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Farár:  Peter  Kentoš                       Kapláni:  Martin  Gazdačko,   Jozef  Nemašik         

24.1. – Tretia nedeľa v období cez rok                                                   Ukáž mi, Pane, svoje cesty. 
 

Tretia nedeľa v období cez rok, 24.1.2021 je Nedeľou Božieho Slova. Ustanovená 
pápežom Františkom v roku 2019. Má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. 

Nedeľa Božieho slova, ktorá sa z rozhodnutia pápeža Františka slávi každý rok na 
Tretiu nedeľu v Cezročnom období, pripomína všetkým pastierom i veriacim význam a 
hodnotu Svätého písma pre kresťanský život, ako aj vzťah medzi Božím slovom a 

liturgiou: „Ako kresťania sme jeden ľud, ktorý kráča dejinami, posilňovaný prítomnosťou 
Pána uprostred nás, ktorý k nám hovorí a živí nás. Deň venovaný Biblii nemá byť len ,raz 

do rokaʻ, ale raz po celý rok, pretože naliehavo potrebujeme zblízka a dôverne spoznať 
Sväté písmo a Zmŕtvychvstalého, ktorý v spoločenstve veriacich neprestajne rozdáva slovo 
a láme chlieb. Preto potrebujeme nadobudnúť dôverný vzťah so Svätým písmom, lebo inak 

naše srdce ostane chladné a oči ostanú zavreté, keďže sme postihnutí mnohými formami 
slepoty“. www.kbs.sk -Nóta o nedeli Božieho slova 

30. septembra 2020, na spomienku sv. Hieronyma pri príležitosti 1600. výročia 

smrti sv. Hieronyma, sv. Otec František napísal osobitný apoštolský list: 
Charakteristickou črtou duchovnej postavy sv. Hieronyma je bezpochyby jeho vrúcna 

láska k Božiemu slovu, odovzdaná Cirkvi v preklade Svätého písma. Všetci učitelia Cirkvi 
– a zvlášť tí z obdobia prvotného kresťanstva – čerpali obsah svojho učenia výslovne z 
Biblie, no Hieronym to robil najsystematickejším a v istom zmysle jedinečným spôsobom.  

Hieronym nás učí, že nemožno skúmať a komentovať len evanjeliá a apoštolskú 

tradíciu nachádzajúcu sa v Skutkoch apoštolov a v listoch, lebo pre preniknutie do pravdy a 
bohatstva Krista je nevyhnutný celý Starý zákon. Svedčia o tom samotné evanjeliá: hovoria 

nám o Ježišovi, ako o učiteľovi, ktorý sa pri vysvetľovaní svojho tajomstva odvoláva na 
Mojžiša, prorokov a žalmy (porov. Lk 4, 16 – 21; 24, 27. 44 – 47). Aj kázanie apoštolov 
Petra a Pavla v Skutkoch apoštolov je príznačne zakorenené v starozákonných písmach, 

bez ktorých nie je možné naplno pochopiť postavu Božieho Syna, Mesiáša a Spasiteľa. 
Starý zákon nemožno považovať len za rozsiahlu zbierku citácií, ktoré dokazujú, že v osobe 

Ježiša z Nazareta sa uskutočnili proroctvá. Ide o niečo viac: iba vo svetle starozákonných 
„postáv“ je možné odhaliť hlbší zmysel Kristovho poslania, ktoré sa naplnilo v jeho smrti a 

zmŕtvychvstaní. Preto je nevyhnutné v katechetickej praxi a v kázaní, ako aj v teologických 
traktátoch, znovu objaviť nenahraditeľný prínos Starého zákona, ktorý treba čítať a prijímať 
ako vzácny pokrm (porov. Ez 3, 1 – 11; Zjv 10, 8 – 11)30. 

Hieronyma možno skutočne nazvať „Kristovou knižnicou“, trvalou knižnicou, ktorá 

nás už 16 storočí stále učí, čo znamená láska ku Kristovi; láska, ktorá je neoddeliteľná od 
stretnutia s jeho slovom. Preto je toto výročie pozvaním na to, aby sme milovali, čo miloval 

Hieronym, aby sme objavili jeho spisy a nechali sa osloviť jeho spiritualitou, ktorej 
najživšie jadro možno opísať ako nepokojnú a vášnivú túžbu po čo najplnšom poznaní 
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Boha Zjavenia. Akoby sme dnes mohli prepočuť to, k čomu Hieronym neprestajne pobádal 

svojich súčasníkov: „Čítaš často božské Písma, skutočne nikdy tvoje ruky neodložia túto 
svätú knihu?“ 

Žiarivým príkladom je v tomto Panna Mária, ktorú Hieronym vzýval 

predovšetkým ako panenskú Matku, ale aj ako vzor modlitebného čítania Písma. Mária 
premýšľala o týchto slovách vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19.51), „pretože bola svätá a 

čítala sväté Písma, poznala prorokov a pamätala, čo jej oznámil anjel Gabriel a čo 
prorokovali proroci […], hoci videla novonarodené dieťa, ktoré bolo jej synom, jej jediným 
synom, uloženým a plačúcim v jasliach; v skutočnosti videla Božieho Syna. To, čo videla, 

porovnávala s tým, čo čítala a počula.“ Zverme sa tej, ktorá nás lepšie ako ktokoľvek 
iný, môže naučiť ako čítať, meditovať, modliť sa a kontemplovať Boha, ktorý sa bez 

prestania sprítomňuje v našom živote. www.kbs.sk Apoštolský list Svätého Otca Františka 
pri príležitosti 1600. výročia smrti sv. Hieronyma 

 

JAZERO 
ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í 

OD 25.1 .  DO 31.1 .  
VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

po 
07.00 +Marta 

 
18.00 +Jozef, Ján, Jolana, Eva 

ut 
07.00 +Helena (1. výr.) 

 
18.00 +Henrieta, Marián 

st 
07.00 +Rudolf 

18.00 
18.00 + z rod. Štefanikovej a + Mirko 

št 
07.00 Za Margitu na jej úmysel 

 
18.00 +Juraj, Anna, Milan, Marta 

pi 
07.00 +Július 

18.00 
18.00 +Zuzana, Michal 

so 
07.00 +Dorota 

 
18.00 +Anna 

ne 

08.00 Za ZBP pre Zuzanu 

09.00 
10.00 Za ZBP a poďakovanie za 40 r. Zuzany 

11.30 Poď. za 50 r. manželstva a za ZBP pre rod. 

18.00 Za ZBP pre dobrodincov 

 
LITURGICKÝ KALENDÁR: 

 
  25.1. - Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok 
  26.1. - Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka 
  28.1. - Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 
  31.1. - Štvrtá nedeľa v období cez rok 

http://www.kbs.sk/


Oznamy:  

Tento farský list sa netlačí, vychádza iba v elektronickej podobe. 

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky z 31. decembra 2020, ktoré 
obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe 
Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 1.1. do 
24.1. sa sv. omše pre verejnosť neslúžia.  

Zákaz vychádzania sa na základe uznesenia vlády č. 44 predĺžuje do 2.2.2021. 

Naplánované úmysly sú slúžené v stanovený deň o 18.00 hod. od pondelka do 
piatku bez účasti veriacich; v nedele bude sv. omša o 10:00 hod. Tieto sv. 
omše sa budú vysielať naživo. Link:  
https://youtube.com/channel/UCDKkfwxy1AWZrZdCo8NtYeQ 

Preloženie úmyslu sv. omše na iný dátum oznámte vopred telefonicky na 
055/674 25 25. 

Krst, pohreb, sobáš – všetky informácie cez telefón na 055/674 25 25 pondelok 
– piatok od 9:00 do 17:00 

Veriaci sú dišpenzovaní od účasti na nedeľnej sv. omši; zostáva povinnosť 
svätiť nedeľu ako Pánov deň – venovať primeraný čas modlitbe (liturgia hodín, 
ruženec či iná pobožnosť); sledovanie sv. omše online v televízii alebo v 
rozhlase.  

Plánované zapisovanie úmyslov na sv. omše na marec a apríl 2021 od 
13.1.2021 sa kvôli obmedzeniam ruší. Náhradný termín bude oznámený 
potom, ako to situácia dovolí. 

Bohuznáma rodina darovala na kostol 100 eur. Pán Boh zaplať! 

Milodary na kostol bezhotovostne (do 22.1.): 50 eur, 30, 20, 20. Pán Boh 
zaplať! 

Číslo účtu farnosti: SK5502000000000587849512 

Oznámenie dňa Veľkej Noci: 4. apríl 2021, Popolcová streda 17. februára, 
Turíce 23. mája. 

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva všetkých, ktorí sa neboja  začítať do 
filozofie a veľkých postáv kresťanskej tradície na  formačno-akademický 
program Spoločenstva Ladislava Hanusa v Košiciach Semináre budú 
prebiehať online (akonáhle to situácia dovolí aj prezenčne).  Prihlášky odoslať 
do 16.2.2021. Všetky potrebné informácie nájdete na www.slh.sk.  
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Zdravotné okienko 

V L A Š S K Ý   O R E C H 
 

Október je časom zberu vlašských orechov. „Ak máte nadváhu, 
fajčíte, veľmi radi vylihujete v kresle a chrúmete sušienky, hrsť 
orechov päťkrát v týždni vám zlepší zdravie a zníži riziko ochorenia 
srdca a ciev bez toho, aby ste odložili diaľkový ovládač a vstali od 
televízora“ vtipkuje dietológ Steven Pratt. Vlašské orechy kraľujú 
všetkým druhom orechov z viacerých dôvodov. Majú silné 
antioxidačné účinky, obsahujú dôležité omega - 3 mastné 
kyseliny, hodnotnú vlákninu, horčík, meď, kyselinu listovú a 

vitamín E. Vedci z Harvardskej univerzity v 16 ročnej štúdii s 83000 ženami konštatujú, že 
tie osoby, ktoré jedli päťkrát v týždni vlašské orechy, mali až o 20% nižšie riziko vzniku 
cukrovky II. typu ako tí, ktoré ich jedli len sporadicky alebo vôbec. Orechom sa hovorí, že 
sú potravou pre mozog. Vlašský orech zbavený škrupiny pripomína mozgovú hemisféru. 
Švajčiarsky lekár Paracelzus (1493 - 1541) už pred 500 rokmi odporúčal konzumovať 
orechy pri ochoreniach mozgu. V časopise Journal of the American Medical Association 
uvádzajú, že potrava s vysokým obsahom vitamínu C a E znižuje riziko vzniku zákernej 
Alzaimerovej choroby. V istej odbornej štúdii sa konštatuje, že vitamín E podávaný počas 
štyroch rokov, znížil riziko tohto neurologického ochorenia až o 70%. V hlave je mozog. 
V hlave sú ústa. Nakŕmme svoj mozog informáciami o tom, čo vkladať do úst, aby bol 
mozog v pohode.  V období štúdia na vysokej škole, som absolvoval na klinike praktické 
cvičenia z neurológie. Vyučujúca lekárka študentov poúčala, aby ľuďom s neurologickým 
ochorením, odporúčali denne zjesť tri vlašské orechy. „Čo všetko ľudia nevymyslia“  
nechápavo krúti hlavou mladá inžinierka. „Môj otec doma páli pálenku zo zelených 
orechových šupiek. Vyrobený produkt nazýva „najlepšia medicína“ a cení si ho ako 
drahocenný poklad.“  Pre vegetariánov môžu byť orechy zdrojom mnohých živín, ktoré 
sa zvyčajne získavajú zo živočíšnej potravy. Ich kombináciou so zrnovinami a 
strukovinami sa dá dosiahnuť vyvážený pomer všetkých základných aminokyselín. Vlašské 
orechy sa odporúčajú i ľuďom s nechutenstvom a v rekonvalescencii. Vysoký obsah tukov 
spôsobuje, že orechy podliehajú oxidatívnym procesom, ktoré sú príčinou zhorknutia. Preto 
je najlepšie skladovať orechy na chladnom, tmavom a suchom mieste, v sklenenom alebo 
plastikovom obale. Známe príslovie hovorí: „Jedno jablko denne a nepotrebuješ doktora.“ 
Vďaka obsahovému zloženiu by teda pre orechy mohlo platiť: „Hrsť orechov denne a 
nepotrebuješ neurológa a kardiológa“ (určite však týchto odborníkov nemáme v úmysle 
obrať o prácu ). Znovuobjavme liečivú silu orechov! Mimochodom, vedci konštatujú, 
že  jablko, ktoré je červivé, je zdravšie. Ak je totiž jablko ohlodané červom, začína sa 
brániť. Obranná reakcia zahŕňa aktiváciu rastlinných hormónov a enzýmov, ktoré majú za 
úlohu červa likvidovať. 
 
PS: Nemeckého profesora Dr. Rudolfa Virchowa  (1821 – 1902) navštívil milionár, ktorý 
trpel fixnou ideou, že ho v najbližšom čase raní mŕtvica. Virchow bol nielen dobrý patológ 
a anatóm, ale aj skvelý diagnostik a na jeho dôkladnú a poctivú prehliadku bolo 
spoľahnutie. Hypochondrickému milionárovi povedal: „Vážený pane, ste v najlepšom 
poriadku a nič nenasvedčuje tomu, že by vás mohla ohroziť mŕtvica.“ „Nuž, dúfam, pán 
profesor, že hovoríte pravdu“ poznamenal neveriaci Tomáš.„ Určite si uvedomujete, aká 
by to bola pre medicínu hanba, keby ste sa pomýlili!“  

Pripravil: MUDr. Michal Slivka 
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