sa skál, neočistí sa od tŕ-
nia. Človek však musí poorať svoje 
srdce, sám odpratať z neho skaly, 
sám vyklčovať z neho tŕnie, sám sa 
musí pripraviť pre slovo Božie, sám 
sa musí otvoriť pre semeno Božie. 
Už asi viete, prečo. Lebo sám Vše-
mohúci, ktorý všetko môže, nechce 
sa vlámať do ľudského srdca ako 
násilník. Pán nechce byť vláma-
čom. Pán je a bude vždy iba trpez-
livým rozsievačom v tichom bez-
vetrí alebo v jemnom vánku. Je to 
skutočne tak.

Pozrite sa napr. na poslucháča 
božieho slova Félixa. Bol judským 
vladárom, pohanom. Jeho manžel-
ka bola židovka Druzila. Sv. písmo 
ich opisuje, že si zavolali kazate-
ľa, veľkého kazateľa, apoštola Pav-
la, aby im rozprával o Ježišovej vie-
re. Spočiatku ho počúvali. Ale keď 
začal Pavol hovoriť o poslednom 
súde, Félix vstal a povedal: „Nate-
raz dosť! Môžeš odísť. Keď budem 
inokedy voľný a budem mať čas, za-
volám si ťa.“ Všimnite si: veľký ka-
zateľ mu držal kázeň, rozsieval dob-
ré semeno a predsa to nepomohlo.

Pozrite sa na iného poslucháča 
Božieho slova. Volal sa Ján. Bol 
to mládenec, ktorý predával knihy 
a obrázky. Keď začala sv. omša v 
chráme sv. Sebastiána v meste 
Granada a ľudia sa hrnuli dovnútra, 
nikto už nekupoval. Obchod zavrel 
a odišiel i on na sv. omšu. Kňaz 
mal kázeň tiež o poslednom súde, 
že Pán povie: „Hladný som bol a 
nedali ste mi jesť, smädný som bol 
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snímka: M. Magda

a nedali ste mi piť, pocestný som 
bol a nepritúlili ste ma, nahý som 
bol a nezaodeli ste ma, chorý som 
bol a v žalári a nenavštívili ste ma. 
Veru, hovorím vám: čo ste neurobi-
li  jednému zo svojich bratov, mne 
ste neurobili. Vzdiaľte sa odo mňa 
zlorečení do večného ohňa, ktorý 
je pripravený diablovi a jeho spo-
ločníkom.“ Mladík sa chvel, rozpla-
kal sa a zvolal: „Bože, odpusť mi 
hriechy.“ Vyrušil všetkých, čo oko-
lo neho stáli. Pomysleli si: Čo sa 
deje s tým chlapcom? A dialo sa. 
Po sv. omši rozdal ľuďom všetky 
knižky a obrázky a celý ďalší život 
zasvätil službe chorým. Stal sa za-
kladateľom rehole Milosrdných bra-
tov. Bol to sv. Ján z Boha.

Porovnajte si, prosím, tieto dva 
prípady. V prvom prípade vladár Fé-
lix dobrovoľne odišiel z kázne a slo-
bodne odmietol Božie slovo. V dru-

hom prípade mládenec Ján dobro-
voľne pripravil úrodnú pôdu vo svo-
jom srdci pre Božiu siatinu a slo-
bodne prijal Božie slovo.         

A tak vidíte, bratia a sestry, že 
Pán Ježiš vysoko rešpektuje našu 
slobodu. Oj, ľahko by nás On mo-
hol donútiť. Ľahko by vedel zlomiť 
našu nepoddajnosť, má k dispozícii 
rozličné krompáče a motyky. Lenže 
On nechce mať okolo seba donú-
tených, ale iba takých, čo sa slo-
bodne, dobrovoľne, bez donucova-
nia rozhodnú pre neho. 

On to chcel mať tak, ako v dob-
rom manželstve. Povedzte, ktorý 
manžel by sa uspokojil s donúte-
nou manželkou? Veď či by ho do-
nútená milovala? Veď láska sa 
nedá vynútiť. Láska sa musí slo-
bodne vyvinúť.

Preto sa nečudujte, že starozá-
konní proroci pripodobňovali vzťah 

medzi Bohom a veriacimi k dobré-
mu manželstvu. A nečudujte sa, že 
aj sv. Pavol nazýva Cirkev nevestou 
Kristovou. To znamená, že medzi 
Kristom a jeho Cirkvou musí byť 
vzťah, ako je medzi ženíchom a ne-
vestou, teda nie vzťah z donútenia, 
ale vzťah slobody a dobrovoľnosti.   

Ó, Bože, veľký, nekonečný, ne-
smierny, bohatý. Sme pohnutí a do-
jatí tvojím rešpektom k našej slo-
bode. Z toho však vyplýva pre nás 
veľká zodpovednosť. Keďže všet-
ko staviaš na našom slobodnom 
rozhodnutí, potom už nesmieme a 
nemôžeme byť ako bezvládna, ne-
hybná pôda v prírode.

Prosíme Ťa, teda, pomôž nám, 
aby sme na zemi dobrovoľne a slo-
bodne upravili, pripravili a otvori-
li svoje srdcia pre Teba v SLOVE, 
pre Teba v ČLOVEKOVI a pre Teba 
v HOSTII. Amen.
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KATECHÉZA Homília na 16. nedeľu v roku A
pripravil: Podbrezovsky 

Som Boží a či diablov? 
Bratia a sestry,
prvé podobenstvo o Božom krá-

ľovstve od sv. Marka, evanjelis-
tu hovorí len o jednom rozsieva-
čovi: „Tak je to s Božím kráľov-
stvom, ako keď niekto zaseje zrno 
do zeme. Kým on v noci spí a vo 
dne bdie, zrno klíči a vzrastá a on 
nevie ani ako.“ 

Dnešné podobenstvo hovorí o 
dvoch rozsievačoch. Boh zasieva 
do pôdy ľudských sŕdc DOBRO. Ale 
pretože ľudia nie sú dosť obozretní,  
radi pohodlne spia alebo sa bez-
starostne zabávajú na diskotékach, 
môže sa diabol ľahko priblížiť a pri-
siať medzi Božiu pšenicu svoj kú-
koľ, napr. kúkoľ smilstva. A potom je 
svet mladých taký, ako nám ho pred-
stavuje evanjelium - obilie pomieša-
né s plevami. Tieto dve semená - Bo-
žie i diablovo zápasia v ľudskom srd-
ci a v dôsledku toho v celom svete 
o životný priestor. A darí sa viac, sa-
mozrejme, tomu semenu, ku ktoré-
mu je človek viac pripravený.

Kúkoľ z dnešného evanjelia (po ži-
dovsky zunin) je tráva, ktorú zo za-
čiatku je veľmi ťažko rozoznať od 
pšenice. Rozdiel pšenice od trávy 
sa ukazuje, až keď oboje ženie do 
klasu. A tým akoby nás chcelo po-
dobenstvo upozorniť na skutočnosť, 
že zlo sa vplieta medzi dobro a sna-
ží sa mu podobať a že diabol, simia 
Dei – Božia opica - zručne napodob-
ňuje. A preto treba vždy veľa opatr-
nosti a bystrosti. A každé ZLO sa po-
núka ako dobro, dokonca ako väč-
šie dobro. Práve v tom je jeho ne-
bezpečnosť. Zunin znamená čierny a 
opojný. Možno myslel Pán aj na túto 

vlastnosť zla, keď ho prirovnával ku 
kúkoľu. ZLO opája chvíľkovým prelu-
dom šťastia, za ktorým však nasle-
duje trpké vytriezvenie zo začiatoč-
nej dobrej chuti.

Keď Ježiš Kristus hovorí o žatve, 
o čase, keď sa bude plevel zbierať, 
viazať a hádzať do ohňa, núti nás po-
zastaviť sa nad tým, v akom stave 
sme teraz, keď toto počúvame. Núti 
nás to zamyslieť sa a položiť si otáz-
ky: Som Boží a či diablov? Som v ne-
beskej priazni? Čo mi hovorí svedo-
mie? Akú úlohu zohrávam vo svete, 
hoci len v tom malom, v ktorom ži-
jem? Úlohu pšenice, ktorá zabraňu-
je rásť plevelu alebo som kúkoľom, 
ktorý kazí pšenicu? Ba či nie som 
priamo aj ten inimicus homo – ten 
nepriateľ, ktorý svojím slovom ale-
bo aj zlým príkladom ničí Božiu roľu? 
Kým žijeme, máme možnosť vyme-
niť si úlohy a ešte vždy sa stať Bo-
žou pšenicou. Či túto možnosť bu-
deme mať aj zajtra, nevieme... Pre-
to, ak je treba urobiť zmenu, urob-
me ju ešte dnes...

Keď Ježiš Kristus v dnešnom 
evanjeliu hovorí aj o kvase, hovorí 
o nás, o kresťanoch. A keď hovorí o 
troch mierach múky, vtedy myslí na 
tých, ktorých my, kresťania, máme 
ovplyvniť svojím príkladom a svojím 
slovom. Kúsok kvasu na stodvadsať 
litrov múky! Dvanásť Galilejčanov na 
celý svet! To je nepomer... A predsa 
povie Tertulián už v druhom storo-
čí pohanským Rimanom: „Hesterni 
sumu set omnia vestra implevimus“ 
– „Len odvčerajška sme a máte nás 
všade“ – vo vojsku, v úradoch i na 
kráľovských dvoroch. 

Aj týmto podobenstvom sa nám 
chce pripomenúť, že sila kresťanov 
nie je v počte, ale v kvalite. A kvali-
ta v ich pružnosti a pevnosti. V tom, 
že sa neľakáme masy a že pri zamie-
šaní sa nedáme ňou pohltiť. Naša 
pevnosť bude vyzerať ako neprispô-
sobivosť, výnimočnosť, niekedy ako 
čudáctvo, ktoré Pavol nazve „bláz-
novstvom kríža“. Naša pružnosť sa 
bude javiť ako snaha priblížiť sa k 
mase sveta, ohľaduplne, jemne, ale 
bez takého prispôsobenia sa, v kto-
rom by sme postupne strácali svoje 
a preberali jeho zmýšľanie i konanie.

Dve nebezpečenstvá vyplývajú z 
úlohy kresťanského kvasu. Jedno je 
v prílišnom strachu o svoju vnútornú 
silu, ktorý vedie kresťana k izolova-
niu sa od sveta do jalového a neuži-
točného geta. A druhé je v nezdra-
vom taktizovaní, ktoré vedie ku kom-
promisom a k splývaniu s masou.

Toto druhé nebezpečenstvo je 
častejšie, ale obidve sú rovnako veľ-
ké. A ak sa im nebudeme snažiť vy-
hnúť, Ján Chryzostom bude musieť 
povedať aj nám, čo povedal svojím 
súčasníkom: „Ak dvanásť ľudí pre-
kvasilo zem, akí musíme byť nanič, 
keď nás je toľko a nevládzeme ob-
rátiť ani tých, s ktorými žijeme, hoci 
taký počet, koľko nás je, by mal ako 
kvas postačiť na tisícky svetov.“ 

Brat a sestra, nech nám poslú-
ži toto slovo ako impulz k vážnemu 
spytovaniu svedomia. Preto si ešte 
raz všimnime výkričník, to výstražné 
znamenie, ktoré položil Kristus za 
týmto svojím podobenstvom vetou: 
„Kto má uši, nech počúva!“ Amen.  
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KATECHÉZA Homília na 17. nedeľu v roku A
spracoval: Podbrezovsky 

Pri dnešnej bohosluž-
be slova nás v prvom 
čítaní Šalamún poučí, 
že zo všetkého najcen-
nejšie je umenie ro-
zoznávať dobro a zlo. 
Evanjelium nás pou-
čí tiež o nájdení toho 
najcennejšieho: o dra-
hocennej perle, o po-
klade, ktorý môže člo-
vek nájsť a stať sa bo-
háčom Božieho kráľov-
stva. Ale teraz sa opý-
tajme: S akou ochotou 
slúžiť Bohu som pri-
šiel dnes do kostola? 

Každý človek túži, aby ho v ži-
vote stretlo šťastie, aby dosiahol 
čosi veľké. Vlastne celý náš ži-
vot a všetko naše snaženie je len 
ustavičným hľadaním toho šťas-
tia. A toto hľadanie je plné omy-
lov. Často považujeme za vrchol 
blaženosti to, čo je nepodstatné, 
zatiaľ čo pravé hodnoty ostávajú v 
našich očiach bezcenné a našim 
srdciam ľahostajné. A tak v tom-
to svojom omyle venujeme veľké 
množstvo energie len tomu, aby 
sme sa vzdialili od svojho pravé-
ho cieľa.

Pán Ježiš nás chce uchrániť pred 
týmto zbytočným blúdením a tak 
nám dnes nanovo predkladá svoju 
ponuku: nebeské kráľovstvo. Toto 
je životný cieľ, ktorý on – Boh – po-
važuje za taký hodnotný, že sa kvô-
li jeho získaniu oplatí investovať do 
človeka nielen mnoho, ale všetko.

Veru, všetko je márnosť, čo nie je pre večnosť
Aby nám predstavil Božie kráľov-

stvo v takomto svetle, pripodobňu-
je ho pokladu ukrytému na poli. Pa-
lestínsky poľnohospodársky robot-
ník – feláh už možno dlhé roky ob-
rábal toto pole ako nádenník. Veľ-
ké ambície nemal. Zvykol si už na 
to, že z tejto práce nikdy nezbohat-
ne. Stačilo mu však, že z nej uži-
vil svoju rodinu. Až raz... Pri práci 
našiel poklad nesmiernej hodnoty. 
Podľa vtedajšieho rímskeho práva 
patril poklad jemu ako nálezcovi, 
podľa izraelského však majiteľovi 
poľa. V tejto situácii neváha a pre-
dá všetko, čo má, aby získal sumu 
potrebnú na jeho zakúpenie. Neva-
dí mu, že ho všetci považujú za ču-
dáka, že mu nerozumejú ani jeho 
najbližší. Nevadí ani, že to pole je 
neúrodné, samý kameň. Pole je 
totiž len prostriedok, cieľom je po-
klad. Naším cieľom má byť Nebes-
ké kráľovstvo, prostriedkom k jeho 
dosiahnutiu Cirkev.

Druhé podobenstvo o vzácnej 
perle má podobný význam. Pred-
stavuje však človeka, ktorý sa ne-
spoľahne na náhodu. Svoje život-
né šťastie cieľavedome hľadá. Ob-
chod s perlami je veľmi východný, 
vyžaduje si však veľa rizika a ná-
mah spojených s cestou do kra-
jín, kde sa tieto lovia. Mimoriad-
ne veľká a krásna perla sľubuje 
mimoriadny zisk. Aby ju však mo-
hol kúpiť, musí zariskovať a dať do 
záložne celý svoj majetok, všetko, 
čo tvorilo doteraz súčasť jeho ži-
vota. Keby však odmietol túto in-
vestíciu urobiť, sám by sa pripravil 
o tento zisk. Kto netúži naozaj ce-

lým srdcom po ponúkanom Nebes-
kom kráľovstve a neodhodlá sa na 
obety preň, sám sa oň pripravuje.

Na ktorom mieste v hierarchii 
hodnôt je v mojom živote umiest-
nené hľadanie Nebeského kráľov-
stva? Istý otec rodiny, ktorý pravi-
delne pristupoval ku sviatostiam, 
všetci ho považovali za vzorného 
katolíka. Po dôkladných duchov-
ných cvičeniach na túto otázku mu-
sel v pravde sám pred sebou od-
povedať: prakticky dosť málo. V ro-
máne L. N. Tolstoja „Vzkriesenie“ 
sa stretá bohatý knieža Nechľudov 
na súde s prostitútkou, ktorú súdili 
za vraždu. Spoznáva v nej Kaťušu, 
dievča, ktoré pred mnohými rokmi 
ako mladý muž plný neskazených 
ideálov miloval čistou láskou. Raz 
však podľahol pokušeniu, zviedol 
ju na hriech a zradne opustil. Ča-
som na ňu zabudol. Ostal slušným 
a váženým občanom. Teraz sa s 
ňou stretol na súde. Pocítil zodpo-
vednosť za jej terajší stav. Neskôr 
ju vyhľadal a ponúkol jej, že jej po-
môže dostať sa z väzenia i z jej te-
rajšieho zlého spôsobu života. Veľ-
mi ho prekvapilo, keď túto jeho po-
nuku odmietla. Zistil, že ona ten-
to svoj spôsob života vôbec nepo-
važuje za zlý: má z čoho žiť, má 
priateľov, čo ju uznávajú a mnohí 
ju potrebujú. Bála sa opustiť a ísť 
za čímsi novým. Keď sa Nechľu-
dov zamyslel sám nad sebou, zis-
til, že sa vlastne v živote spolieha 
na to isté: má priateľov, ľudí, čo ho 
uznávajú, je bohatý a všeobecne 
považovaný za slušného. Vo svo-
jom vnútri je však plný zla a seba-
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klamu, čo si doteraz nikdy nepri-
znal. Celá naša kultúra je plná ta-
kejto lži a výnimku z toho nachádza 
Tolstoj len v obrátení sa, v pravdi-
vom postoji závislosti dieťaťa na 
Otcovi pred Bohom.

Môžeme byť nepravdiví pred ľuď-
mi, aj sami pred sebou, ale pred 
Bohom sa nám to nepodarí. Ne-

beské kráľovstvo je ako sieť, kto-
rá zachytáva všetky druhy rýb. Po-
stupne nás všetkých ťahá k brehu. 
Cítime to tým, ako rýchlo sa všet-
ka budúcnosť pred nami mení na 
minulosť. Ak budeme v pravde po 
Nebeskom kráľovstve túžiť, s Bo-
žou pomocou ho dosiahneme.     

Len majme odvahu investovať 

do Nebeského kráľovstva nielen 
mnoho, ale všetko. Veru, všetko je 
márnosť, čo nie je pre večnosť. Se-
neca hovorí: „Často sa neodváži-
me nie preto, že veci sú ťažké, ale 
veci sú ťažké preto, lebo sa neod-
vážime“ - rozhodnosťou a statoč-
nosťou dosiahnuť spásu, čiže per-
lu nebeského kráľovstva. Amen.

snímka: M. Magda
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Levoča 2. júla (TK KBS) V hustom vytrvalom letnom daždi kráčali 2. júla stovky veriacich alejou sv. Jána 
Pavla II. k Bazilike Navštívenia Panny Márie na levočskej Mariánskej hore. Napriek nevľúdnemu počasiu 
chceli zachovať vernosť každoročnej účasti na slávnosti sviatku Navštívenia Panny Márie.

Pontifikálnej svätej omši v Bazilike minor predsedal a homíliou sa zhromaždeniu prihovoril Mons. Ján Ku-
boš, nový pomocný spišský biskup. Koncelebrovali spišský biskup Mons. Andrej Imrich, Peter Majcher, de-
kan, farár a rektor levočských bazilík, Mons. František Dlugoš a kňazi Spišskej diecézy.

„Žalosti a nádeje ľudí dnešnej doby sú zároveň žalosťami a nádejami Kristových učeníkov. Niet ničoho, čo 
by z ich životov nenašlo odraz v bytí dnešných ľudí. My aj tu, v tejto chvíli, napĺňame proroctvo Panny Márie. 
Naše pokolenie chce tiež blahoslaviť Pannu Máriu. Slová Magnifikatu vyjadrujú kolobeh našich dní naplnených 
radosťou, nádejou, žalosťou a úzkosťou dnešnej doby. Máriine dni, čo prežila na tomto svete, boli rovnako 
prepletené radosťami a nádejami, ale aj bolesťami," zdôraznil vo svojej kázni Mons. Ján Kuboš.

Pripomenul Apoštolskú konštitúciu Druhého vatikánskeho koncilu Gaudium et spes, obsahujúcu štyri výzvy 
kresťanom našich čias vziať svoj kríž a nasledovať Ježiša Krista. Kazateľ zacitoval aj z knihy pápeža Jána Pav-
la I. Ave, Mária, v ktorej pápež varoval pred nastraženou pascou – pokušením pohodlného kresťanstva a ľah-
kého života. „Keď Ježiš a Mária tak veľa trpeli, ako môžeme byť my dobrí bez utrpenia?“

„Kde je oslava, tam je radostné zavŕšenie,“ uviedol na záver homílie spišský pomocný biskup. „Evanjelium 
je radostnou zvesťou pre Pannu Máriu. V súčasnosti je možností zabávať sa neúrekom, skutočnej radosti je 
málo. Duch Svätý býva často vyhnaný z chrámu, ktorým je pre Ducha Svätého každý kresťan. Malý človek roz-
hoduje o bytí a nebytí ešte menších, dokonca aj takých, čo ešte len majú prísť na svet. Mária sa ponáhľala 
k Alžbete, aby jej pomohla s príchodom dieťatka na svet a v záchrane ľudského života. Napodobňujme Pan-
nu Máriu v jej úlohe na diele spásy.“

"Slávenie sviatku Navštívenia Panny Márie v Levoči sa nieslo v dôstojnej atmosfére a v duchu úprimnej 
zbožnosti. Všetci účastníci napospol disciplinovane rešpektovali pokyny usporiadateľov i nevyhnutné protie-
pidemiologické opatrenia. S liturgickými spevmi a náboženskými piesňami účinkovali: regenschori Miroslav 
Kopnický, zbor Collegium basilicum pri levočskej Bazilike sv. Jakuba a pedagógovia spišskonovoveskej Zá-
kladnej umeleckej školy s dirigentmi Jankou Višňovskou a Amantiom Akimjakom a levočská dychová hudba 
pod taktovkou Vladimíra Tomka," informoval Jozef Lapšanský.

Slávnosť Navštívenia Panny Márie

snímka: Martin Magda
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snímka: Martin Magda

Na úvod, duchovný otec, prezraď-
te nám presný dátum svojej kňaz-
skej vysviacky.

Vysvätený som bol 17. júna 
2000 a primície som mal hneď na 
druhý deň 18. júna 2000.
Kto bol Vaším svätiteľom?

Mojím svätiteľom bol vtedy arci-
biskup Alojz Tkáč.
Určite na prvom mieste Vaša vďa-
ka patrí Bohu za dar povolania. 
Existuje aj nejaký človek, resp. 
komu z ľudí ste vďačný za to, že 
Vám ukázal cestu ku kňazstvu?

Samozrejme, je to dar od Boha, 
ale aj ľudia v tomto zohrávajú svoju 

úlohu. Ku kňazstvu mi cestu uká-
zal, samozrejme, kňaz. My sme vo 
farnosti po roku 1990, po revolú-
cii, dostali nového kňaza. Bol to 
ešte relatívne mladý kňaz 40-roč-
ný Janko Sedlák z Hubošoviec. Pre 
mňa to bol taký vzor, ale aj autorita, 
ktorý bol nadšený pre svoje povo-
lanie. Predtým sme mali 27 rokov 
vo farnosti duchovného otca Ladi-
slava Rufin Fintu. Bol to už staruč-
ký kňaz a bol taký rezervovaný. U 
nás v Kendiciach bol do roku 1987, 
kde aj 11. 1. 1987 zomrel a je po-
chovaný. Potom nastúpil Janko a 
bol u nás až do mojich primícií a 
pre mňa osobne bol povzbudením. 
Aj keď netvrdím, že to bol dokona-
lý kňaz, ale bol ochotný, otvorený 
a mne to stačilo. No a, samozrej-
me, miništroval som.
Ako si teda spomínate na deň svo-
jej vysviacky, alebo na deň svojej 

primičnej svätej omše? Čo Vám z 
týchto udalostí utkvelo v pamäti?

Možno Vás sklamem, ale veľa si 
z toho nepamätám, lebo to bol pre 
mňa poriadne veľký stres. Naozaj 
som mal obavy. Jednak je to roz-
hodnutie na celý život, je to niečo 
veľmi zaväzujúce a pri tom,  uvedo-
mujúc si vlastnú slabosť, poviem 
Vám pravdu, nebolo mi všetko jed-
no. Pamätám si, že keď nás vyzvali, 
mali sme si ľahnúť na zem počas li-
tánií k všetkým svätým. Sú to také 
útržky, na ktoré si pamätám. No 
pamätám si ešte, že po tom všet-
kom som sa ukľudnil. A nasledujú-
ce dni a mesiace som si už pove-
dal, že už nemusím nič riešiť, lebo 
som dosť taký nerozhodný človek. 
Premýšľal som, či mám na to, ne-
mám na to.
Prišli Vaše pôsobiská v nasledu-
júcom poradí (pokojne ma oprav-

Náš otec
duchovný
Marek
Hnat

Rozhovor 

Naším dnešným hos-
ťom, ktorého sme si 
pozvali na rozhovor, 
nebude niekto nezná-
my. Nášho jubilujúce-
ho duchovného otca 
Mareka Vám isto, 
milí čitatelia, netreba 
zvlášť predstavovať. 
Pre náš farský časo-
pis nám pri príležitos-
ti 20. výročia od svo-
jej kňazskej vysviacky 
ochotne a rád zodpo-
vedal na naše zvedavé 
otázky.
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te, ak bude niečo nesprávne): Niž-
ná Šebastová, Košice KVP, Šariš-
ské Dravce, Medzilaborce a te-
raz Víťaz.

Máte úplne presné informácie.
Keď je človek 20 rokov v jednom 
povolaní, tak sa o ňom dá pove-
dať, že je v tej oblasti, kde pôso-
bí tak dlho, už odborníkom. Dá sa 
táto teória aplikovať aj na kňaza 
po 20 rokoch kňazstva?

Nemôžem hovoriť za všetkých 
kňazov, ale za seba musím s poko-
rou priznať, že nie. Ak by som klá-
dol tehly na seba a staval domy, 
tak si po 20 rokoch takej praxe po-
viem: som fakt dobrý a som odbor-
ník. Ale je ešte toľko vecí, s ktorý-
mi nemám skúsenosť. Môžem prísť 
do inej farnosti, riešim iné veci. Ľu-
dia sú nároční. Treba riešiť ťažké a 
bolestivé veci, nulity manželstiev a 
kadečo iné. To sú vždy veci, ktoré 
Vás prekvapia, treba promptne re-
agovať. Áno, iste, človek niektoré 
veci vie, niektoré vie menej a tre-
ba sa stále učiť. Ani po 20 rokoch 
nemôžem povedať, že všetko viem 
a všetko zvládnem. Častokrát ma 
prekvapia mnohé situácie a nie-
kedy zareagujem nesprávne. Skĺ-
biť rigoróznosť, že takto to má byť 
po cirkevnej stránke, s ľudskos-
ťou je ťažké.
A tu sa mi hneď natíska ďalšia 
otázka. Čo s odstupom 20 rokov 
hodnotíte ako najdôležitejšie v 
svojej kňazskej pastorácii?

Zostať verný Kristovmu učeniu, 
netreba nič nové vymýšľať. My kňa-
zi máme tendenciu „vybíjať sa“. 
Niekedy je kvantita na úkor kva-
lity. Aj ja, pred epidémiou bolo už 
toľko aktivít, že som oznamy robil 
týždeň a aj tak som stále na nie-
čo zabudol. Tu také a onaké stret-
nutie, toto treba vymyslieť na det-

skú omšu, atď. A možno aj tá „co-
rona“ nás vrátila do úplne základ-
ných vecí ako je adorácia, svätá 
omša, spovedanie. To je dôležité 
pre kňaza. Ostatné veci môžu ro-
biť aj laici.
Život vo farnosti s veriacimi sú 
iste radosti i starosti. Čo vás do-
káže potešiť aj zarmútiť, alebo 
zabolieť vo vzťahu k svojim far-
níkom?

Viete čo, veľmi ma vie potešiť po-
slušnosť. To znamená, že keď za 
mnou prídu veriaci, niečo odo mňa 
chcú a ja im vysvetlím, ako by to 
malo byť, lebo tak je to správne a 
taký je postup. A oni nevymýšľajú. 
Napríklad, ak mladí ľudia čakajú 
dieťa a chcú sa rýchlo zosobášiť. 
Vysvetlím im, že najprv nech sa die-
ťa narodí, pokrstia ho a potom sa 
môžu zosobášiť, budú mať dosta-
tok času ešte o všetkom popremýš-
ľať. Ale málokto to takto urobí. Väč-
šinou je to tak, že ľudia majú svo-
ju predstavu a odo mňa chcú, len 
aby som ich predstavu zrealizoval. 
Ale ja to nechcem urobiť podľa ich 
predstáv, ale tak, ako je to správ-
ne. A tu niekedy nastáva stret. Pre-
to sa viem veľmi potešiť z toho, ak 
má niekto v sebe takú poslušnosť 
voči mne, ale ona vychádza z poko-
ry. Väčšinou si ľudia nárokujú veci a 
to ma niekedy zarmucuje. Pretože 
majú potom pocit, že im nechcem 
vyhovieť, ako keby som s nimi bo-
joval. Len ja chcem urobiť veci tak, 
ako to má byť podľa evanjelia, pod-
ľa správnosti, podľa Kódexu kano-
nického práva. Nechcem byť pred-
pisový, ale niektoré veci sú pasto-
račne tak nastavené a majú neja-
ký postup. Pokora vo viere ma vie 
určite povzbudiť.
Každý človek si potrebuje neja-
kým spôsobom „dobiť baterky“. 

Potrebuje „vypnúť“ v tom svojom 
povolaní, kňaza nevynímajúc, pre-
tože aj on je len človek. Ako do-
kážete Vy, duchovný otec, dobre 
relaxovať?

Určite to nie je tak, že prídem 
domov, niekedy vyčerpaný a ubitý, 
zoberiem ťažkú filozofickú knihu a 
začnem ju čítať. Nuž, nie je to nie-
čo, s čím by som sa mal chváliť, 
ale relaxujem aj tak, že si zapnem 
televízor a pozriem si nejaký dob-
rý film, alebo správy. Alebo si za-
pnem rádio, aj keď rádio rád počú-
vam, najmä v aute.
Viem o vás, že občas si zajazdíte 
aj na motorke.

Áno, kúpil som si motorku pre re-
lax, pre nič iné, skôr som mal voči 
tomu zo začiatku rešpekt. Úprim-
ne poviem, že častokrát neviem 
ani zrelaxovať. Ale rád si dobre po-
spím, ale tým nechcem povedať,  
že spím cez deň. Rád si vyjdem 
do prírody, aj keď som niekedy le-
nivý. A aj nejaký jednoduchý šport  
môže byť. Zaujímam sa aj o autá, 
rád si pozriem nejaké motoristic-
ké magazíny.
A po duchovnej stránke?

Po duchovnej stránke veľmi rád 
čítam knihy. Dobrá duchovná kni-
ha je fajn a nemusí byť nutne ne-
jaká náročná.
Jún je mesiacom úcty k Božské-
mu Srdcu Ježišovmu. Aký odkaz 
vám napadne v súvislosti s kňaz-
stvom a zasväteným životom a to-
uto dogmou?

Nechcem tu „hádzať“ nejakú ťaž-
kú teológiu, ale skôr naopak. Je to 
pre nás také pozvanie a v tomto du-
chu som to písal aj v úvodníku. Aj 
sviatok Božského Srdca Ježišov-
ho je o tom, aby sme uverili Ježi-
šovej láske, niekedy to nie je jed-
noduché. Keď fakt uverím, že ma 
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ňovať fyzicky na svätej omši, ani 
prijímať sviatosti, alebo eucharis-
tiu, bolo aj pre nás veriacich obdo-
bím, kedy sme si mohli plne uve-
domiť, akú dôležitú úlohu zohráva 
v duchovnom živote kresťana kňaz, 
akým požehnaním je pre človeka 
kňaz. Že bez kňaza by nemohol 
prijímať žiadne sviatosti a jeho du-
chovný život by sa podobal trpaslí-
kovi, ktorý nikdy nedorastie. A pre-
to Vám, duchovný otec, prajem veľa 
Božích milostí a požehnania do ďal-
ších rokov v kňazskej službe, aby 
ste vydržali v svojom povolaní a aby 
Vás Boh stále sprevádzal.

Ďakujem za rozhovor.
Mgr. Martina Gondová

Pán Ježiš miluje a neexistuje pre 
to prekážka, ani keby som bol ne-
viem akým hriešnikom, tak v pod-
state je to pre nás uzdravujúce. A, 
samozrejme, byť si plne vedomý 
toho, čo Pán Ježiš pre mňa urobil. 
To je predovšetkým pozvanie a pro-
ces ísť do hĺbky vzťahu s Ježišom.
A aké plány máte, duchovný otec, 
do budúcnosti, do ďalších rokov 
kňazstva? Máte nejakú predsta-
vu, že to a to by som ešte chcel 
urobiť, dosiahnuť, či vo vzťahu k 
sebe, k pastorácii?

Nemám také vysnívané veci, 
skôr to vidím vo vzťahu k sebe a 
to byť dôslednejší v niektorých ve-
ciach, aj keď netvrdím, že nie som 

zodpovedný. Niekedy aj strach ma 
núti byť zodpovedný, ale mám to aj 
v povahe. A to sa dá vnímať nieke-
dy ako dar a niekedy ako preklia-
tie. Niekedy by bolo dobré v niečom 
počkať a ja chcem ihneď niečo rie-
šiť. Ale vo vzťahu k sebe by som 
iste chcel byť oddanejší povolaniu a 
poslaniu. Niekedy človek zľahostaj-
nie, alebo je lenivejší v mnohých ve-
ciach. Ale nejaké veľké veci, čo by 
som chcel dokázať, tak to si nedá-
vam. Ale určite chcem vydržať do 
konca a pri tom posväcovaní dru-
hých myslieť aj na seba.

Obdobie, ktoré sme nedávno pre-
žívali, keď sme boli oddelení od svo-
jich kňazov, nemohli sme sa zúčast-

snímka: Martin Magda
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Bratislava 1. júla (TK KBS) Od júla sa môžu uskutočniť podujatia do tisíc ľudí. Platí zákaz podávania rúk. Mož-
né sú aj podujatia nad tisíc ľudí, ale len so sediacim obecenstvom (šachovnicové sedenie). Organizátori mu-
sia vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov. Na podujatí 
bude platiť povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Zároveň musí byť pri vstupe aj oznam o tom, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je oso-
ba povinná zostať v domácej izolácii. Na viditeľnom mieste nesmie chýbať oznam s informáciou, že ak sa u 
osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho 
lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.

Pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia 
sa odporúča dodržiavanie rozstupov dva metre medzi osobami, čo neplatí pre osoby žijúce v spoločnej do-
mácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, oso-
by usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným a iné osoby, ak z účelu hromadného 
podujatia vyplýva, že tento rozstup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať.

V prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že 
medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené. Samozrejmosťou je zabezpečenie dostatoč-
ného vetrania priestorov. Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zú-
častňujúcich na hromadnom podujatí, podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizova-
né v exteriéri. V prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor 
hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup

Opatrenia v Cirkvi
Naďalej zostáva v platnosti povinnosť mať nasadené rúško na tvári v interiéroch a hromadných podujatiach, 

a teda aj v kostoloch. Táto povinnosť platí aj pre kňazov. Sväté prijímanie sa naďalej prednostne podáva do 
rúk. Bude však možné podať ho aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je schopná prijať Eucharistiu do rúk.

Generálny sekretariát KBS na základe predošlého opatrenia úradu usmerňuje, že na sväté prijímanie 
najskôr majú ísť veriaci, ktorí prijmú Eucharistiu do rúk. Na záver pristúpia k svätému prijímaniu tí, ktorí 
do rúk nie sú schopní prijímať a rozdávateľ im podá sväté prijímanie do úst. Kňazov prosíme o aplikovanie 
pastoračnej múdrosti a predchádzanie konfliktom.

Nemožnosť prijať Eucharistiu do rúk môže byť fyzického (kožná nemoc, chvenie rúk, nutnosť opierať sa 
barle, slabozrakosť, atď.), psychologického a duchovného charakteru. Prosíme kňazov, aby túto nemož-
nosť správne vyhodnotili a daným veriacim umožnili prijať sväté prijímanie do úst. Veriacich zasa prosíme, 
aby rešpektovali odporúčanie a prednostne prijímali do rúk.

Pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. 
V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky. Zá-
roveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako 
jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod.) Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci li-
turgii). Je potrebné dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety.

Naďalej sa odporúča, aby sa ruky na bohoslužbách nepodávali. Znak pokoja je možné nahradiť úklonom 
alebo úsmevom. Odporúča sa v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou (napr. 
sväteničky).

Ako je už známe, z opatrení Úradu verejného zdravotníctva vyplýva povinnosť pri výkone bohoslužieb, pr-
vého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civil-
ných verzií, že vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch bude možný len s prekrytými hor-
nými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).

Pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky alebo po-
skytnúť jednorazové rukavice. Úrad odporúča zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti 
tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia seda-

Od júla sa môžu uskutočniť podujatia do tisíc ľudí
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diel odporúča v radoch alternovať. Je potrebné dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckov-
ky, resp. do lakťového ohybu). Z obradov majú byť úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanté-
nu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

Pokiaľ je to možné je treba usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a 
pre osoby v rizikových skupinách. Úrad tiež odporúča vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne do-
tykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

snímka: Martin Magda

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa umožňuje uspora-
dúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte do 1000 osôb v jednom 
okamihu. Organizátor hromadných podujatí bude povinný preukázať regionálnemu úradu verejného zdravot-
níctva v SR v prípade kontroly dodržanie maximálneho povoleného počtu účastníkov. Organizátor teda bude 
musieť vyhradiť priestor a zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup účastníkov podujatia.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:
- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (na-

príklad rúško, šál, šatka),
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabez-

pečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochore-

nia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať 

Bližšie informácie o organizácii hromadných podujatí
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svojho ošetrujúceho lekára a 
opustiť miesto hromadného pod-
ujatia, pravidelne si umývať ruky 
mydlom a teplou vodou, násled-
ne ruky utierať do jednorazových 
papierových obrúskov, zákaz po-
dávania rúk,

- pri účasti na hromadnom pod-
ujatí a pri príchode a odchode z 
priestorov hromadného podujatia 
sa odporúča dodržiavanie rozostu-
pov 2 m medzi osobami, to nepla-
tí pre osoby žijúce v spoločnej do-
mácnosti, partnerov, osoby vyko-
návajúce športovú činnosť, umel-
cov vykonávajúcich umeleckú čin-
nosť, osoby usadené v hľadisku 
podujatí, osoby školiace voči oso-
bám školeným a iné osoby, ak z 
účelu hromadného podujatia vy-
plýva, že tento rozostup medzi zú-
častnenými osobami nie je mož-
né dodržať,

- v prípade sedenia sa odporú-
ča sedenie s výnimkou osôb, žijú-
cich v jednej domácnosti tak, že 

medzi obsadenými miestami musí 
ostať vždy jedno miesto neobsa-
dené, pričom sekvenciu obsade-
nia sedadiel je potrebné v radoch 
alternovať (šachovnicové sedenie)

- zabezpečiť dostatočné vetra-
nie priestorov

- podmienky sa príslušne apliku-
jú aj na hromadné podujatia orga-
nizované v exteriéri.

Zákaz organizovania hromad-
ných podujatí sa nevzťahuje na za-
sadnutia a schôdze štátnych orgá-
nov, orgánov územnej samosprávy 
a zasadnutia (schôdze), ktoré sa 
uskutočňujú na základe zákona.

Zároveň sa od 1. júla 2020 po-
voľujú hromadné podujatia aj s 
počtom účastníkov vyšším ako 
1000, za splnenia nasledovných 
podmienok:

- pôjde o výlučne sediace obe-
censtvo. Organizátor musí zabez-
pečiť sedenie tak, že medzi ob-
sadenými miestami ostane jed-
no miesto neobsadené, pričom 

sekvenciu obsadenia sedadiel je 
potrebné v radoch alternovať (ša-
chovnicové sedenie).

- obsadenie kapacity priestorov 
určených pre sediace obecenstvo 
nemôže byť vyššie ako 50 %.

Opatrenia proti šíreniu ochore-
nia COVID-19 sa postupne uvoľ-
ňujú, pandémia však stále pretr-
váva. Hoci sa podmienky povinné-
ho nosenia rúšok zmiernili, naďa-
lej patria k jedným z kľúčových pre-
ventívnych opatrení. Ďalšími dôle-
žitými krokmi v boji proti ochore-
niu COVID-19 sú dôkladné umýva-
nie rúk a dodržiavanie dostatočné-
ho sociálneho odstupu. Dbajme 
na základné hygienické opatrenia 
doma, v exteriéri i na pracovisku. 
Ochorenie COVID-19 môže prená-
šať i človek, ktorý nemá príznaky.

Užitočné informácie nájdete na 
webe www.korona.gov.sk a v prie-
činku COVID-19 na webe ÚVZ SR.

Zdroje: TASR /Úrad verejného zdravot-

níctva SR/Generálny sekretariát KBS

snímka: Martin Magda
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50 rokov spolu
Cyril a Mária Kočikovci

Bol pekný letný deň,
nebolo ani horúco,
už v chráme Božom zaznel spev
a sľubom sa to začalo.

Dve srdcia plné lásky
sľubujú vernosť navzájom,
dve telá v jedno spojí Boh
a spolu kráčajú životom.

Maličké, čierne, okaté dievčatko
Vám Pán požehnal
a o rok znova, takmer na deň,
dievčatko druhé daroval.

Boli sme šťastní všetci spolu,
aj s babkou Viktou v domčeku,
keď o rok zas požehnanie,
by tretia dcérka bola na svete.

Pán Boh vzal k sebe Evičku,
smútok má v srdci rodina,
no o pár rôčkov, o to viac
radosti, bolo zo syna.

Domček bol malý
pre toľkých ľudí pospolu
a tak ste stavať začali
dom veľký s izbou každému.

A vždy s vami bok po boku
babka Vikta kráčali,
žiť so svokrou toľké roky,
to sa len tak nevidí.

Pre oboch to bola svokra,
vlastne, mama zároveň,
babka boli vzácna žena,
žili pre nás deň čo deň.

Život plynul ďalej krokom,
z práce domov, na záhradu
okopávať, sadiť, siať,
potom seno ešte znosiť,
záhumienok, repu v sklad.

Pekné slečny sťa dvojičky
rástli ako jedna
a už aj syn bol tiež v škole,
keď k nám prišla „goľa“.

Malý bratček na svet prišiel,
také oživenie,
priniesol vám veľkú radosť
aj celej rodine.

Ocko stále opravoval,
čo mu kto doniesol
a že doma nesvietilo?
Veď aj šuster bosý bol.

Bratia naši po Krompachoch
kričia - pani šestrička
odrodila mnohé deti
jak pôrodná babica.

Dodnes pichá injekcie,
prvá pomoc to Ovčia
a keď je už ošetrené,
aj si z chuti zaspieva.

Mamka má hlas ako zvon,
v Ovčianke už vedia oň,
Pánu Bohu na oslavu
zaspieva aj bez organu.

Drahí naši rodičia,
život išiel jak rieka,
chvíľu rovno, potom búrka,
hladina nám občas stúpla.

No po búrke vyjde slnko,
takto je to so životom,
prežili ste bôle, žiale
a veruže, nie sú malé.

Problémov tých vie byť dosť,
9 vnúčat vtlačí bozk,
ale áno, aj Ondrejko,
čo o chvíľu uzrie svetlo.

Ďakujem Ti, mamka moja,
že si pri mne vždycky stála,
že ste boli s ockom pri mne,
keď mi bolo zle, najhoršie.

Ďakujem ti, dobrý Bože,
za dnešný deň byť spolu,
prosiť ťa chcem, dožič im dní
ešte kráčať pospolu. 

Slávka K.

Blahoželáme!

n
n

snímka: autor textu
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Sme presvedčení, že práva nenarodených detí by mali byť chránené rovnako ako práva všetkých ostat-
ných ľudí. Preto podporujeme všetky rozumné snahy a návrhy, ktoré pomôžu túto diskrimináciu odstraňovať.

V uplynulých dňoch sa dostali do parlamentu štyri návrhy, ktoré majú snahu zlepšiť ochranu mamičiek a 
nenarodených detí pred umelým potratom. Podobná situácia bola aj minulý rok bezprostredne po Národnom 
pochode za život. Vtedy sa jeden zo štyroch predložených návrhov dokonca dostal do druhého čítania, kde 
iba veľmi tesne neprešiel.

Ako organizátori Národného pochodu za život povzbudzujeme a vyzývame poslancov, aby nedovolili zopa-
kovanie tohto scenára a hľadali, našli a prijali adekvátnu zmenu legislatívy v prospech ochrany života. Po de-
siatkach rokov celospoločenskej diskusie a veľkého pokroku v oblasti medicíny ako aj poskytovania pomoci 
a podpory tehotným matkám v núdzi zo strany neziskového sektora, by mali prísť na rad aj činy v legislatíve a 
angažovanosť štátu. Spolu s desiatkami tisíc účastníkov pochodov za život očakávame, že poslanci naplnia 
tieto očakávania a tentoraz legislatívu na zlepšenie ochrany nenarodených a ich matiek prijmú.

Modlitba a finančná podpora 
Naďalej Vás prosíme o vytrvalé modlitby za ochranu života na Slovensku, aj zákonnú. Potrebujú ju aktivis-

ti, ale aj politici, ktorí sú pod neustálym tlakom, aby sa nebáli útokov "liberálnych” a “progresívnych” opo-
nentov a médií, aby odvážne a s potrebnou múdrosťou hovorili pravdu, aby sa zastávali matiek, ktoré čas-
to čelia ekonomickému, partnerskému či inému tlaku a rozhodne nerobia slobodné rozhodnutie, keď sú do-
tlačené k potratu.
Modlitba za život
Pane Ježišu, Tvoja Matka Mária Ťa v láske prijala a porodila a sv. Jozef sa o teba staral.
Prosíme Ťa za všetky deti, ktoré sú ešte v matkinom živote.
Daj, aby sa narodili zdravé.
Nech ich sprevádzajú anjeli strážcovia a nech sú rodičom na radosť.
Zároveň ťa prosíme, daj rodičom lásku a odvahu priviesť na svet každé počaté dieťa.
Ak sa nachádzajú v ťažkej situácii, pošli im priateľov, ktorí im podajú pomocnú ruku.
Nebeský Otče, dôverujeme Ti.
Pre bolestné utrpenie Tvojho Syna, zmiluj sa nad nami!
Posilňuj nás svojím Duchom Svätým a obnov tvárnosť zeme.
(s cirkevným schválením Arcibiskupského úradu v Trnave, dňa 18.1.2002, č.4418/2001)               prevzaté: TK KBS

Je čas zlepšiť ochranu nenarodených – najmenších z nás!

Pamätná tabuľa nenarodeným deťom; snímka: organizátori Národného pochodu
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Náš duchovný otec Marek Hnat 17. júna ďakoval Bohu za 20 rokov prijatia sviatosti kňazstva. Pri tej-
to príležitosti sme mu celé farské spoločenstvo poďakovali cez Mgr. Martinu Gondovú, nositeľku slova a 
Stanku Sabolovú, ktorá bola nositeľkou kvetov. 

Drahý duchovný otec Marek,
Panna Mária s nežnou a materinskou láskou, tak ako to iba Ona vie, nazýva kňazov „moji najmilší syno-

via“. Podobne aj Vám pred 20-timi rokmi udelila tento vzácny titul, pretože to, že ste sa stali kňazom, bola 
vôľa Jej Syna Ježiša Krista.

Keď v tieto dni ďakujete Bohu za isto krásnych 20 rokov od svojej kňazskej vysviacky, dovoľte mi, aby som 
v mene celej našej farnosti zo srdca zablahoželala.

Nech Vám dobrotivý Boh dopraje do ďalších rokov Vašej kňazskej služby pevné zdravie, nech Vás láskavý 
Ježiš ukryje do svojho Milosrdného a Najsvätejšieho Srdca a ďalej pretvára podľa svojich zámerov. 

Nech dobrotivý Boh aj naďalej požehnáva Vašu prácu, ktorou zveľaďujete Ježišovu nevestu - Cirkev. Nech 
Vám dobrotivý Boh stále posiela svojho Ducha Svätého, aby ste nám boli múdrym radcom, pracovitým robot-
níkom v Pánovej vinici, ale aj milosrdným otcom, prinášajúcim zmierenie medzi nami - márnotratnými synmi 
a nebeským Otcom.

Do ďalších rokov Vašej kňazskej služby Vám vyprosujeme veľa Božích milostí, trpezlivosti, síl a pokoja, uis-
ťujúc Vás, že stále ostávate v našich modlitbách, majúc pritom na zreteli to, o čo nás prosí naša nebeská 
Matka, Panna Mária, keď hovorí: „Nesúďte a neposudzujte, ale vezmite do rúk ruženec a modlite sa za svo-
jich kňazov.“

Vaše ďalšie roky na ceste kňazstva nech teda sprevádza spev žalmistu: „Pánovi zver svoje cesty a jemu 
dôveruj a On sa už postará.“

Na znak našej úcty a vďaky prijmite od nás tieto kvety.

20 rokov sviatosti kňazstva

snímka: Martin Magda
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Ahoj, kamaráti!

stránku pripravila: Melánia Tkáčová

Konečne máme prázdniny a  školskú námahu môžeme hodiť za seba. Odpočiňte si od školských 
povinností a naberte nové sily, aby ste sa po prázdninách mohli oddýchnutí vrátiť ku každoden-
ným povinnostiam. Nezabudnite sa každý deň pomodliť, pomáhajte rodičom a rozdávajte okolo 
seba úsmev a radosť. Prázdniny nás pozývajú oslavovať život, ktorý nám Pán daroval.

Svätec mesiaca: sv. Jakub - 25. 7.
Sv. Jakub sa zvykne niekedy nazývať aj starším bol bratom sv. Jána, apoštola a synom rybára  

Zebedeja a Salome z Betsaidy. Ježiš ho povolal spolu s bratom Jánom. S Petrom i Jánom patril 
do skupiny apoštolov, ktorí boli Ježišovi najbližší. Boli vždy pri dôležitých udalostiach - vzkrie-
senie Jairovej dcéry, Premenenie Pána, Getsemanská záhrada. Ježiš ich nazval „synmi hromu“ 
kvôli ich živej povahe. 

Svätý Jakub ako prvý z apoštolov podstúpil, podľa predpovede Krista, mučenícku smrť sťa-
tím. Jeho relikvie spočívajú v Santiago de Compostela. Svätyňa, ktorá mu bola zasvätená, bola v 
stredoveku jednou z najnavštevovanejších. Dodnes tu putujú početné púte v skupinách i jednot-
livci. Je patrónom Španielska a Portugalska. V obrazoch je zobrazený ako starec so silnou stav-
bou tela v dlhej tunike a v plášti, ako pútnik v klobúku so širokou strieškou. 

Sv. Cyril a Metod - 5. 7.
Patróni Slovenska a Európy, ktorí pochádzali zo Solúna. Metod, vlastným menom Michal, bol  

právnikom, neskôr vstúpil do kláštora na hore Olymp, kde prijal rehoľné meno. Cyril sa krst-
ným menom volal Konštantín a bol bibliotekárom a profesorom.

V roku 853 priniesli našim predkom cenný dar - vieru v blízkom jazyku a možnosť chváliť Boha 
v reči, ktorú poznali, keďže pri bohoslužbách sa používali jazyky, ktorým nerozumeli. Bratia tak-
tiež zostavili písmo - hlaholiku a začali prekladať výber z evanjelií. Po smrti boli vyhlásení za svä-
tých a deň ich príchodu na Veľkú Moravu (5. júl) oslavujeme dnes ako významný cirkevný sviatok.

Nanebovzatie Panny Márie - 15. 8.
Tento sviatok je zo všetkých mariánskych sviatkov najstarší. Dogmu (článok viery), že Pan-

na Mária bola po smrti s telom i dušou vzatá do neba, v roku 1950 vyhlásil pápež Pius XII. ako 
tajomstvo, v ktoré máme veriť. Nanebovzatie Panny Márie má pre nás veriacich veľký význam. 
Upevňuje nás v nádeji, že aj naše telá budú raz vzkriesené.

Voľný čas si môžete skrátiť aj týmito úlohami K
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ÚVODNÉ MOTTO:
Múdri ľudia vedia, že pravá láska dokáže čakať.
Najlepšia a najkrajšia Božia cesta je nechať si sex až do manželstva.
Je potrebné pomáhať mladým, aby žili v čistote, pokiaľ prijmú naše 
rady. Ale verím, že modlitbou za nich nič nepokazíme.

"Prečo si máme uctievať svätých?"

Katolíci si uctievajú svätých. 
Zobrazujú ich na obrazoch, stvár-
ňujú v sochách. Nie je to v rozpo-
re s Bibliou?, môžeme si položiť 
túto otázku.

Obrázky, sochy, medaily, kríži-
ky... To všetko sú len kusy dreva, 
kovu, skla, či papiera. Sú si toho 
vedomí všetci katolíci. Určite ne-
uctievajú sochu, ale toho, koho so-
cha predstavuje.

Biblia sa vyjadruje jasne: „Neu-
robíš si modlu ani nijakú podobu 
toho, čo je hore na nebi, dolu na 
zemi alebo vo vode pod zemou (Ex 
20,4). Boh dal naozaj židom toto 
prikázanie, ale urobil to preto, aby 
ich vychovával a posilňoval v nich 
vieru v jediného Boha - v Jahveho. 
Obklopovalo ich totiž veľa kmeňov, 
ktoré uctievali množstvo modiel a 
židia veľmi často podliehali poku-
šeniu urobiť to isté. No vytesaná 
podoba modly bola pre nich nielen 
jej podobou, ale aj samotným po-
hanským bohom. A je teda zrejmé, 
že Boh ich takto chránil pred vy-
tváraním modiel. Preto nie samot-
ná podoba modly je zlá, ale jej sto-
tožňovanie sa s ňou.

Napokon sám Boh prikázal Moj-
žišovi zhotoviť podobu hada, aby 
všetci, ktorí sa na ňu pozrú, mohli 
byť uchránení pred jedom púštnych 
hadov. Boh taktiež prikázal Izrae-
litom, aby na arche zmluvy urobi-
li podoby anjelov, ktorí sa nazýva-
jú cherubíni.

My máme rozlišovať medzi ado-
rovaním - teda klaňaním sa Bohu 

a uctievaním. Je veľmi dôležité, 
aby sme si zapamätali jedno: ado-
rovať treba Boha a iba Boha. Ni-
koho iného!

Svätcom sa klaniame, svätcov 
si uctievame, vážime si ich, vzdá-
vame im úctu za skutky, ktoré vy-
konali počas svojich životov. Pre-
čo by človek nemal prejavovať úctu 
ľuďom, ktorí žili sväto na zemi?

Milosti a pomoc nepochádzajú 
priamo od svätcov. Vždy pochádza-
jú od Boha. Svätí sa len prihovárajú 
za ľudí, odporúčajú ich Bohu Otco-

?
rubriku pripravuje

MUDr. Blažej Vaščák
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vi a Pánu Ježišovi. Nakoniec Otec, 
Syn a Duch Svätý sú jedno. Kato-
líci to majú a musia vedieť. Veriť 
inak by nebolo správne.

snímka: internet
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Trampoty v manželstve
144. Antikoncepcia je odmietanie Božieho daru
Kristus, ktorý žije, vy-
kupuje a vyučuje v ka-
tolíckej cirkvi rozhod-
ne hovorí „nie“ anti-
koncepcii, pretože vy-
jadruje postoj proti-
viaci sa Jeho stvoriteľ-
ským a vykupiteľským 
plánom.

Podporovatelia antikoncepcie 
tvrdia, že šťastie môžeme dosiah-
nuť bez Boha na ceste ničím neob-
medzeného uspokojovania túžob 
bez toho, aby sme brali do úvahy 
morálne normy. Jediným darcom ži-
vota a lásky je Boh, ktorý ustano-
vil sviatosť manželstva, aby zjed-
notil ženu a muža v spoločenstve 
lásky a dal manželom spoluúčasť 
na Božom akte tvorenia nových ľud-
ských bytostí.

Antikoncepcia je naozaj odmiet-
nutím tohto Božieho daru a teda 
aj vyjadrením pohŕdania Bohom – 
Darcom života. Antikoncepcia vy-
plýva z egoistického postoja, ktorý 
deformuje zmysel a najhlbšiu pod-
statu manželského styku. Pre ľudí, 
zotročených týmto zmýšľaním, je 
najdôležitejšia ničím neobmedze-
ná možnosť zakúšať sexuálne slas-
ti a nie naplno prežívaná manžel-
ská sviatostná láska.

Ježiš Kristus túži vychovávať kaž-
dého človeka a priviesť ho k úplnej 
zrelosti, aby vedel podriadiť svoju 
sexualitu požiadavkám lásky. Se-
xuálny pud nemôže byť pokladaný 
za živel, ktorý nie je možné ovládať. 
Pán Ježiš pripomína, že celú túto 
oblasť ľudského života je potreb-
né podriadiť morálnym normám, 

ktoré jasne určujú, aké správanie 
človeka vyjadruje a rozvíja lásku a 
aké ju ničí.

Ježiš Kristus vyžaduje od svo-
jich nasledovníkov sebadisciplínu 
v manželskom styku, aby zdržanli-
vosť v určitých obdobiach bola tak-
tiež vyjadrením lásky. Vybudovať 
si schopnosť prirodzene plánovať 
rodinu a zdržať sa manželského 
styku počas približne 10 dní me-
sačného cyklu plodnosti ženy nie 
je také ťažké a je znakom zrelej 
manželskej lásky. Manželia mu-
sia rozhodne odmietnuť antikon-
cepciu, pretože pretrháva vzťah lá-
sky s Bohom, ničí vzájomnú lásku 
ženy a muža a vždy je smrteľným 
hriechom!!!

Podstatou manželského aktu je 
vyjadrenie vzájomnej lásky skrze 
úplne sebadarovanie. Dôležitou 
súčasťou tohto sebadarovania je 
rodičovstvo. Ak manželia užívajú 
antikoncepciu, ich vzájomné dáva-
nie sa je neúplné a falošné! Sexu-
álny styk s antikoncepciou vyjadru-
je klamstvo, týkajúce sa najintím-
nejších oblastí ľudskosti.

Manželia si v manželskom akte v 
plnosti odovzdávajú lásku len vte-
dy, keď je to úplné darovanie sa, 
otvorené daru života! Prostredníc-
tvom antikoncepcie manželia „ma-
nipulujú“ a znevažujú ľudskú sexu-
alitu a s ňou vlastnú osobu, ako aj 
osobu manželského partnera. Ži-
vot nám ukazuje, že ak manželia 
začnú užívať antikoncepciu, týmto 
postojom prispievajú k ničeniu vzá-
jomnej lásky.

A aké sú dôsledky antikoncep-
cie? Netreba zabúdať, že vždy tam, 

kde panuje mravná sloboda a ne-
rešpektujú sa morálne zásady, ľu-
dia prežívajú viac utrpenia než po-
tešenia. Mnoho mladých dievčat 
si neuvedomuje, že užitím pilulky 
s cieľom vyhnúť sa tehotenstvu do-
stáva do tela hormóny, ktoré zvyšu-
jú náchylnosť na pohlavné prenos-
né choroby (HIV). Zároveň si otra-
vujú organizmus, čím ho vystavu-
jú napospas rôznym druhom rako-
viny a iných mnohých chorôb. Čím 
vyšší počet partnerov a čím nižší 
vek ženy, ktorá začala byť sexuál-
ne aktívna, tým vyššie riziko rakovi-
ny krčka maternice, prsníkov... Ri-
ziko vzniku rakoviny krčka mater-
nice u žien závisí tiež od vernosti 
ich partnerov v sexuálnej oblasti.

Nie všetci sú si vedomí toho, 
že prostriedok s abortívnym (po-
tratovým) účinkom, akým je naprí-
klad tabletka RU-486, spôsobu-
je smrť počatého dieťatka, ktoré-
mu už bije srdiečko a jeho vypude-
nie z maternice. Môže však usmr-
tiť aj ženu alebo spôsobiť anomá-
liu plodu. RU-486 poškodzuje fun-
govanie nadobličiek a ich znížená 
činnosť môže viesť k smrti u ženy. 
Antikoncepčné tablety zvyšujú rizi-
ko vzniku rakoviny krčka materni-
ce, maternice, vaječníkov, prsní-
ka a pečene. Je to aj krutý zásah 
do prirodzených procesov, čo pri-
spieva k vzniku rôznych infekcií, k 
chlamýdiovej nákaze (ľudský papi-
lomavírus), k neplodnosti, k mimo-
maternicovému tehotenstvu, trom-
bóze žíl či k rôznym komplikáciám.

Z medicínskych štatistických 
údajov vyplýva jednoznačný záver, 
že jedinou skutočnou cestou, ako 
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sa vyhnúť zdravotným komplikáci-
ám, je úplné odmietnutie antikon-
cepcie. Ak sa chceme vyhnúť ri-
ziku nákazy AIDS či iným pohlav-
ným chorobám je potrebné žiť v 
monogamnom zväzku s jedným 
sexuálnym partnerom počas ce-
lého života.

Veriaci ľudia nesmú zabúdať, že 

ilustračná snímka: Martin Magda

vedomé a dobrovoľné zneužívanie 
antikoncepcie je vždy ťažkým hrie-
chom, pretože ničí dar plodnos-
ti a je vyjadrením vzbury a nepo-
slušnosti voči Bohu! Postoj, kto-
rý máme, keď užívame antikon-
cepciu, prehlbuje egoizmus, ničí 
vzťah lásky s Bohom a inými ľuď-
mi a umožňuje zlým silám vládu 

nad manželmi.
Vytrvalá, každodenná modlit-

ba, častá spoveď a Eucharistia sú 
zdrojom duchovnej sily, ktorú nut-
ne potrebujeme, ak chceme pre-
môcť pokušenie antikoncepcie.

MUDr. Vaščák Blažej



28

Spektrum 6/2020

Ohlášky
• sobáš 11. júla vo Víťaze o 15.00 – Dávid Baran, syn rodičov Ondreja a Marianny rod. Brinckovej, narode-
ný v Prešove, bývajúci v Ovčí a Natália Jenčová, dcéra rodičov Rastislava a +Márie rod. Smolkovej, narode-
ná v Prešove, bývajúca vo Víťaze
• sobáš 1. augusta vo Víťaze o 15.00 – Jakub Roguľa, syn rodičov Ľuboša a Marty rod. Ondrejovej, narode-
ný v Prešove, bývajúci v Prešove a Veronika Novotná, dcéra rodičov Pavla a Kláry rod. Chlebovej, narodená 
v Levoči, bývajúca vo Víťaze 
• sobáš 15. augusta vo Víťaze o 13.30 – Bence Mészáros, syn rodičov Ladislava a Estery rod. Józsovej, na-
rodený v Komárne, bývajúci v Proseči (CZ) a Zuzana Straková, dcéra rodičov Jána a Anny rod. Strakovej, na-
rodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze 
• sobáš 15. augusta vo Víťaze o 15.00 – Tomáš Čigarský, syn rodičov Mariána a Anny rod. Hudákovej, na-
rodený v Prešove, bývajúci v Ovčí a Barbara Nicole Stríšová, dcéra rodičov Jozefa a Marcely rod. Uličnej, na-
rodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze 
• sobáš 19. augusta v Ovčí o 15.00 – Lukáš Svat, syn rodičov Jozefa a Márie rod. Robovej, narodený v Pre-
šove, bývajúci v Bzenove a Mária Uličná, dcéra rodičov Jozefa a Heleny rod. Forišovej, narodená v Krompa-
choch, bývajúca v Ovčí 
• sobáš 22. augusta vo Víťaze o 15.30 – Ivan Karaka, syn rodičov Ivana a Márie rod. Juhasovej, narodený v 
Nitre, bývajúci v Nitre a Lucia Baluchová, dcéra rodičov Jána a Daniely rod. Uličnej, narodená v Prešove, bý-
vajúca vo Víťaze 
• sobáš 29. augusta vo Víťaze o 14.30 – Michal Palenčár, syn rodičov Ľudovíta a Anny rod. Pollovej, naro-
dený v Prešove, bývajúci v Mošurove a Rút Čechová, dcéra rodičov Antona a Rút rod. Švecovej, narodená v 
Prešove, bývajúca vo Víťaze 
• sobáš 29. augusta v Ovčí o 15.30 – Alexander Humeňanský, syn rodičov +Jána a Emílie rod. Uličnej, na-
rodený v Prešove, bývajúci v Ovčí a Jana Novotná, dcéra rodičov Ľuboslava a Márie rod. Uličnej, narodená v 
Prešove, bývajúca vo Víťaze 
• sobáš 29. augusta vo Víťaze o 16.00 – Pavol Mikolaj, syn rodičov Pavla a Natašy rod. Vargovej, narode-
ný v Košiciach, bývajúci v Košiciach a Helena Uličná, dcéra rodičov Petra a Heleny rod. Balogovej, narodená 
v Prešove, bývajúca vo Víťaze 

Stalo sa
• 10. 6. sa začal krátky deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu v kostole pred sv. omšami
• 13. 6. v sobotu bola spoločná krstná náuka o 10.00 na fare v katechetickej miestnosti
• 30. 6. v utorok bola v našej farnosti celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej; začala vo farskom 
kostole vo Víťaze, kde bola najskôr sv. omša o 8.00 a po nej od 8.30 do 14.00 adorácia zakončená požeh-
naním a vo filiálnom kostole v Ovčí od 15.00 do 18.00, po nej bola sv. omša
• 5. 7. tohtoročná púť pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči ne-
bola; biskupa Štefana Sečku k takémuto rozhodnutiu viedla v prvom rade zodpovednosť za zdravie ľudí 
vzhľadom na problematickú situáciu, spojenú s pandémiou COVID-19 
Stane sa
• 25. 7. bude spoločná krstná náuka v sobotu o 10.00 na fare v katechetickej miestnosti
• 30. 7. vo štvrtok si v Ovčí uctime sv. omšou bl. Zdenku Schelingovú, ktorej relikviu máme v kostole 
• 6. 8. vo štvrtok budeme sláviť sviatok Premenenia Pána
• 15. 8. v sobotu slávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie so sv. omšou v Doline o 10.30
• 16. 8. v nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na kňazský seminár v Košiciach; je presunutá z 3. 5., kedy 
sv. omše boli ešte neverejné
• 22. 8. bude spoločná krstná náuka v sobotu o 10.00 na fare v katechetickej miestnosti
• 2. 9. v stredu vzývaním Ducha Svätého - Veni Sancte začneme nový školský rok 2020/2021 svätou om-
šou o 8.00 vo Víťaze a o 9.00 v Ovčí, pokiaľ nám to koronavírus „dovolí“
• 5. 9. v sobotu bude sv. omša na kopci Sľubica o 12.00 za dobrého počasia, inak bude presunutá
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Prehľad bohoslužieb - júl
Víťaz Ovčie

6. 7. Pondelok

7. 7. Utorok 18:00 † Jozef Jenča (výročná)

8. 7. Streda 18:00 † Štefan a Apolónia Hudákovci

9. 7. Štvrtok 7:00 za ZBP Imricha

10. 7. Piatok 18:00 50: Helena Mačugová 17:00 † Valent, Alžbeta a Imrich

11. 7. Sobota
7:00 † Mária Galdunová

15:00 sobáš: D. Baran - N. Jenčová

12. 7.
15. nedeľa
cez rok - A

7:30 za farnosť 9:00 50: Cyril a Mária Kočíkovci

10:30 za ZBP Milana a Márie s rodinou

13. 7. Pondelok

14. 7. Utorok 18:00 85: Margita Kollárová

15. 7. Streda 18:00 † Valent, Mária a Jakub

16. 7. Štvrtok 7:00 20: Mária a Slavomír

17. 7. Piatok 18:00 † Berta Magdová 17:00 † Andrej Uličný

18. 7. Sobota 7:00 na úmysel Bohuznámej osoby

19. 7.
16. nedeľa
cez rok - A

7:30 80: Oskar Pacovský 9:00 70: Ján Kollár

10:30 za farnosť

20. 7. Pondelok 18:00 40: Bohuznámej osoby

21. 7. Utorok 18:00 70: Pavol Stašik

22. 7. Streda 18:00 za ZBP rodiny Kubincovej (Kollárovej)

23. 7. Štvrtok 7:00 † Eva a Sára Štofaníkové

24. 7. Piatok 18:00 50: Jozef Janiga 17:00 vlastný úmysel

25. 7. Sobota 7:00 za ZBP Jána a Pavla Čechovcov s rodinami

26. 7.
17. nedeľa
cez rok - A

7:30 za ZBP Boženy a jej rodiny 9:00 40: Marek Uličný a za ZBP Pavla

10:30 za farnosť

27. 7. Pondelok

28. 7. Utorok 18:00 † Vladimír Baloga

29. 7. Streda 18:00 † Ján, Mária a Helena Čigarskí

30. 7.
Štvrtok
bl. Zdenka

7:00 na úmysel Bohuznámej osoby 18:00 † Helena a Ondrej Pribulovci

31. 7. Piatok 18:00 † Margita, Ján, Apolónia, Margita a Mikuláš 17:00 † Jozef, Apolónia a Jozef
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Prehľad bohoslužieb - august
Víťaz Ovčie

1. 8. Sobota
7:00 za živých a mŕtvych členov RB 

15:00 sobáš: J. Roguľa - V. Novotná

2. 8.
18. nedeľa
cez rok - A

7:30 za farnosť 9:00 za ZBP Jozefa Tobiáša a jeho rodiny 
10:30 za ZBP Štefana Iskru

4. 8. Utorok 18:00 50: Pavol Čech
5. 8. Streda 18:00 65: Ružena Magdová a za jej rodinu
6. 8. Premenenie Pána 18:00 15: Martin a Gabika Magdovci 17:00 za ZBP rodiny Veroniky Adamovej
7. 8. Piatok 18:00 60: Bernadeta Pribulová 17:00 † Valent, Jozefína a Jozef Šimčíkovci
8. 8. Sobota 7:00 † Ján a Anna Uliční

9. 8.
19. nedeľa
cez rok - A

7:30 za ZBP Márie a Martina 9:00 za ZBP rodiny Anny Čuchranovej
10:30 za farnosť

11. 8. Utorok 18:00 50: Ladislav Miháľ
12. 8. Streda 18:00 za ZBP rodiny Jozefa Barana
13. 8. Štvrtok 7:00 † Viktória Novotná
14. 8. Piatok 18:00 † Mária Galdunová 17:00 † Vendelín Baloga (výročná)

15. 8.
Nanebovzatie
Panny Márie

10:30 DOLINA - za ZBP Bohuz. jubilantov a ich rodinu
9:00 za farnosť13:30 sobáš: B. Mészáros - Z. Straková

15:00 sobáš: T. Čigarský - B. N. Stríšová

16. 8.
20. nedeľa
cez rok - A

7:30 za farnosť 9:00 † Alžbeta Saydaková
10:30 50: Mária a Pavol Uliční a za ich rodinu

18. 8. Utorok 18:00 † Helena, Jozef, Štefan a Albert Birošovci

19. 8. Streda
7:30 † Anton Srholec, kňaz

15:00 sobáš: L. Svat - M. Uličná
20. 8. Štvrtok 7:00 † Mária, Štefan, Alžbeta, Jozef a Helena
21. 8. Piatok 18:00 50: Bohuznámej osoby 17:00 † Mária a František

22. 8. Sobota
7:00 † Martin Foriš

15:30 sobáš: I. Karaka - L. Baluchová

23. 8.
21. nedeľa
cez rok - A

7:30 za farnosť 9:00 za ZBP Martina a Heleny 
10:30 za ZBP Martina, Terézie a Simony s rodinou

25. 8. Utorok 18:00 † Valentín Sirovič (výročná)
26. 8. Streda 18:00 za ZBP rodiny Róberta Kráľa
27. 8. Štvrtok 7:00 za ZBP Márie Forišovej
28. 8. Piatok 18:00 za ZBP Bohuznámej osoby 17:00                          

29. 8. Sobota
14:30 sobáš: M. Palenčár - R. Čechová 15:30 sobáš: A. Humeňanský - J. Novotná
16:00 sobáš: P. Mikolaj - H. Uličná

30. 8.
22. nedeľa
cez rok - A

7:30 za farnosť 9:00 30: Štefan Šimčík
10:30 † Mária Forišová

1. 9. Utorok 18:00 † Štefan a Mária
2. 9. Streda 8:00 Veni Sancte - † Berta Magdová 9:00 Veni Sancte 
3. 9. Štvrtok 18:00 † Jozef Kozar
4. 9. Piatok 18:00 za ZBP novomanž. Michaely a Pavla Birošovcov 17:00 50: Terézia
5. 9. Sobota 7:00 za živých a mŕtvych členov RB 17:00 za živých a mŕtvych členov RB 

6. 9.
23. nedeľa
cez rok - A

7:30 za ZBP Bohuznámej osoby 9:00 † Jozef a Viktória Šimčíkovci
10:30 za farnosť



Najsvätejšieho Tela a Krvi vo Víťaze

Blahoželanie k 20. výročiu kňazstva nášho duchovného otca Mareka



Najsvätejšieho Tela a Krvi v Ovčí


