
P„Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu.“  

(Lk 24, 45) 

 
   Nedeľa Božieho slova, ktorá sa z rozhodnutia pápeža Františka slávi každý rok na Tretiu nedeľu v 

Cezročnom období, pripomína všetkým pastierom i veriacim význam a hodnotu Svätého písma pre 

kresťanský život, ako aj vzťah medzi Božím slovom a liturgiou. Pápež František napísal: „bude 

dôležité, aby sa pri slávení Eucharistie intronizoval posvätný 

text, čím sa zhromaždeniu jasne dá najavo, že Božie slovo má 

normatívnu hodnotu.“ Čo znamená „Normatívna hodnota“? 

Je to hodnota, ktorá nám ukazuje, čo je normálne a čo nie. 

Čo je normálne pre ľudí, s ktorými pracuješ a žiješ? Čo je 

normálne pre tých, ktorí Pána osobne nepoznajú? Pre nich - 

a často aj pre nás všetkých - je normálne to, čo svet hovorí, 

čo móda žiada, čo si väčšina myslí a robí. Pre nás veriacich 

však má byť „normatívnou hodnotou“ to, čo si Boh myslí. O 

tom nám hovorí vo svojom Slove. Božie Slovo hovorí veľmi 

konkrétne o všetkom, čo sa týka ľudského života. Všetko, čo 

prežívame je tam nejakým spôsobom pomenované. Hovorí napríklad o rôznych emóciách, o túžbe 

po pomste, o hneve, o sklamaní, ale aj o láske, o sexualite. Súčasnú dobu môžeme nazvať, že je 

dobou úžitku, čo sa žiaľ prenáša aj do medziľudskej a náboženskej oblasti. Pápež František  to 

nazýva „kultúra skartovania“. Hľadanie úžitku sa deje aj pri čítaní Božieho slova. Sväté písmo nie je 

vec, na ktorú mám záruku na istý čas a čakám od jej používania úžitok. Božie slovo nie je ani prístroj, 

ktorý po „vhodení“ úsilia a stráveného času automaticky vyrieši moje problémy. Čítanie Božieho 

slova nemá byť v prvom rade zamerané na získanie akýchsi dobier, ale na hľadanie môjho 

zjednotenia s Bohom. Prvým a hlavným cieľom čítania Božieho slovo je vytvorenie spoločenstva s 

Bohom. Pápež pripomína, že deň venovaný Svätému písmu nechce byť dňom, „raz za rok“, ale  

dňom „z celého roka“, počas ktorého čítame Božie slovo. Ďalej upozorňuje, že Sväté písmo a 

sviatosti sú neoddeliteľné. 
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Ako čítať Sväté písmo a nestratiť sa 

To, že Sväté písmo Biblia je zbierkou viacerých menších či väčších kníh ( grec. Ta biblia 

= knižočky, spisky) zachytávajúcich dejiny našej spásy. Viacerí z nás tiež nabrali odvahu a 

rozhodli sa ju čítať. Veľakrát však narazíme na znechutenie, ak textom nerozumieme alebo 

sa nám zdajú príliš ťažké. Ako sa teda pustiť do čítania Biblie, ku ktorému nás Cirkev 

neustále vyzýva, a zároveň ju čítať efektívne a s úžitkom, aby v nás toto čítanie prinášalo 

požadované ovocie? 

1. Čítať pravidelne a zaradom 

Ak sa chceme skutočne efektívne pustiť do čítania Biblie, potom je potrebné, aby 

sme to nerobili trikrát do roka. Jedným zo základných a prvých pravidiel je pravidelnosť 

nášho čítania. Môžeme ho čítať a rozjímať napríklad každú nedeľu, ale určite lepšie by 

bolo každý deň. Ak je totiž interval nášho čítania príliš veľký, bude prinášať len malé 

výsledky pre náš život. K tomuto pravidlu pravidelnosti patrí aj systematické čítanie, 

a teda čítanie za radom. Mali by sme sa vyhnúť náhodnému otváraniu Písma, a to nie 

preto, že by k nám Boh nemohol hovoriť aj tak, ale preto, lebo oveľa lepšie porozumieme 

biblickým textom, ak ich budeme čítať v kontexte. 

2. Modlitba k Duchu Svätému 

Vieme, že biblické texty sú VŠETKY inšpirované Duchom Svätým, a teda ak ich 

chceme správne pochopiť, musíme sa opýtať toho prvotného autora, čo tým vlastne 

myslel. A tým je Duch Svätý. Pod jeho vedením texty vznikli a pod jeho vedením ich 

musíme aj čítať. Môžeme tak urobiť krátkou modlitbou na úvod.  

3. Čítať bez predsudkov, pozorne a s vierou 

Veľakrát pristupujeme k biblickému textu s veľkými predsudkami, napríklad: „Ja by 

som tú Bibliu aj čítal, ale keď tam je to tak ťažko písané!“ alebo: „Tie evanjeliá si občas aj 

prečítam, ale ten Starý zákon, to sú len samé bitky a vojny.“ Takýchto a podobných 

predsudkov sa musíme vzdať, pretože nám skutočne bránia preniknúť k hlbšej podstate 

a posolstvu biblického textu.  

4. Nebáť sa práce s textom 

Je úplne prirodzené, že nemôžeme chápať všetky metafory a prirovnania, ktorými sa 

vtedajší človek vyjadroval. Ani o 1000 rokov nemusia ľudia chápať, čo znamená, že je 

niekto „in“ alebo „out“, alebo že niečo „hejtuje“.  



 

5. Čo tento text hovorí mne osobne? 

V drvivej väčšine prípadov nerozjímame preto, aby sme to odprednášali v kostole 

alebo vysvetlili niekomu ďalšiemu. Rozjímame preto, lebo sa potrebujeme sýtiť Božím 

slovom. To znamená, že našou prvou otázkou nemá byť: „Čo chce tento text povedať vo 

všeobecnosti?“ ale „Čo mi Boh hovorí cez tento text?“ Svätý Ignác z Loyoly hovoril, že nie 

je potrebné prerozjímať celý text a obsiahnuť ho, ale stačí si z neho vziať jednu myšlienku 

a zostať pri nej.  

6. Zachytiť to, čo ma oslovilo 

Nakoľko sme ľudia zábudliví a aj pri najlepšej vôli nám vždy niečo unikne, je veľmi 

odporúčané mať svoj diár či iný zápisník, do ktorého si značíme to, čo nás pri biblickom 

rozjímaní oslovilo.  

7. Modlitba na základe rozjímaného textu 

Naše rozjímanie by malo opäť skončiť modlitbou. Tá je akýmsi zhrnutím toho, čo nás 

oslovilo. Modlitba na základe rozjímaného textu nám pomáha lepšie si osvojiť a prijať text, 

ktorým sa k nám Boh prihovoril. 

Týchto sedem rád môže byť dobrou pomôckou pre všetkých, ktorí chcú čítať Božie slovo 

s úžitkom, premýšľať o ňom a spoznávať stále viac Boha. Tak neváhajme a pustime sa do 

jej čítania a potom nezostávajme len pri nadšení, ale snažme sa to uplatňovať aj v praxi. 

Príjemné efektívne čítanie! 

 

OZNAMY: 

• Kancelária farského úradu:. V utorok a štvrtok od 16:00 do 17:00 hod. K dispozícii som 

na farskom tel. čísle 0915 809 150.  

• Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 

• Vo štvrtok 20.1.2022 o 18.00 hod. pozývam prvoprijímajúce deti a ich rodičov na sv. 

omšu.  

• Birmovanci pokračujú v príprave v skupinách podľa rozdelenia.  

• Tretia nedeľa v cezročnom období sa slávi ako Nedeľa Božieho slova, ktorá má byť 

dňom oslavy,  štúdia a šírenia Božieho slova. 

https://www.biblickydiar.sk/


 

• Dnešnú nedeľu  je zbierka na Pastoráciu  mládeže ACM/UPC .  

• Na štvrtú nedeľu v cezročnom období  bude zbierka na potreby kostola. Pán Boh 

zaplať za vaše milodary. 

 

• Opatrenia platné od stredy 12.januára 2022: 

➢ Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu 

Nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v 

kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov 

hromadného podujatia 

(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez 

spevu, OP) 

➢ Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevom 

Stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v 

kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov 

hromadného podujatia 

(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo 

státie, so spevom, OP) 

➢ Režim základ 

Individuálna pastorácia (na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého 

prijímania, duchovný rozhovor. Platí, že  sa v priestoroch nesmú tvoriť rady 

čakajúcich) 

➢ Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných 

obmedzení 

➢ Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné 

obmedzenia 

  



 

 

 

 

 

Liturgický program  17.1. – 23.1. 2022 

17.01.2022 Pondelok  11:00 
POHREBNÁ SV. OMŠA 

† Marta  Bosáková 

18.01.2022 Utorok OP 18:00  
Féria 

† Ladislav Lupač 

19.01.2022 Streda OP 07:00 
Féria 

† Eva Kraviarová 

20.01.2022 Štvrtok OP 18:00  
Féria 

† Mária Dzurčaninová 

21.01.2022 Piatok OP 18:00  
Sv. Agnesy, panny a mučeníce - spomienka 

† Nadežda Magdová,  1.výr. 

22.01.2022 Sobota OP 07:00  
Féria 

Za živých členov RB 

23.01.2022 Nedeľa OP 

 TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

07:30 ZBP Ján Lukáč, 80 r. 

09:00 Za veriacich farnosti 

10:30 ZBP Erik 10 r.,  Patrik, Andrea                   ONLINE 
 

Liturgický program  24.1. – 30.1. 2022 

25.01.2022 Utorok OP 18:00 
Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok 

† Jozef, Juraj 

26.01.2022 Streda OP 07:00 
Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka 

† Jozef Lopatovský 

27.01.2022 Štvrtok OP 18:00  
Féria 

z rod. Urbancovej a Kraviarovej 

28.01.2022 Piatok OP 18:00  

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi - 
spomienka 

ZBP František 

29.01.2022 Sobota OP 07:00  
Féria 

† Ján, Alžbeta, Štefan, Terézia, Jozef 

30.01.2022 Nedeľa OP 

 ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

07:30 ZBP František a Alžbeta , 40 r. manželstva 

09:00 Za veriacich farnosti 

10:30 ZBP Ján ,70 r.                                                ONLINE 

 


