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28.2. – Druhá pôstna nedeľa                          Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.               

Čo sme schopní obetovať Bohu?! 

Dnes sme v prvom čítaní počuli o Abrahámovej obete. Boh vyzýva praotca 

Abraháma, aby mu obetoval jediného syna a navždy sa ho vzdal. Keďže mnohí z vás v 

tomto chráme, bratia a sestry, ste rodičmi, natíska sa jednoduchá otázka: Poslúchli by ste 

ako Abrahám? Dôverovali by sme Bohu, že sa všetko na dobré obráti? Celá táto scéna je 

opísaná veľmi dojímavo, možno práve preto, aby zvýraznila dramatičnosť situácie. Na 

jednej strane nevinné chlapča, ktoré ako všetky deti, dôveruje otcovi, hoci mnohému 

nerozumie. A potom otec, v ktorom zápasia dva základné pocity: snaha byť verným Bohu a 

láska k vlastnému synovi. Ako sa asi cítil Abrahám, keď viedol vlastného syna takpovediac 

na popravu? My vieme, ako to celé dopadlo. Vo chvíli, keď obeta mala byť dokonaná, Boh 

sa prihovoril Abrahámovi a on nachádza namiesto syna barana v kroví a toho potom 

obetuje. Všimnime si, že Boh nadovšetko ocenil Abrahámovu vernosť a vieru, keď mu 

povedal: „Pretože si toto urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna, požehnám ťa a 

rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na brehu mora ...“ Možno si 

povieme: Je síce pravdou, že všetko nakoniec šťastne dopadlo, ale musel Boh dohnať túto 

situáciu až do krajnosti? Ako je vôbec možné, že On, ktorý je láska, žiadal od Abraháma 

obetu vlastného dieťaťa? Avšak nebolo by múdre, ani spravodlivé, keby sme Bohu v tomto 

prípade niečo zazlievali. Po prvé: bola to skúška Abrahámovej viery a Boh zabránil 

Abrahámovi obetovať svojho syna. A po druhé: Boh nielenže žiada od Abraháma takúto 

veľkú obetu, ale ju aj sám robí. Veď Boh obetoval za nás svojho Syna, Ježiša. A Ježišova 

obeta na rozdiel od obety Abrahámovho syna bola dokonaná jeho smrťou na kríži. 

Zmysel dnešného Božieho slova nie je v tom, aby sme len vnútorne prežili s 

Abrahámom jeho utrpenie po ceste na vrch Moria, kde mal obetovať syna Izáka. Dnešné 

slovo upriamuje našu pozornosť na otázku, akej obety sme kvôli Bohu schopní. Abrahám 

bol ochotný zriecť sa toho najdrahšieho čo mal, vlastného dieťaťa. Boh sa kvôli nám vzdal 

vlastného Syna a dovolil, aby ho zlí a bezbožní ľudia nehanebne potupili a pribili na kríž. A 

Boh toto všetko urobil kvôli nám. Môže nás táto Božia obeta nechať chladnými? Ale 

poďme ďalej, pýtajme sa, čoho sme ochotní zrieknuť sa kvôli Bohu? A vôbec zriekame sa v 

tejto dobe konzumizmu ešte vôbec niečoho? V tomto smere máme všetci dosť dôvodov 

spytovať si svedomie. Sme schopní zrieknuť sa toho najlepšieho, čo máme, kvôli Bohu? 

Môžu to byť práve veci, ktoré vlastníme alebo neusporiadaný život plný nepokoja a vášne 

alebo aj konkrétne vzťahy, ktoré nás vnútorne zväzujú a bránia nám priblížiť sa k Pánovi. 

Možno nám chýba Abrahámova viera, že Boh nám ponúka a dáva vždy viac, než si 

dokážeme predstaviť. Udalosť z dnešného prvého čítania potvrdzuje, že Boh vždy bohato 

odmení svojich verných. 
Výber myšlienok kňaza Antona Ziolkovského 
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JAZERO 
ÚMY SLY  S VÄT ÝCH  OMŠ Í 

OD 1.3 .  DO 7 .3 .  
VYŠNÉ 

OPÁTSKE 

po 
07.00 +Mária, Alexander 

 
18.00 +Mária, Jozef, Mária, Ján 

ut 
07.00 +babka a dedko Brandysoví a ich + deti 

 
18.00 +Mária, Ondrej, Mária, Michal 

st 
07.00 +František, Katarína, Pavol 

18.00 
18.00 Poď. za dva roky života Filipa a za ZBP 

št 
07.00 +Ján, Alžbeta, Helena,  + z rod. Hajdučkovej           (p. Hricová) 

 
18.00 Za Misijných horliteľov 

pi 
07.00 Za členov SNSJ 

18.00 
18.00 Za ZBP pre Alžbetu a jej rodinu 

so 
07.00 Za členov Ružencového spol. 

 
18.00 Za uzdravenie Margity                                                  (p. Novák) 

ne 

08.00 Za ZBP pre Miroslava a Jána s rodinami 

09.00 
10.00 Za farníkov 

11.30 Poď. Jozefa za 65r., Kataríny za 83r., Olivera 15r. a BP pre rod. 

18.00 Úmysel kňaza 

 Pozn.: V tabuľke úmyslov sv. omší je uvedené meno darcov, ktorí odovzdali úmysel na 
papieriku. 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
 5.3. – Prvý piatok v mesiaci 
 7.3. – Tretia pôstna nedeľa 

V ostatných dňoch sme sa rozlúčili: 

Meno a priezvisko Rok narodenia Úmrtie Pohreb 

Jozef Ferenc 1951 17.2.2021 22.2.2021 

Alojz Čech 1936 17.2.2021 22.2.2021 

Eva Jesenská 1947 19.2.2021 26.2.2021 

Alica Matiszová 1930 22.2.2021 25.2.2021 

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

Oznamy:  

Pred rokom 1. marca 2020 sme prijali v našom kostole relikvie sv. Jána Pavla II. S láskou 
a vďačnosťou spomíname na túto slávnosť a návštevu Mons. Mieczysława Mokrzyckeho, 
arcibiskupa – metropolitu z Ľvova. Sv. Ján Pavol II., oroduj za nás! 

Dnes 28.2. je výročný deň ukončenia pontifikátu pápeža Benedikta XVI. (2005 – 2013) 

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 hod. 

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.  

Príprava na prvé sv. prijímanie. V závislosti od uvoľňovania obmedzení v regióne závisí aj 
príprava na prijatie sviatosti. V aktuálnej situácii príprava spočíva v účasti detí na hodinách 
náboženskej výchovy v škole resp. dištančne. Rodičia majú viesť detí k sláveniu nedele aj 
sledovaním sv. omše online. Deti si majú osvojiť základné modlitby kresťana katolíka (Otčenáš, 
Zdravas, Verím v Boha, Sláva Otcu a tiež Pätoro cirkevných prikázaní, Šesť hlavných právd, 
Sedem sviatostí a Desatoro Božích prikázaní). Podľa možnosti odporúčame rodičom, aby využili 
možnosť domácej katechézy, inšpirácie nájdete na www.katechezy.sk (témy: sviatosť zmierenia, 
eucharistia, prvé sv. prijímanie). 

Príprava na sviatosť birmovania. Platí to, čo je uvedené v prípade prvého sv. prijímania. 
Inšpirácie nájdete na www.katechezy.sk (témy: viera, birmovanie, Duch svätý a pod.) 

Úmysly Apoštolátu modlitby – marec – Evanjelizačný: Aby sme s obnovenou hĺbkou prežívali 
sviatosť zmierenia a aby sme v nej okúsili bezhraničné Božie milosrdenstvo. Úmysel KBS: Aby 
boli počaté deti prijímané s láskou a aby viacdetné rodiny dostávali potrebnú pomoc. 

Milodary na kostol darovali: bohuznáma osoba 50 eur a 10 eur. 

Milodary na kostol   (22.2. – 26.2.) bezhotovostne: 50 eur, 30, eur, 10 eur, 50 eur, 20 eur, 
30 eur. Všetkým darcom ďakujeme.  Pán Boh zaplať! 

Číslo účtu farnosti: SK5502000000000587849512 

Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia kancelária farského úradu funguje v obmedzenom režime. 
Intencie na sv. omše na obdobie od 1. marca do 30. apríla 2021 môžete zasielať od 15.2.2021 na 
známu emailovú adresu farnosti: mucenici@netkosice.sk alebo vhodiť papierik s textom do poštovej 
schránky pri vchode do kancelárie s uvedením textu úmyslu (napr. za zosnulých alebo za 
živých, termín, kedy by mala byť sv. omša odslúžená; ak to bude možné, zapíšeme ju na ten termín, 
v opačnom prípade na najbližší voľný). Uveďte aj svoje meno a priezvisko, telefónne číslo a adresu. 
Po spracovaní úmyslov bude zverejnený rozpis intencií vo farskom liste. Peniaze nevkladajte! 
Milodar za sv. omšu dáte potom, keď budú uvoľnené opatrenia. 

Katolícke noviny si môžete zakúpiť v PNS pri zastávke el. Ladožská. Majiteľovi stánku 
ďakujeme za ústretovosť. 

Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach a zároveň na 
štúdium katolíckej teológie na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v akademickom roku 
2021/2022. Viac informácii nájdete na stránke Kňazského seminára sv. Karola Boromejského 
http://www.kske.sk/?option=podmienky 

 

http://www.katechezy.sk/
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Zdravotné okienko 
Z D R A V Ý     S P Á N O K 

 
 „Ujo, je Janko doma?“ pýta sa pána rúbajúceho drevo kamarát 
chlapca. „Jano spí!“ „Spí? Však je hodinu po obede!“ „U nás to tak 
chodí“ krčí ramenami bezradne otec. „Cez deň sa spí a v noci sa 
„mulatuje“. Ani ho nevolám aby mi pomohol. Nemám chuť sa 
hádať.“ Zmeny životného štýlu ľudí sa žiaľ čoraz viac dostávajú do 
rozporu s ich fyziologickými potrebami. V minulom storočí ľudstvo 
znížilo priemernú dobu spánku o 20% a za posledných 25 rokov 
pridalo mesiac k našej ročnej pracovnej dobe. Spoločnosť sa výrazne 

zmenila, hoci naše telá sú rovnaké a za nerozumné konanie platíme vysokú cenu. Keď 
Thomas Edison (1847 - 1931) vynašiel žiarovku, znamenalo to pre ľudské pokolenie 
obrovský pokrok. Na druhej strane sa však umelé osvetlenie stalo zodpovedným za poruchy 
spánku a nášho prirodzeného biologického rytmu. Istý vedec skúmal zákonitosti striedania 
sa spánku a bdelého stavu u človeka. Na svoj pokus si vybral jaskyňu pod zemou, v ktorej 
strávil tri mesiace, izolovaný od vonkajšieho sveta, bez vedomosti o tom, ako plynie čas. 
Počas jeho pobytu v jaskyni sa mu spánok upravil do dvoch fáz - jednej dlhšej, 
zodpovedajúcej nočnému spánku a druhej kratšej, predstavujúcej popoludňajšiu siestu. 
Týmto pokusom dokázal prítomnosť stáleho biologického rytmu zakódovaného v každom 
organizme. Pre človeka je teda potrebné zdravo v noci spať, ale i krátko poobede 
odpočívať. „Maj troch lekárov!“ nabáda latinské príslovie. „Veselosť, odpočinok a pestrú 
stravu.“ Až donedávna sa verilo, že najdôležitejšia je dĺžka spánku, bez ohľadu nato, kedy 
spíme. Čoraz viac však prevládajú názory, že najväčší význam má správne načasovanie 
spánku. Pre duševný odpočinok nie je to isté ísť spať dve hodiny pred polnocou a zobudiť 
sa ráno o šiestej, alebo ísť spať po polnoci a doháňať spánok celé dopoludnie. Hovorí sa, že 
hodiny strávené v spánku do polnoci sa počítajú dvakrát. „Bolo empiricky dokázané, že 
zdravý a pokojný spánok ovplyvňuje úplne rozhodujúcim spôsobom spokojný a dlhý život - 
viac ako diéta, cvičenie alebo dedičnosť“ povedal Dr. William Dement, špecialista na 
liečbu spánkových porúch. V Ústave pre výskum zdravia sa zaoberali poruchami spánku 
u ľudí v dôchodkovom veku. V záveroch štúdie autori konštatujú, že aktívni dôchodcovia 
majú oveľa menšie problémy so zaspávaním ako ich nečinní kolegovia. Dôležitú úlohu teda 
zohráva pravidelné cvičenie a každodenná prechádzka. Výrazný vplyv môže mať 
aromaterapia (levanduľový olej), hudba, ako i dodržiavanie základných návykov 
spojených so spánkom (ísť si ľahnúť, keď je človek unavený, nepozerať televíziu z postele, 
vstávať každý deň v rovnakom čase...). „Noc je vlak s nákladom hviezd, ktorý prináša 
veľký dar - spánok“ - vyjadril sa anglický básnik William Henley (1849 - 1903). Dnes 
veľa ľudí využíva k liečbe problémov so spánkom prírodnú liečbu, ktorá sa núka ako 
zaujímavá alternatívna metóda. K najúčinnejším bylinným čajom, prinášajúcim pokojný 
spánok patria medovka, ľubovník, levanduľa, pamajorán a harmanček. Levanduľový 
olej je v súčasnosti jedným z najobľúbenejších silicových olejov, používaným k liečbe 
nespavosti a ťažkosti vyvolaných stresom. Levanduľa navyše upokojuje trávenie a činnosť 
žlčníka, uvoľňuje kŕče brucha. „Zdravý spánok síce nedokáže problémy vyriešiť, ale môže 
vám poskytnúť dostatok energie a ukázať nové perspektívy pri hľadaní riešenia“ - napísala 
Dr. Barbara Heller. „Ale aj rozhodnutia a zmeny, ktoré musíme v živote vykonávať, majú 
na spánok veľký vplyv. Hoci sa občas musíme v záujme dobrého spánku neraz niečoho 
vzdať, niet ničoho potrebnejšieho k načerpaniu potrebných síl.“ 

Pripravil: MUDr. Michal Slivka 
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