
Evanjelium (Lk 2, 41 – 51 ) nám rozpráva prí-
beh o tom, ako sa Ježiš stratil počas sviatkov 
v Jeruzaleme a ako ho rodičia našli v chráme. 
 Lukáš napísal tento text jemu vlast-
nou jemnosťou a teologickou hĺbkou (nie je 
dôležité, či nás Lukáš stavia pred historic-
ký fakt, alebo ten príbeh pre svoj teologic-
ký zámer jednoducho literárne „vytvoril“). 
Podľa môjho názoru text vrcholí slovami Je-
žišovej odpovede jeho matke: „On im od-
povedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli 
ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Ot-
ca?“(že sa musím starať o záležitosti môjho 
Otca?, alebo musím byť vo veciach môjho 
Otca?)“. Z tých slov by sme mali vyvodiť, že 
hľadať Ježiša znamená predovšetkým na-
učiť sa „starať o veci/záležitosti Otca“. Čím 
sa teda Ježiš zaoberá a  čo mu robí staros-
ti vzhľadom na Otca? Myslím, že Ježišovo 

„byť/starať sa o  veci/záležitosti Otca“ vyja-
druje jeho obrovské úsilie o  obnovu lesku, 
krásy a  dôstojnosti Božej tváre, pochova-
nej pod všelijakými myšlienkovými nános-
mi a zoškaredenej falošnými náboženskými 
predstavami, ktoré ju znetvorili na nepozna-
nie. Zmysel Ježišovho života a smrti je celý 
v tom: opäť zviditeľniť a urobiť poznateľnou 
tvár Boha ako „Abba“, Otca, Otecka. Dať 
opäť každému možnosť vstúpiť do spolo-
čenstva s Otcom, ktorý vrúcne túži po šťastí 
a živote pre svojich synov a dcéry.
 Hľadať Ježiša teda znamená naladiť sa 
na jeho vlnovú dĺžku a žiť v živote toto po-

slanie: byť deťmi, ktorí zjavujú Otcovu tvár, 
aby bol Otec hrdý na to, že má takých synov 
a dcéry, v ktorých sa plne vidí, ktorí s Ním 
a ako On pokračujú v úsilí o vytvorenie „no-
vého neba a  novej zeme“, kde „Boh bude 
všetko vo všetkom.“
 „Byť/starať sa o  veci/záležitosti Otca“ 
znamená pracovať rovnako ako Ježiš pre 
dobro a šťastie ľudstva.
 „Byť/starať sa o  veci/záležitosti Otca“ 
znamená prechádzať vlastnou i  existenciu 
tých druhých „robiac všetko pre ich dobro 
(robiť dobre)“, tak ako to robil Ježiš a ako si 
to Otec želá.
 „Byť/starať sa o  veci/záležitosti Otca“ 
neznamená starať sa o  to, aký druh kadi-
dla treba nakúpiť na rôzne obrady, ale stať 
sa ľúbeznou vôňou Božieho Milosrdenstva, 
ktoré štedro vylial do našich životov i do ži-
votov ostatných.
 „Byť/starať sa o  veci/záležitosti Otca“ 
neznamená rozžiariť čo najviac mosadzných 
svietnikov na oltári (ad majorem Dei glori-
am...), ale stať sa svetlom, ktoré osvetľuje 
cestu tým, ktorých Otec hľadá. Ak budeme 
tak žiť, opravdivo prijmeme Krista a tak bu-
deme v hlbokom spojení so Synom. Neob-
medzíme sa len na „chodenie k prijímaniu“ 
ako odmenu za vernosť prikázaniam. Bu-
deme naozaj schopní stať sa chlebom pre 
druhých: To znamená „Byť/starať sa o veci/
záležitosti Otca". 
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DUCH PRAVDY VÁS UVEDIE 
DO CELEJ PRAVDY
Rastislav Dvorový





4. jún – 10. jún 2018
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby

4. 6. 800 Bracovce

5. 6.
Ut

Sv. Bonifáca, 
biskupa a mučeníka

spomienka

700 Ložín + Albert Osipčák

745 Bánovce n/Ond. + Ján Ivan

6. 6.
7. 6.

Št 1800 Lučkovce
spoveď 17.30

+ Anna Bačová, Michal, 
Michal a Mária

8. 6.
Pi

Najsvätejšieho srdca 
Ježišovho

slávnosť

1700 Moravany + Alexander a Anna Hlavatí

1800 Trhovište + Agnesa Čižmarová

9. 6.
So

1700 Ložín Zdr., BP Emka, Kristínka, 
Martinka

1800 Moravany + Anna a Michal Hlavatí
Bánovce n/Ond. Obecné slávnosti

10. 6.
Ne

DESIATA NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ

745 Bánovce n/Ond. + Anna Eštoková
845 Trhovište Zdr., BP rod. Križová

1000 Lučkovce Za farnosť
Odpustová slávnosť
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11. jún – 17. jún 2018
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby
11. 6.

12. 6.
Ut

1715 Ložín + Sabina Semešová

1800 Bánovce n/Ond. + František Ivanov

13. 6.
St

Sv. Antona Paduán-
skeho, kňaza 

a učiteľa Cirkvi
spomienka

700 Moravany + Anna Hlavatá, r. Rusnáková

800 Bracovce + Ján, Mária, Ján

14. 6.
Št 800 Lučkovce + Mária Švitká

15. 6.
Pi

700 Moravany + Anna Hlavatá, r. Majirská

800 Trhovište + Michal

1000 Košice Diakonská vysviacka

16. 6.
So

1000 Košice Kňazská vysviacka

Trhovište Obecné slávnosti

1700 Lučkovce Za farnosť

1800 Moravany
Poďakovanie Bohu 
za 50. rokov života 

a 25. rokov manželstva 

17. 6.
Ne

JEDENÁSTA NEDEĽA
 V CEZROČNOM 

OBDOBÍ

ZBIERKA DOBRO-
ČINNÉ DIELA SV. 

OTCA

745 Bracovce + Anna

900 Ložín Zdr., BP Filipko s rod.

745 Bánovce n/Ond.
Poďakovanie Bohu za 30. 

rokov života, prosba 
o zdr., BP Lucia

900 Trhovište Zdr., BP rod. Bérešová

730 Moravany Gréckokatolícka liturgia

845 Lučkovce Gréckokatolícka liturgia


