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31.1. – Štvrtá nedeľa v období cez rok            

                                                      Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.                                      

Obetovanie Pána – príhovor pápeža Františka 

     Dnes slávime sviatok Obetovania Pána: keď Panna Mária a sv. Jozef predstavili Ježiša, 
narodené dieťa, v chráme. Na tento deň pripadá i deň zasväteného života, ktorý pripomína veľký 
poklad v Cirkvi a to tých, čo z blízka nasledujú Pána, zaväzujúc sa k evanjeliovým radám. 
     Evanjelium (porov. Lk 2,22-40) hovorí, že štyridsať dní po narodení, priniesli Ježišovi 
rodičia dieťa do Jeruzalema, aby ho zasvätili Bohu tak, ako to predpisuje židovský Zákon. Zatiaľ 
čo je opísaný tento tradičný obrad, epizóda nám dáva do pozornosti príklad niekoľkých osôb. 
Tie sú zachytené v okamihu, kedy zakúšajú stretnutie s Pánom na tom mieste, na ktorom sa on 
[osobitne] stáva prítomný a blízko človeku. Ide o Máriu a Jozefa, Simeona a Annu, ktorí 
predstavujú vzor prijatia a darovania vlastného života Bohu. Títo štyria neboli úplne rovnakí, 
každý bol iný, ale všetci hľadali Boha a nechali sa viesť Pánom.  
     Evanjelista Lukáš všetkých štyroch opisuje v dvoch postojoch: v postoji pohybu a postoji 
údivu. Prvý postoj je pohyb. Mária a Jozef sa vydávajú na cestu do Jeruzalema; Simeon zasa, 
pohnutý Duchom Svätým, sa uberá do chrámu, zatiaľ čo Anna slúži Bohu deň i noc 
bezprestania. Týmto spôsobom nám tieto štyri postavy z evanjeliového príbehu ukazujú, že život 
kresťana si vyžaduje dynamizmus, vyžaduje si pripravenosť kráčať, nechať sa viesť Duchom 
Svätým. Nehybnosť nepatrí ku kresťanskému vydávaniu svedectva ani poslaniu Cirkvi. Svet 
potrebuje kresťanov, ktorí sa nechajú rozhýbať, ktorí budú neúnavne kráčať cestami života, aby 
ku všetkým priniesli Ježišovo utešujúce slovo. Každý pokrstený dostal povolanie ohlasovať – 
ohlasovať niečo, ohlasovať Ježiša –, povolanie k evanjelizovaniu: ohlasovať Ježiša! Farnosti a 
rôzne cirkevné spoločenstvá sú pozvané podporovať úsilie mladých ľudí, rodín i starších, aby 
tak všetci mohli mať skúsenosť ako kresťania, žijúc život a poslanie v Cirkvi ako hlavní 
protagonisti. 
      Druhý postoj, v ktorom sv. Lukáš vystihuje štyri postavy z príbehu, je údiv. Mária a Jozef 
„divili sa tomu, čo sa o ňom [o Ježišovi] hovorilo“ (v. 33). Údiv je zjavnou reakciou aj u 
staručkého Simeona, ktorý v Ježiškovi svojimi očami vidí spásu od Boha pre jeho ľud: tú spásu, 
ktorú očakáva už roky. To isté platí aj o Anne; aj ona „velebila Boha“ (v. 38) a hovorila ľuďom 
o Ježišovi. Anna je teda akousi svätou klebetnicou, klebetila ale o dobrom, trkotala o dobrých, 
nie zlých veciach. [Anna] hovorí a ohlasuje: svätá žena, čo chodí od jednej žene k druhej a dáva 
im vidieť Ježiša. Tieto postavy veriacich sú ponorené do údivu, lebo sa nechali získať a vtiahnuť 
udalosťami, čo sa odohrávali pred ich očami. Schopnosť údivu nad vecami, ktoré nás obklopujú, 
napomáha náboženskej skúsenosti a stretnutie s Pánom robí efektívnym. Naopak, neschopnosť 
údivu spôsobuje ľahostajnosť a zväčšuje vzdialenosť medzi cestou viery a každodenným 
životom. Bratia a sestry, buďme vždy v pohybe a schopní údivu! 
     Nech nám Panna Mária pomáha každý deň rozjímať o Ježišovi ako Dare od Boha pre nás, a 
nechať sa Ním v radostnom údive zapájať do dynamického odovzdávania tohto daru, aby sa náš 
život stal chválou Boha v službe našim bratom a sestrám. 
 

Spracoval kaplán Jozef 
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JAZERO 
ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í 

OD 1.2 .  DO 7 .2 .  
VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

po 
07.00 Za ZBP pre Teréziu 

 
18.00 +Gizela, Ján, Karol 

ut 
07.00 +Paulína, Anna, Ján, Anna 

 
18.00 +Radoslav 

st 
07.00 +Juraj, Ľudmila, Eduard, Matej 

18.00 
18.00 Za ZBP pre Katarínu 

št 
07.00 Za ZBP pre rod. 

 
18.00 Za Misijných horliteľov 

pi 
07.00 Za členov SNSJ 

18.00 
18.00 +Anna 

so 
07.00 Za členov Ružencového spol. 

 
18.00 +Andrej 

ne 

08.00 Za ZBP pre Miroslava s rod. a Gabrielu s rod. 

09.00 
10.00 Za farníkov 

11.30 Poď. Michala za 80 r. života a za ZBP pre rod. 

18.00 Za našich kňazov 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
 2.2. - Obetovanie Pána, sviatok 
 3.2. - Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľub. spom. 
 5.2. - Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka (Prvý piatok v mesiaci) 
 6.2. - Sv. Pavla Mikiho a spol., mučeníkov, spomienka 
 7.2. - Piata nedeľa v období cez rok 
  

Oznamy:  

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

Podľa oznámenia KBS v súvislosti s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 808 a 
na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa sv. 
omše pre verejnosť neslávia do odvolania.  

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  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 160 eur a 90 eur, z pohrebu Antona 
Halušku 100 eur. Pán Boh zaplať! 

Milodary na kostol bezhotovostne (do 30.1.): 15 eur, 50, 100. Pán Boh zaplať! 

Číslo účtu farnosti: SK5502000000000587849512 

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

Úmysly Apoštolátu modlitby – február - Všeobecný: Za ženy, ktoré sa stali 
obeťami násilia, aby ich spoločnosť chránila a aby ich utrpeniu venovala pozornosť. 
Úmysel KBS: Aby nás osobná skúsenosť utrpenia pobádala k pomoci opusteným, 
chorým a starým ľuďom. 

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.  

 

V ostatných dňoch sme sa rozlúčili: 

Meno a priezvisko Rok narodenia Úmrtie Pohreb 

Štefan Tóth 1950 13.1.2021 18.1.2021 

Ľudovít Berko 1938 11.1.2021 19.1.2021 

Margita Kočišová  1941 14.1.2021 20.1.2021 

Imrich Köver                1946 16.1.2021 22.1.2021 

Oľga Berková      1946 14.1.2021               22.1.2021 

Oľga Očkayová 1947 16.1.2021 22.1.2021 

Stanislav Sedlák           1942 20.1.2021                22.1.2021 

Štefan Džačko               1947          20.1.2021                22.1.2021 

Jaroslav Rajkovič   1972          18.1.2021                29.1.2021 

Anton Smolko               1944          19.1.2021                28.1.2021 

Anton Haluška              1948          24.1.2021                27.1.2021 

Ladislav Molitoris  1939          26.1.2021                01.2.2021 

Oľga Nižníková             1942          26.1.2021                02.2.2021 

Odpočinutie večné daj im Pane a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji! 
 

http://www.slh.sk/


Zdravotné okienko 
V Č E L Í   P E Ľ 

 
„V tomto roku mi uhynulo pre nepriaznivé počasie veľa včiel“ vraví chlapík venujúci sa včelárstvu. 
„Napriek tomu som na včelárstvo nezanevrel. Med, propolis i včelí peľ utužujú zdravie. My, včelári, 
vravíme, že je to najdokonalejšia potrava.“ Včelí peľ patrí medzi včelie produkty, ale je to v podstate 
produkt kvitnúcich rastlín. V prírodnej liečbe a prevencii má mimoriadne dôležité miesto, so širokým 
spektrom použitia - pokladá sa za najkomplexnejšiu potravinu 20. storočia. Fermentovaný včelí peľ 
Nemci nazývajú včelím chlebom. „Z našich takmer tridsaťročných skúseností vyplýva, že včelí peľ 
má priaznivé účinky najmä pri obličkovej nedostatočnosti, problémoch s pečeňou, pri zvýšenej 
hladine tukov a kyseliny močovej v krvi alebo pri ťažkých kožných ochoreniach“ vraví Dr. Štefan 
Košlík, ktorý sa liečbou  včelími produktmi zaoberá dlhé roky. „Hlavne ľudia s vysokou hladinou 
cholesterolu a pečeňových testov by mali jeho liečivú silu využiť“ dodáva. Odhaduje sa, že včelí peľ 
obsahuje viac ako päťtisíc enzýmov. To je mnohokrát viac, než akákoľvek iná potrava. Podľa 
výskumov prevádzaných vo Francúzsku, Rusku a Taliansku je peľ najbohatším zdrojom bielkovín v 
prírode. Obsahuje päťkrát až sedemkrát väčšie množstvo proteínu než syr, mäso, alebo vajcia. Je tiež 
cenným zdrojom vitamínu B12 a lecitínu. Peľ chráni proti účinkom röntgenového žiarenia a 
rádioterapie užívanej pri liečbe rakoviny (ľudia, ktorí sú nútení podstúpiť ožarovanie by nemali na 
včelí peľ zabúdať). „Pre problémy s prostatou som musel podstúpiť chemoterapiu i rádioterapiu“ 
vraví chlapík o svojej zdravotnej ťažkosti. „Ako súčasť liečby som použil i včelí peľ. Napriek 
agresívnej liečbe som pribral až 10kg a vyzerá to, že som sa z choroby dostal.“ Holandský lekár Dr. 
Cornelis Moerman, spomína na pacienta, ktorý trpel terminálnym štádiom rakoviny žalúdka 
s metastázami. Poradil mu, aby jedol toľko pomarančov a citrónov, koľko znesie. „Jedol som ich po 
vlečkách“ spomína pacient. „Mal som vitamínu C už skutočne dosť. Ale po roku som nemal nádor ani 
metastázy.“ Uvedený pacient sa dožil 90 rokov. Včelí peľ do určitej miery tiež chráni pred 
škodlivinami ako je olovo, ortuť, hliník a dusičnany. Obsahuje kyseliny nukleové, ktorých priaznivé 
účinky na spomaľovanie starnutia boli preukázané. Skupina myší, geneticky vybavených tak, aby žili 
len desať týždňov, bola kŕmená len včelím peľom a destilovanou vodou a tieto myši sa potom dožili 
veku jeden a pol roka. Hovorí sa, že mladosť hľadí na zem, staroba hore. Človek je schopný 
v každom veku urobiť svet lepším.  Keď mal Pablo Casals (1976 - 1973) deväťdesiatpäť rokov, 
mladý reportér mu položil nasledujúcu otázku: „Pán Casals, máte 95 rokov a ste najlepším 
violončelistom, aký kedy žil. Prečo ešte stále cvičíte denne šesť hodín?“ Dostal nasledujúcu odpoveď: 
„Pretože si myslím, že sa stále môžem zlepšiť.“ Začať robiť niečo dobré nie je nikdy neskoro. Dr. G. 
J. Binding tvrdí, že včelí peľ je najlepšia potrava a liek, aké kedy boli objavené. Veď zo všetkých 
testovaných potravín, najvyššiu antioxidačnú aktivitu vykazoval práve včelí peľ. Sto gramov peľu 
stojí okolo 2 EUR a denne sa odporúča užiť jednu kávovú lyžičku v kombinácii s kávovou lyžičkou 
medu. Alergie sa obávať nemusíte, pretože včelí peľ, nerovná sa kvetnému peľu. Sú to dve úplne 
odlišné veci.  
 
PS: Rozumní ľudia ma vždy unavovali, vyčerpávali. V ich spoločnosti som sa cítil ako na nejakej 
zákernej skúške. Neprestajne som musel dávať pozor, pretože aj oni ma pozorovali, spoza privretých 
viečok, ako poľovník divú zver, či odpoviem správne na ich rozumné poznámky a či dosť pohotový na 
to, aby sa oni, rozumní, púšťali so mnou do rečí. Rozumní ma vždy unavovali. A ani som sa od nich 
nikdy nedozvedel nič podstatné. Väčšinou vysvetlili iba to, prečo niečo nie je dobré: život, dielo 
nejakého človeka, jar alebo jeseň. Ale to, že život je aj dobrý, smrť prirodzená a človek nie je celkom 
beznádejný, nepovedali nikdy, pretože boli rozumní. Rozumnosť nie je múdrosť. Rozumnosť je 
schopnosť, bystrosť nervovej sústavy a mysle. Múdrosť je pravda, upokojenie, odpúšťanie, vecnosť 
a súhlas. Rozumní ľudia nikdy nie sú múdri, na to sú príliš vzrušení, akoby sa neprestajne opíjali 
vlastnou rozumnosťou, ale múdri sú vždy aj rozumní, zároveň sú viac, lebo nechcú nič dokazovať. 
Vyhýbaj sa spoločnosti rozumných, lebo ťa rozrušia a nakoniec urazia. Vyhľadávaj spoločnosť 
múdrych. S rozumnými sa dá rozprávať. S múdrymi sa dá mlčať. 

 
Pripravil: MUDr. Michal Slivka 
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