
Spoločníci na ceste 

 

„Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela 

sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus.“ (1 Kor 12,12) 

 „Spoločníci na ceste“, téma, ktorá nás  pozýva k uvažovaniu 

a modlitbe. Je to akoby počiatočná výzva k aktualizovaniu 

Božieho slova v problémoch, radostiach i otázkach doby, v 

ktorej žijeme, pretože je to základná podstata nášho 

jestvovania, ktorú Boh zjavuje celými dejinami spásy. Už na 

počiatku, keď „Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a 

vdýchol do jeho nozdier dych života... a umiestnil ho v raji 

Edenu, aby ho obrábal a strážil... Pán, Boh, povedal: „Nie je 

dobre byť človeku samému“! (Gn 2,7.15.18) A keď z 

Adamovho rebra utvoril ženu, priviedol ju k Adamovi. (por. 

Gn 2,21-24) Takto sa v kontexte stvorenia stávajú muž a žena prvými spoločníkmi na ceste života, 

voči ktorým sa vzápätí vedie až dodnes zdanlivo úspešný útok Nepriateľa tohto dokonalého 

Božieho diela. A odvtedy sa muž i žena stávajú aj spoločníkmi na ceste znášania dôsledkov prvého 

spáchaného hriechu. (por. Gn 3) Neponechal však Boh človeka v tomto údele osamoteného, ale 

Sám sa mu stal spoločníkom na ceste vykúpenia. Nemôže teda jeden druhému povedať: 

„Nepotrebujem ťa!“, pretože sú si všetci navzájom zvláštnym spôsobom jednotlivo potrební! 

Nemôže sa jeden starať iba o seba, pretože sa v rámci „tela“ majú starať jeden o druhého! Veď Boh 

dáva tým slabším či menej ušľachtilým vždy väčšiu česť, aby boli všetci vyvážení a mali rovnakú 

hodnotu pred Bohom. I v radosti, či bolesti, nemôže jestvovať individualizmus, ale spoločenstvo. 

Inými slovami: Sme jeden tím, kde sa nemôžeme postaviť do ofenzívy voči spoluhráčovi, ktorý nám 

dáva prihrávku na víťazný gól. Nemôžeme medzi sebou súťažiť, závidieť si či hrať sólo hry. V otázke 

spásy toto nemôže existovať. Ale nech vždy pamätáme na láskavé slovo nášho Majstra, ktorý nám 

i dnes hovorí: „Len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia.“ (Mt 23,8) - teda spoločníci na ceste, na 

ktorej je ON sám spoločníkom každého! 
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Téma Národného týždňa manželstva 2022: Manželský trojuholník? 
 

Slovné spojenie „manželský trojuholník“ sa najčastejšie spája s tým, keď sa do vzťahu 

pripletie tretia osoba… Je zrejmé, že takýto trojuholník manželskému spolužitiu 

nepomáha. Existujú však aj trojuholníky, ktoré môžu byť pre manželstvo prospešné a 

obohacujúce a NTM 2022 smeruje pohľad práve na ne. Jedným z užitočných manželských 

trojuholníkov je  model lásky, ktorý zahŕňa tri aspekty vzťahu: 
 

Tri komponenty lásky 
 

• Dôvera (blízkosť) 

Dôvera (blízkosť) vo vzťahu je chápaná ako schopnosť spoľahnúť sa, zdieľať a ponúknuť 

sebaodhalenie. Je tzv. hrejivým komponentom lásky. Dôvera zvyšuje intimitu, prelínanie, 

„vrastanie“ do života druhého. Prispieva k priľnutiu a vytvoreniu párovej koalície. Úroveň 

dôvery naopak klesá nespoľahlivosťou, neistotou aj vlastnými scenármi subjektívnej 

logiky, v ktorej sa odráža vlastná skúsenosť . 

• Vášeň 

Vášeň je intenzívny prejav emócií, záujmu, túžby, zamerania. Je zdrojom vzrušenia, 

energie, túžby byť spolu, uspokojenia a prioritizácie. Vášeň je však možné vnímať aj ako 

zaujatie, vôľu, nadšenie, tešenie sa. K prebudeniu túžby a udržiavania vášne prispieva 

poznávanie seba i druhého, starostlivosť o osobnú príťažlivosť, starostlivosť o vzťah a 

poznanie subjektívnych preferencií v oblasti záujmov svojich vlastných i druhého. Vášeň 

je z uvedených troch komponentov najmenej stabilná. Obvykle je najsilnejšia na začiatku 

vzťahu a pri nedostatočnej vzťahovej údržbe podlieha tzv. vzťahovej korózii. 

• Záväzok (oddanosť) 

Záväzok  je rozhodnutie k plneniu sľubu, zodpovednosti, je to vedomie súkromného či 

verejného sľubu. Jedná sa o vedomú oddanosť. Obvykle stavia na subjektívnych kritériách 

životných hodnôt a individuálnej morálke. Je podmieňovaný osobnou zodpovednosťou, 

sebaobrazom, subjektívnou mierou odolnosti. Záväzok či oddanosť je posilňovaný 

vedomím porozumenia, sýtením potrieb vlastných i druhého, skúsenosťou oddanosti, 

spoločným prežívaním a zvládnutím pozitívnych i náročných životných situácií.  



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.  

• Zbierka na UPC/ACM bola 248,86 € 

• Za sviece sa vyzbieralo  na farskú budovu 656 €. Úprimne Pán Boh zaplať. 

• Ďakovná púť : Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne 

poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. september 

2021). Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. 

apríla 2022 o 12.00 hodine. V ten istý deň budú slovenskí biskupi sláviť s pútnikmi spoločnú 

svätú omšu v Bazilike sv. Petra o 14.00 hodine. Bližšie informácie budú zverejňované 

priebežne. Na púť je možné cestovať napríklad s katolíckou televíziou LUX, alebo sa 

zorganizovať v rámci vlastnej farnosti či spoločenstva, taktiež individuálnou formou.  

• V sakristii si môžete zakúpiť  knihu Pustovník - Slzy rytiera,  od kňaza  Vladimíra Štefaniča. Cena 

jednej knihy je 10 €.  

• V ponuke sú dve akumulačné pece. Kto by mal záujem nech zavolá na farské číslo. Cena 

dohodou.  

• Pre osvieženie svojho manželského vzťahu! Od 14.2.2022 do 20.2.2022 bude prebiehať 

Národný týždeň manželstva na tému: Manželský trojuholník?   

• V našej farnosti pozývam manželské páry v piatok na sv. omšu. Po nej bude adorácia za 

manželov s individuálnym požehnaním.  

• Niekoľko aktivít nájdete na stránke www.ntm.sk.  

Vyjdite si vo dvojici na dobrodružnú prechádzku . 

Zažite vo svojej obývačke večer plný napätia a zábavy pri kvíze Kahoot! V sobotu 19.2. o 

20:30 pre vás pripravujeme náučno-zábavný kvíz o manželstve.  

Nechajte sa inšpirovať každý deň počas NTM.  SMS - kou alebo e-mailom dostanete drobné 

povzbudenia pre osvieženie manželských vzťahov.  

• Dnes 13.2.2022 je druhá nedeľa v mesiaci.  Pri sv. omšiach je zbierka na farskú budovu. 
 

Ďakujem za vašu podporu a milodary. Rád by som vás touto cestou poprosil o finančnú 

podporu, ktorá bude potrebná pri výstavbe farskej budovy. Uvedomujem si, že situácia, 

ktorú prežívame nie je ľahká aj z dôvodu pandémie Covid-19. Ale 

viem, že to spoločne zvládneme. Druhá nedeľa v mesiaci by bola 

vyčlenená na túto  zbierku. Mária, Matka ustavičnej pomoci, 

sprevádzaj naše dobré úsilie. 
 

Prispievať  môžete na účet určený  

na výstavbu  farskej budovy:  

IBAN: SK 54 0200 0000 0030 5236 1995 

https://www.tvlux.sk/content/slide/438
http://www.ntm.sk/


 

 

 

 

Liturgický program  14.2. – 20.2. 2022 

15.02.2022 Utorok OP 18:00 
Féria 

† Anna Komárová, 1. výr. 

16.02.2022 Streda OP 07:00  
Féria 

† Ján, Anna, Otília, Jozef, František 

17.02.2022 Štvrtok OP 18:00 
Féria 

ZBP Alena Poláková, 40 r. 

18.02.2022 Piatok OP 18:00  
Féria 

† Eva Genčurová - pohrebná 

19.02.2022 Sobota OP 07:00  
Féria 

† Ján, Veronika, František 

20.02.2022 Nedeľa OP 

 SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

07:30 ZBP  rod. Stopkovej 

09:00 Za veriacich farnosti 

10:30 Za Bohuznámu rodinu                                ONLINE 

 
Liturgický program  21.2. – 27.2. 2022 

22.02.2022 Utorok OP 07:00 
Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok 

† Jozef Mydla 

23.02.2022 Streda OP 07:00 
Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka 

ZBP rod. Marcinčinovej a Klenovej 

24.02.2022 Štvrtok OP 18:00  
Féria 

† Anton, Terézia, Andrej 

25.02.2022 Piatok OP 18:00  
Féria 

† Juraj, Juraj Bozuľa 

26.02.2022 Sobota OP 07:00  
Féria 

† Štefan Molčan, 20. výr. 

27.02.2022 Nedeľa OP 

 ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

07:30 ZBP František, správca farnosti 

09:00 ZBP Jana, 40 r. 

10:30 Za veriacich farnosti                                    ONLINE 
 
 


