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Svadba. A čo ďalej?

To, čo s stalo na svadbe v Káne Galilejskej, nastáva v každom manželstve. Začína nadšením

a radosťou (práve víno je symbolom tejto radosti a vzájomnej lásky, z ktorej radosť vyplýva).
Táto láska a radosť – rovnako ako víno v Káne – sa behom dní a rokov postupne vytrácajú;
každý ľudský cit je prchavý (práve preto, že je ľudský), smeruje k vyprázdneniu a vyčerpaniu.
Vtedy sa nad ľudskou rodinou objaví ako mrak smútok a nuda. Hosťom pozvaným na svadbu,
čo sú vlastné deti, už nie je čo ponúknuť, azda len vlastnú únavu, vzájomný chlad a často tiež
horké sklamanie. Oheň, ktorý manželov spočiatku rozohrieval, uhasína, a každý hľadá iný
plameň mimo vlastného domu, aby si ohrial srdce aspoň kúskom citu.
Existuje nejaký prostriedok alebo liek na takúto smutnú perspektívu? Áno, ide o rovnaký liek,
aký bol naordinovaný v Káne Galilejskej: pozvať Ježiša na vlastnú svadbu! Keď bude vnútri

nášho domu, môžeme sa k nemu utiekať s
prosbou o nové víno, keď začne opadávať
nadšenie, fyzická príťažlivosť, vzájomná novosť,
teda láska k partnerovi. Aby sa z vody zvykovosti
a každodennej rutiny mohlo postupne stať víno,
ktoré bude ešte lepšie ako to pôvodné. Nový typ
manželskej lásky, menej vznetlivý než onen
mladistvý, ale hlbší, stálejší, plný pochopenia,
vzájomného poznania a solidarity, plný ochoty
navzájom si odpustiť. Manželská láska, ktorá sa
môže premeniť v evanjeliovú lásku a lásku k
blížnemu – erós sa tak stále hlbšie môže
premieňať na agapé.

(Raniero Cantalamessa: Slovo a život; upravil Marcel Stanko)
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Čo je eucharistický zázrak? Kedy sa deje?

Eucharistické zázraky sú zázračnými

zásahmi Boha, ktorých cieľom je posilnenie
viery v skutočnú prítomnosť Boha v
Eucharistii. Ako je to?
Slovami premenenia pri svätej omši  „Toto
je moje telo“, „Toto je moja krv“ sa podstata
chleba (hostie) mení na Kristovo telo a
podstata vína mení na jeho krv. Tomu je
treba uveriť. Táto tajomná neviditeľná
premena sa nazýva transsubstanciácia, čiže
prepodstatnenie, teda premena podstaty, a
deje sa pri premenení na svätej omši.  Z
chleba a vína prítomného na obetnom stole
zostane iba forma, ktorú vidíme, čiže
veľkosť, farba, chuť, vôňa a aj sýtiace
vlastnosti, ale mení sa ich podstata. Chlieb

sa pri premene stáva telom Ježiša Krista a
víno sa stáva jeho krvou. Prepodstatnenie
nemôžeme vnímať zmyslami, ale iba silnou
vierou v Ježiša, ktorá nás uisťuje, že k tejto
tajomnej premene došlo. 
Eucharistické zázraky, ktoré sa diali a dejú,
majú za cieľ potvrdiť nám pravosť našej
viery v Ježiša Krista. Cieľom týchto zázrakov
je dokázať, že existuje nielen vonkajší zjav,
výraz (chlieb a víno), ale aj vnútorná
podstata, ktorou sú telo a krv. Pán robí tieto
zázraky, aby nám dal znamenie, ktoré je
ľahko dostupné a viditeľné pre všetkých a že
Eucharistia je ozaj skutočným telom a
skutočnou krvou Pána Ježiša.                    
Zdroj: Acutis, Carlo: Eucharistické zázraky vo svete

(spracovala Dzurovčinová Jana)

1. čítanie: Iz 62, 1-5
Ž: 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10ac
Refrén: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.
2. čítanie: 1 Kor 12, 4-11
Evanjelium:  Jn 2, 1-11

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Svätý Ján vložil do obyčajnej dedinskej udalosti svadby v Káne kľúčové posolstvo. Učeníci,
ktorí idú s Ježišom, tu prvýkrát vidia, že Ježiš je nielen múdry učiteľ, ale že jeho moc ďaleko
prekračuje bežné schopnosti. A čo viac, Ján na podklade tejto svadby rozohráva obraz
večnej hostiny, ku ktorej Boh pozval človeka zasiahnutého hriechom. Obraz prekrásne
vykresľuje podstatu evanjelia: nie je to ľudská šikovnosť vypestovať víno, ani ovládanie
prírodných zákonitostí, ale pokorné zverenie sa do rúk Božích s vedomím vlastnej
prázdnoty. Mária ako potomok Evy tu zároveň stojí ako matka všetkých ľudí a prosí za nich.
S pokorou stojí pred svojím Stvoriteľom a prosí. „Nemajú vína.“ Modlitba smerujúca k
podstate života. Nie k živoreniu a obrazu púšte, ale k symbolu hojnosti, k Bohom
pripravenej záhrade života. A Boh odpovedá!            (podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára.
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Tour de Morava
Velehrad

Deviate storočie na Veľkej Morave vôbec

nie je možné idealizovať. Naši predkovia boli
prvýkrát zoči-voči postavení požiadavke
spravodlivosti, milosrdenstva a humanity. A
tak vznikajú prvé cirkevné právne normy –
„Zákon sudnyj ljudem“. V západnej cirkvi sa
mohla slúžiť liturgia iba v troch jazykoch –
hebrejsky, grécky a latinsky. Túto revolučnú
myšlienku - sláviť liturgiu v materskom
jazyku  - sú nútení opakovane obhajovať v
Ríme pred pápežom. V Ríme vstupuje do
kláštora Konštantín a prijíma meno Cyril.
Krátko na to zomiera. Metod, vysvätený za
biskupa, je pri svojom návrate zajatý
bavorskými biskupmi a tri roky väznený. Po
príchode na Velehrad našiel Veľkú Moravu
úplne politicky rozvrátenú. Po jeho smrti v
roku 885 dochádza k zapudeniu všetkých
zástancov slovanskej bohoslužby. Žiaci sv.
Cyrila a sv. Metóda, nositelia slovanskej
liturgie a kultúry, sú nútení rozísť sa po
okolitých slovanských národoch. Preto majú
solúnsky bratia taký veľký význam i pre nich.
Ich najväčším odkazom je úsilie o dialóg
medzi západom a východom, pričom
Velehrad ostáva jeho trvalým symbolom a
nositeľom. Po zániku Veľkej Moravy, na
začiatku 10. storočia, v novom českom
přemyslovskom štáte si Velehrad už nezískal
svoje pôvodné postavenie a pomaly upadal
do zabudnutia.
História súčasného Velehradu sa začína
písať v 13. storočí, kedy sa tu založil
cisterciánsky kláštor. Jeho zakladateľmi boli

moravský markgróf Vladislav Jindřich s
bratom Přemyslem Otakarem I. a
olomouckým biskupom Róbertom. V roku
1205 tu prichádza skupina dvanástich
mníchov z kláštora v meste Plasy (okres
Plzeň-sever).  Následne sa v rokoch 1210 –
1215 začala aj výstavba kostola zasväteného
Nanebovzatiu Panny Márie. Celý komplex
bol dokončený v štyridsiatich rokoch 13.
storočia. Jeho prvé zničenie bolo za
husitských vojen. Presne 12. januára 1421
husiti vypálili kláštor. Bratom cisterciánom
sa podarilo utiecť. Ale nie všetkým. Husiti
chytili opáta Jána a štyroch ďalších bratov,
ktorých upálili na hranici. V súčasnej bazilike
je na stene freska, ktorá zachytáva túto
smutnú udalosť. Velehrad zasa začal upadať
do zabudnutia. Až po 150 rokoch sa
prikročilo k obnove kláštora. Radosť znovu
povstania z popola trvala iba jedno storočie.
V 1681. roku založil duševne chorý mních
Malachiáš Zápotočný rozsiahly ničivý požiar,
ktorého dôsledky sa odstraňovali ďalších 50
rokov. Z tejto doby pochádza súčasná
podoba kláštorného komplexu. Dochádza k
radikálnej prestavbe baziliky. Pôvodná
románsko-gotická bazilika bola postavená
podľa stavebnej tradície cisterciánov, ktorá
charakterizovala krásu jednoduchých línii a
striedmej výzdoby. Deväťdesiat metrov dlhá
stavba mala pôdorys latinského kríža.
Východnú stranu uzatvárala pätica apsíd
(apsida - polkruhový alebo podkovovitý
výstupok stavby). Základy pôvodného
kostola sú čiastočne sprístupnené v
lapidáriu (lapidárium - zbierka kamenných
starožitností, plastík a ich zlomkov,
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architektonických fragmentov z výkopov či
poškodených historických stavieb. Lapidáriá
vznikajú pri múzeách alebo pri významných
pamiatkach s dlhým stavebným vývojom),
ktoré bolo vytvorené zvýšením podlahy
súčasnej baziliky. Nová bazilika bola
skrátená o chrámové priečelie (teraz má 86
metrov) a na jej miesto bolo postavené
nové, ktorému dominujú dve veže. Bočné
lode baziliky boli predelené priečkami s
pilastrami (pilaster - pravouhlý výstupok -
ako neúplný stĺp - v stene, s väzbou,
driekom a hlavicou: kamenný p., iónsky,
dórsky, korintský) a tak vzniklo 14
samostatných postranných kaplniek, z
ktorých 10 má oltáre a pod podlahou
krypty. Z krížnej lodi bola odstránená 100
metrov vysoká veža a bola nahradená
kupolou s nízkou vežou – lucernou (lucerna
–samostatne zastrešený valcovitý alebo
polygonálny nadstavec kupoly s oknami na
jeho osvetlenie). 
Vedľa baziliky sa nachádza gotická kaplnka
nazývaná Cyrilka s ikonostasom pred
hlavným oltárom a interiérom
prispôsobeným k sláveniu východnej
liturgie. 
Reformou cisára Jozefa II. bol v roku 1784
kláštor zrušený. Bazilika a kláštorné budovy
prešli pod správu diecézneho kléru,
niektoré objekty boli určené pre armádu,
iné prenajaté. Celá stavba začala postupne
chátrať. Čiastočnej obnovy sa dočkala v
súvislosti cyrilometodským kultom v rokoch
1863 – 1885. Ďalší rozvoj nastal až
príchodom jezuitov – Spoločnosť Ježišova -
na Velehrad v roku 1890. Založili
gymnázium a konvikt (konvikt – študentský
výchovný ústav, internát). Za ich správy bola
budova zabezpečená proti vzlínavej
vlhkosti. 
Pri týchto prácach bolo objavené
velehradské podzemie, ktoré ešte pred

vypuknutím druhej svetovej vojny bolo
sprístupnené verejnosti - lapidárium.
Nachádza sa tu ojedinelá galéria svedkov
viery našej doby, mučeníkov 20. storočia. Je
tu rozsiahla zbierka románskych kamenných
fragmentov z pôvodnej baziliky, ktorú zničili
husiti. Je tu verná kópia palládia českej
zemi, reliéf Matky Božej s dieťaťom. 
Podľa legendy sa obraz viaže až k sv.
Metodovi, ktorý mal tento reliéf venovať
českej kňažnej Ľudmile pri jej krste. Do
rámu obrazu sú vložené relikvie sv. Václava,
sv. Vojtecha a sv. Prokopa. Je tu vystavená aj
zlatá ruža, dar pápeža Jána Pavla II..
V roku 1928 z rozhodnutia pápeža Pia XI. bol
kostol povýšený na baziliku minor a jeho
dekrétom z roku 1932 jej bol pripojený
spolupatronát sv. Cyrila a Metoda. 
Nástup totalitných režimov k moci  bránil
Velehradu svojmu rozvoju. V roku 1950 je
kláštor znovu zrušený. 1985. roku prišiel
pápežov zástupca kardinál Agostino
Casaroli, vatikánsky štátny sekretár aby, za
prítomnosti pražského kardinála Františka
Tomáška, odovzdal velehradskej bazilike
zvláštne pápežské vyznamenanie – Zlatú
ružu. Tejto slávnosti sa zúčastnilo skoro až
štvrť milióna pútnikov z Čiech, Moravy a
Slovenska. Až v roku 1990 sa vrátili jezuiti a
22. apríla 1990 pricestoval na Velehrad
pápež Ján Pavol II. 

Nedeľa 5. augusta 2018 – deň „2“
Dobré ráno! Tak pokračujeme. Aj keď je
nedeľa, nepolihujeme. Budíček 6:30.
Nemáme veľa času, lebo o 7:00 už máme
raňajky. 
Schodiskom schádzame do jedálne na
prízemí a tu je busta Dr. Antonína Cyrila
Stojana, olomouckého arcibiskupa,
zakladateľa Poutního exerčičního domu. O
ňom som už písal. Jeho sarkofág je uložený
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Rozhodnutie

Jeden muž sa raz stratil v kamenistej,

vyprahnutej krajine. Slnko neúprosne pálilo
a vysávalo silu zo všetkého živého. Muž bol
na pokraji svojich síl. Vyzeralo to, že už-už sa
zrúti, keď tu zbadal opustený domček.
Namáhavo sa k nemu dovliekol. Pred
domom bol ošúchaný žľab s ručným
čerpadlom. Hodil sa na páku a začal
pumpovať ako blázon. Čerpadlo vŕzgalo, ale
nevyšla z neho ani kvapka vody.
V tieni čerpadla muž zazrel sklenú fľašu
uzavretú korkovú zátkou, na ktorej bol
priviazaný lístoček. Fľaša bola plná vody.
Roztrasenými rukami zdvihol lístok k očiam
zapáleným od slnka a čítal: „Priateľu, ak
chceš, aby čerpadlo fungovalo, najprv doň
musíš naliať všetku vodu z fľaše. Prv než
odídeš, nezabudni znovu naplniť fľašu
vodou.“
Mužom začali lomcovať protichodné

myšlienky. Umieral od smädu. Má azda
minúť všetku tú vodu tým, že ju vyleje do
čerpadla? Bolo také hrdzavé. A čo ak to
nebude fungovať? Ak by vypil vodu z fľaše,
zachránil by sa, ale v tom prípade by ten, kto
príde po ňom, nemal žiadnu šancu na
záchranu.
Čo má robiť? Zachrániť sa alebo riskovať,
aby dal aj iným možnosť prežiť?
Vnútorný hlas mu našepkával, aby
zariskoval. Rýchlym pohybom vylial vodu z
fľaše do čerpadla a potom sa zúfalo oprel do
páky a pumpoval zo všetkých síl, ktoré mu
ešte zostali. Čerpalo niekoľkokrát zakašľalo
a potom začalo chrliť čistú, pramenitú vodu.
„Ďakujem, ďakujem!“ mumlal muž, keď
hasil svoj smäd a nechal stekať vodu na
svoju tvár.
Pred odchodom naplnil fľašu vodou a
dôkladne ju uzavrel zátkou. Potom dopísal
na lístoček: „Ver nám, priateľu, funguje to!
Všetko vylej do čerpadla – vráti ti to v hojnej
miere!“
„Dávajte a dajú vám: mieru dobrú,

natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú

do lona. Lebo akou mierou budete merať vy,

takou sa nameria aj vám.“ (Lk 6,38)

Zdroj:  Bruno Ferrero:  Vždy príde ďalší deň

(spracovala Anna Sabolová ml.)  

v kráľovskej kaplnke v bazilike. Spomeniem
iba, že okrem iného bol aj poslanec
Národního shromáždění. Na jeho podnet v
roku 1922 odkúpilo Cyrilometodějské
Družstvo Velehrad budovu bývalého
pivovaru a o dva roky neskôr bol už Stojanov
dom odovzdaný k užívaniu. Bolo tu 120
miest v jedno a dvoch posteľových izbách.
Po roku 1948 bol zmenený na Ústav
sociálnej starostlivosti pre mládež. Po

revolúcii bol navrátený späť cirkvi a po
rekonštrukcii od roku 1992 slúži nielen
svojmu pôvodnému zámeru, ale konajú sa
tu aj semináre a stretnutia rôznych
cirkevných združení. Na priečelí budovy na
pamiatku nechali erb bývalého pivovaru, na
ktorom je nápis: „Znak tento zdobil zde
pivovar do přestavby na Stojanov.“ 
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)   
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Európa by mala robiť viac pre ochranu náboženskej slobody vo
svete

Štrasburg 16. januára (TK KBS) Európsky parlament schválil

uznesenie o usmerneniach EÚ a mandáte osobitného vyslanca
EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ.

Uznesenie požaduje, aby Únia aj naďalej využívala všetky nástroje svojej vonkajšej politiky
na ochranu náboženskej slobody ako jedného
zo základných ľudských práv a tiež aby
posilnila mandát osobitného vyslanca EÚ na
podporu slobody náboženského vyznania
alebo viery, ktorý dnes zastáva bývalý
eurokomisár Ján Figeľ.
„Tam, kde sa ľudia kvôli svojmu náboženstvu
stávajú občanmi druhej kategórie, nie je
sloboda, ani spravodlivosť. Nie je náhoda, že
autorom uznesenia je poslanec z Poľska, že
petícia, ktorá volala po jeho prijatí, vznikla
práve na Slovensku a že prvým osobitným
vyslancom pre podporu slobody
náboženského vyznania a viery mimo EÚ je
Slovák. Na rozdiel od našich priateľov zo
starých členských štátov máme totiž ešte v
živej pamäti, čo znamená prenasledovanie pre
vieru zo strany štátnej moci.
Na podporu tejto správy a ochrany
náboženskej slobody pripravila nezisková
organizácia CitizenGO petíciu, ktorú podporilo
viac ako 50 000 občanov EÚ v priebehu
jediného týždňa. Riaditeľka slovenskej
pobočky organizácie Miriam Kuzárová ju
symbolicky odovzdala ešte pred hlasovaním
šéfovi politickej skupiny Európskej ľudovej
strany Manfredovi Weberovi.
“V dramatickej situácii, kedy sú ľudia na celom
svete diskriminovaní, prenasledovaní a
vraždení kvôli svojmu náboženskému
presvedčeniu, je prijatie tejto správy
dôležitým signálom EÚ, ktorý potvrdzuje
odhodlanie zintezívniť zápas o náboženskú
slobodu pre všetkých,” zdôraznila Miriam
Kuzárová, riaditeľka CitizenGO Slovensko.

Zdroj: www.tkkbs.sk   
(spracovala Anna Sabolová ml.)

Na eucharistický kongres bude pozývať
kríž s relikviou Kolesárovej 

Košice 14. januára (TK KBS) Na 52.

medzinárodný eucharistický kongres,
ktorý sa uskutoční budúci rok v
Budapešti, bude u nás pozývať
špeciálny misijný kríž. Svoje putovanie
začal v piatok 11. januára 2019 v
Košiciach. Zvláštnosťou tohto symbolu
eucharistického kongresu, ktorý
požehnal ešte vlani v novembri pápež
František, je, že sú v ňom uložené
relikvie 27 svätcov. Ide o svätcov nielen
z nedávnej minulosti, ale i z pradávnych
období. Svätí nepochádzajú len z
Maďarska, ale z celého bývalého
východného bloku. 
Popri troch Svätých košických
mučeníkoch – Štefana Pongráca,
Melichara Grodeckého a Marka Križina i
blahoslavenej Sáry Salkaházi bude kríž
zdobiť aj relikvia blahoslavenej Anny
Kolesárovej. Jej uloženie sa uskutočnilo
v utorok 15. januára počas
eucharistickej slávnosti s košickým
arcibiskupom metropolitom Mons.
Bernardom Boberom v
premonštrátskom  kostole Najsvätejšej
Trojice v Košiciach.



VV časEčasE odod 21.01.2018 21.01.2018 dodo 27.01.201927.01.2019
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 27.1. - 2.2. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Ružena Poláková.     

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: Každoročne od 18. do 25. januára trvá tento
modlitbový týždeň. Do spoločných aj súkromných úmyslov modlitieb pripojme úmysel za
jednotu kresťanov.

dnes popoludní po pobožnosti pozývam prvoprijímajúce deti a ich rodičov na stretnutie do
farského kostola.

Farské slávnosti 2019: Z dôležitých dátumov života farnosti dávame do pozornosti: 5. máj –
slávnosť Prvého svätého prijímania, 12. máj – odpustová slávnosť Fatimskej Panny Márie, 2.
jún (pracovná verzia) – slávnosť udelenia Sviatosti birmovania, 28. júl – odpustová slávnosť
sv. Joachima a Anny, 13. október – výročie posviacky farského kostola.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude pri sv. omši do zvončeka zbierané na Podporný fond našej
arcidiecézy a po sv. omši môžete do označených krabičiek prispieť na pastoráciu mládeže v
Arcidiecéznom pastoračnom centre a v Univerzitných pastoračných centrách. Vopred
ďakujeme za všetky milodary.

Nácvik zborov: V stredu po sv. omši  nacvičuje v kostole zbor dospelých, v sobotu o 1330 v
pastoračnom centre detský zbor (zvlášť pozývame prvoprijímajúce deti). 

Zimný štadión: V dnešnú nedeľu máme opäť ako farnosť k dispozícii zimný štadión od 1615

do 1715. Poprosím účastníkov korčuľovania o poplatok 2 € na dospelú a 1 € na nedospelú
osobu. Zodpovedná osoba bude určená.

Rozpis lektorov:
3. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - p. Baranová, p. sabolová; 10.00 hod. - rod.
dzurovčinova.
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Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220;

Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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PPoNdELoKoNdELoK 21.01.201921.01.2019
Sv. Agnesy, panny a mučenice

(spomienka) 

sv. omša: 1800 + Katarína Slováková 

Poklona Sv. Olt.: 1845

uu ToRoKToRoK 22.01.201922.01.2019 sv. omša: 800 + Ľubomír, Mikuláš 
a zosnulí z rodiny Vasiľkovej 

ss TREdaTREda 23.01.201923.01.2019 sv. omša: 1800 + Pavol Fil (5. výročie)  
(detská)

ŠŠ TVRToKTVRToK 24.01.201924.01.2019
Sv. Františka Saleského, biskupa a

učiteľa Cirkvi (spomienka) 

Poklona Sv. Olt.: 1700

sv. omša: 1800 + Juraj Bindas (1. výročie)

PP iaToKiaToK 25.01.201925.01.2019
Obrátenie sv. Pavla, apoštola
(sviatok) 

sv. omša: 1800 ZBP Juliána Gazdová (18 rokov) 
(mládežnícka)

ss oBoTaoBoTa 26.01.201926.01.2019
Sv. Timoteja a Títa, biskupov

(spomienka)   

Modl. večeradlo: 700

sv. omša: 800 za duše v očistci 

sv. omša (Jaa): 1800 + Juraj, Alfonz, Mária, Juraj

NN EdEľaEdEľa 27.01.201927.01.2019

3. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

sv. omša: 800 za farnosť     

sv. omša: 1000 ZBP Renáta Čelková 

Sv. ruženec     1430

LiTuRgicKýLiTuRgicKý PRogRamPRogRam odod 21.01.2018 21.01.2018 dodo 27.01.201927.01.2019

„Láska oslepuje, manželstvo navracia zrak.“ (nemecké príslovie)


