
Žijeme v  dobe, kedy sa rýchlo vymýšľajú zákony, 
predpisy či nariadenia. Všetko je v poriadku dovte-
dy, kým to slúži k blahu a spokojnosti nás všetkých 
a nie len jednotlivcov.
 Pán Ježiš v  evanjeliu dnešnej nedele hovorí: 

„Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon, alebo pro-
rokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť“ (Mt 5,17).
 Kto chce žiť v priateľstve s Bohom, je povinný 
zachovávať Boží zákon, lebo Boh je najvyšší zá-
konodarca. Podľa Matúša máme chápať Zákon ako 
výraz Božej vôle. V tomto zmysle sa nemôže Zákon 
zrušiť, ale len uskutočniť. Zákon a proroci to zname-
ná, že Božie prikázania spočívajú na prikázaní lásky 
k Bohu a blížnemu. Preto tam, kde sa učí láske, tam 
sa Zákon správne vysvetľuje, a preto hovorí sv. Pavol, 
že láska je naplnením Zákona. 
 Je evidentné, že Ježišove požiadavky sú veľmi 
radikálne a náročné, pretože nevedú len k vonka-
jšiemu zachovávaniu predpisov, ale k sústavnému 
očisťovaniu tých najtajnejších myšlienok a hnutí srd-

ca. Keď počúvame Ježišove slová, „každý“ máme 
tendenciu myslieť si, že to nie ja, ale tí druhí. „Keď 
prinášaš svoj dar na oltár… choď sa najprv zmieriť so 
svojím bratom…, ak ťa zvádza na hriech tvoje pra-
vé oko a ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka…, 
odhoď ich od seba,“ zrazu je jasné, že ten „každý“, 
koho má Ježiš na mysli, je každý z nás. Práve vte-
dy, keď pochopíme a pokorne vyznáme, že ja som 
ten „každý“, kto sa ešte stále často hnevá a hľadí 
žiadostivo na to, čo mu nepatrí, ale s ľútosťou sa ob-
racia k Bohu s prosbou: „Bože, buď milostivý mne 
hriešnemu“, dochádza k obráteniu, ku ktorému Ježiš 
sústavne vedie svojich poslucháčov. Naplnením zá-
kona je láska. 
 Láska existuje len tam, kde sa jedna osoba slo-
bodne odovzdáva druhej v súlade s Božím zákonom. 
A hoci je sloboda veľkým rizikom, je zároveň pred-
pokladom lásky. Aj keď žijeme v dobe neustáleho 
pohybu, keď sa menia zákony, majme vždy na mysli 
aj Boží zákon, aby sme dosiahli spásu našich duší.
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Udalosť, keď Mária priviedla Ježiša 40 dní po jeho na-
rodení do jeruzalemského chrámu, aby ho zasvätila 
Bohu Otcovi, si pripomenú kresťania 2. februára na 
sviatok Obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.
 V katolíckych kostoloch sa v tento deň koná 
obrad požehnania sviec, liturgia svetla ako sym-
bol očisty a procesia. Keďže v katolíckej cirkvi je 
2. február aj Dňom zasväteného života, konajú sa 
v  tento sviatok stretnutia biskupov s  rehoľníkmi, 
ktorí zasvätili svoj život Bohu a  službe ľuďom 
v  rôznych oblastiach. Súčasťou obradov v kosto-
loch je rovnako požehnávanie sviec.
 V  gréckokatolíckej cirkvi sa Hromnice nazý-
vajú Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. 
Evanjelici si 2. februára pripomínajú Predstavenie 
Pána, keď Jozef a Mária prišli do jeruzalemského 
chrámu, aby predstavili Ježiša. V niektorých eva-
njelických cirkevných zboroch sa na Hromnice ko-
najú služby Božie.

 Sviatok Obetovania Pána bol v  Jeruzaleme 
známy už v 4. storočí a od 10. storočia sa týmto 
mariánskym sviatkom končilo obdobie Vianoc.
 Pôvod tohto sviatku súvisí so zákonom Izra-
elitov, podľa ktorého žena na 40. deň po narodení 
syna (alebo na 70. deň po narodení dcéry) bola 
povinná ísť do chrámu a podrobiť sa očisťovacej
pobožnosti. Tento sviatok sa preto nazýva aj Očis- 
ťovanie Panny Márie. Liturgia svetla, ktorého sym-
bolom sú sviece, sa vzťahuje na Krista – svetlo sveta.
 Slávnosť požehnávania sviec na Hromnice 
má dávnu tradíciu. Ľudia zapaľovali požehnané 
sviece a modlili sa pri nich v  ťažkých situáciách, 
pri prírodných katastrofách, búrkach, krupobití,
od čoho pochádza názov Hromnice. 
 Býva tiež zvykom zapaľovať hromničnú svie-
cu pri umierajúcich, aby v pokoji prešli do večnos-
ti. Používanie požehnanej sviečky pri modlitbe je 
pre veriacich symbolom prítomnosti Ježiša Krista.

Dom Anky Kolesárovej pozýva všetkých mla-
dých ľudí nad 15 rokov, ktorí chcú spoznať veľ-
ké veci, ktoré Boh ponúka, na valentínsku 72. 
púť radosti. Stretnutie sa uskutoční v dňoch od 
10. do 12. februára 2017 na základnej škole 
v Pavlovciach nad Uhom. Témou valentínskej 

púte je „Veľké veci robí Pán“. Ako s Bohom víťa-
ziť a vytvárať novú kultúru života príde slovom 
a svedectvom sprostredkovať hlavný hosť púte, 
duchovný otec Ján Buc. Prihlasovanie a viac in-
formácií je na stránke www.domcek.org



06. 02. – 12. 02. 2017
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby

6. 2.
Po

Sv. Pavla Mikiho 
a spoločníkov, 

mučeníkov
spomienka

1130 Bracovce + Štefan, Margita, Jozef

7. 2.
Ut 1730 Ložín + rod. Mihaľová

8. 2.
St 700 Moravany + Vincent Veseleni

9. 2.
Št

10. 2.
Pi

Sv. Školastiky, panny
spomienka

1730 Moravany + Július, Zuzana, Jozef Erdelyoví
1730 Trhovište + Imrich, Juraj, Gabriela

11. 2.
So

Preblahoslavenej 
Panny Márie Lurdskej
ľubovoľná spomienka

800 Bánovce n/Ond. + Anna Eštoková

800 Ložín + Andrej Bodnár

12. 2.
Ne

ŠIESTA CEZROČNÁ 
NEDEĽA

800 Bracovce Za farnosť
900 Ložín + Sabina Semešová
1030 Bánovce n/Ond. + Mária, Anna, Štefan, Anna

800 Lučkovce + Mária
900 Moravany Zdr., BP Mária s rod.

1030 Trhovište Poďakovanie za 40. rokov života, 
prosba o zdr., BP Lenka

DOPLŇ SLOVÁ:

Ježiš povedal svojim _______________: „Vy ste soľ _______________. Ak soľ _________ 

chuť, čím ju _________________? Už nie je na nič, len ju _____________ von, aby ju ľu-

dia _____________. Vy ste _____________ sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá 

____________. Ani _______________ nezažnú a ________________ pod mericu, ale na 

_____________ aby __________________ všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše 

svetlo pred _________________, aby videli vaše dobré ________________ a oslavovali 

vášho Otca, ktorý je na _________________.“

svietnik
učeníkom
lampu

vyhodiť
skutky
svetlo

svietila
ukryť
zeme

stratiť
ľuďmi
osolia

nebesiach
pošliapali
nepostavia



OSEMSMEROVKA
ALELUJA
BLAŽENOSŤ
CESTA
ČIARKA
ČLOVEK
DOKONALOSŤ
FARIZEJI
HRIECH
CHÁPAVOSŤ
JASAŤ
JERUZALEM
KRÁĽOVSTVO
KVAPKA
MALIČKÍ
MANŽELKA
MILODAR
MÚDROSŤ
NAPLNIŤ
POKOJ
POMINUL

POMOC
POVEDAŤ
PRAVDA
PRESTPÚPIŤ
PRIKÁZANIE
SION
SLÁVA
SLOVO
SPOZNAŤ
SPRAVODLIVOSŤ
SRDCE
SÚHLAS
TAJOMSTVO
VERNOSŤ
VIERA
VŠEMOHÚCNOSŤ
ZACHOVÁVAŤ
ZÁKON
ZRUŠIŤ
ZVELEBOVAŤ
ŽIVOTTAJNIČKA:
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13. 02. – 19. 02. 2017
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby
13. 2.

Po 1130 Bracovce + Michal Komár

14. 2.
Ut

1730 Ložín + Jozef Miľko
1730 Bánovce n/Ond. Zdr., BP Marta Koribaničová

15. 2.
St

800 Trhovište
+ Ľudmila Kačanovská

Zdr., BP Marta Kapurová
16. 2.

Št
800 Lučkovce + Mária a Jozef Bačovčinoví

17. 2.
Pi

1730 Bánovce n/Ond. + Jozef a Anna Ondovčíkoví

1730 Trhovište + Mária Krivá

18. 2.
So

800 Ložín + Anton Bunčík

1730 Lučkovce Za farnosť

19. 2.
Ne

SIEDMA 
CEZROČNÁ 

NEDEĽA

800 Bánovce n/Ond.
Poďakovanie za 80. rokov života, 
prosba o zdr., BP Mária Ješková

915 Bracovce + Gabriela Kurucová
1030 Ložín Zdr., BP Ján Bujalobok

800 Lučkovce Gréckokatolícka liturgia
900 Moravany + Milan Čintala
1030 Trhovište + Mária a Anna Fulajtárové


