
  

Nedeľa Božieho slova - hľadanie úžitku 

Súčasnú dobu môžeme nazvať, že je dobou 

úžitku, čo sa žiaľ prenáša aj do medziľudskej 

a náboženskej oblasti. Pokiaľ máme z vecí 

úžitok, používame ich a tešíme sa z nich. Keď 

z nich prestaneme mať úžitok, zbavíme sa ich. 

V medziľudských vzťahoch sme svedkami, že 

ľudia sa pýtajú: „Čo mám z takého vzťahu?“ Keď 

tento úžitok nevidia, alebo nevidia ho ihneď, 

dochádza k rozpadom vzťahov, manželstva, ba 

dokonca „úžitkovosť“ priniesla prevrátený 

pohľad na samotný ľudský život. 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 slova je 

vytvorenie spoločenstva s Bohom. Musíme sa oslobodiť od prežívania viery, od prijímania 

sviatostí na spôsob, že od toho (alebo za to) neustále niečo čakáme. Svätý Hieronym to vyjadril 

slovami: „Otvoriť Písmo a čítať ho znamená nastaviť plachty Duchu Svätému bez toho, aby sme 

vedeli, kam doplávame.“ Pri čítaní Svätého Písma buďme trpezlivý, nepadajme na duchu. 

Kvapka vyhĺbi jamku v tvrdom kameni nie silou, ale pravidelnosťou. Virtuóz dosiahne ľahkosť v 

hre na husliach nie tým, že raz za čas si zahrá hoci aj štyri hodiny v jednom kuse, ale tým, že cvičí 

každý deň. Čítajme Sväté písmo denne. Vytvorme si denný plán čítania a usilujme sa ho dodržať. 

Buďme trpezliví, ak niektorému biblickému textu hneď dobre nerozumieme. Zachovajme si 

vernosť čítaniu Božieho slova a v správnom čase Pán osvieti našu myseľ i srdce. 
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BIBLIA - NÁVOD NA ŽIVOT 

Pápež František apoštolským listom „Aperuit illis“ z roku 2020 ustanovil pre celú Cirkev, že Tretia 

nedeľa v období cez rok bude slávená ako Nedeľa Božieho Slova. Zmysel slávenia tejto nedele má 

pomôcť pochopiť „nevyčerpateľné bohatstvo, ktoré 

pochádza z trvalého dialógu Boha s jeho ľudom“. 

Božie slovo je prameňom všetkého života ako 

pripomína evanjelista Ján v prológu (Jn 1,4) a preto 

ho nutne potrebujeme. A čo pre nás konkrétne 

znamená „sláviť“ Nedeľu Božieho Slova? Pápež 

ponúka vo svojom liste niekoľko podnetov. Prvým je 

nepochybne zviditeľnenie knihy Písma, napísaného 

Božieho slova. To značí dať Písmu čestné miesto 

v sakrálnom priestore, aby sme slovo „mali na očiach“ a poskytovali mu podobne čestné miesto 

v našom vnútri. Nemusí to ale platiť len o chráme. Domov každého z nás sa môže stať priestorom, 

kde bude kniha Písma zaujímať dôstojné a viditeľné miesto. Bude pripomienkou, aby sme ju častejšie 

vzali do rúk a čítali. Presne to pripomína pápež, keď hovorí v liste o význame „jej každodenného 

čítania, hlbšieho poznania a tiež modlitby so Svätým písmom“ (Aperuit illis, 3). Počas sv. omše 

počúvame Božie slovo, no neraz sú to len krátke úryvky. Celistvejšie osobné čítanie – alebo spolu 

s blízkymi – môže pomôcť objaviť širšie súvislosti, väčšmi sa zblížiť s Ježišom, čerpať inšpiráciu pre 

modlitbu i útechu. Teda rozvíjať familiaritu s Písmom. Samozrejme, táto nedeľa nemá byť iba 

jediným výnimočným dňom v roku. Skôr sa má stať dňom, ktorý nás – obrazne povedané – 

„naštartuje“ k obnove vzťahu k Božiemu slovu, a k Písmu zvlášť.  

Zaujímavosti o Biblii: 
• Nie je to jedna kniha, ale  celá knižnica. Slovo Biblia pochádza z gréčtiny a znamená „knižôčky, 

spisy, knižnica“. Obsahuje súbor 72 kníh. Základné rozdelenie tvorí postava Ježiša Krista, ktorým sa 

Sväté Písmo delí na Starý (45 kníh) a Nový Zákon (27 kníh). Starý zákon je súbor kníh, ktoré vznikli 

pred Ježišovým narodením. Nový zákon popisuje Kristov život a jeho učenie hlásané apoštolmi. 

• Biblia vznikla v období približne 1600 rokov (od 15. storočia pr. Kristom do 1. storočia po Kristovi). 

• Knihy  Starého  zákona boli napísané v hebrejčine, jazyku izraelského národa. Niektoré časti 

Starého zákona boli napísané v aramejčine, ktorý slúžil ako hlavný dorozumievací jazyk vo Svätej 

zemi za Ježišových čias.  Nový zákon bol napísaný v gréčtine. 

• Biblia alebo jej časti sú preložené do takmer 2500 jazykov a dialektov na svete.  

• Prvý grécky preklad hebrejskej Biblie sa nazýva Septuaginta. Preklad pripravilo  72 židovským 

znalcov pisárov. V rokoch 393-406 sv. Hieromym preložil priamo z hebrejského jazyka texty do 

latinčiny. Tento preklad poznáme pod názvom Vulgata =  všeobecne rozšírená Biblia.  

• Pravosť súčasných biblických textov bola niekoľkokrát potvrdená - napr.  Zvitkami od Mŕtveho 

mora (nálezmi časti kníh Izaiáša v kumránskej jaskyni v roku 1947, pričom texty pochádzajú z obdobia 

cca 2-3 storočia pred Kristom) - pri porovnaní so súčasnými textami sú viac menej zhodné. 

• Biblia bola prepisovaná ručne. Po vynájdení mechanickej kníhtlače Johannom Guttenbergom, 

bola  v roku 1452 vytlačená týmto spôsobom, ako prvá kniha na svete, práve Biblia . 

https://www.tweetingwithgod.com/sk/content/124-preco-putovali-izraeliti-pustou-40-rokov


 

OZNAMY:  

• V dnešnú nedeľu 15.1.2023 je zbierka na Pastoráciu mládeže ACM/UPC 

• NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA: Svätý Otec František apoštolským listom motu proprio Aperuit illis 

ustanovil „Nedeľu Božieho slova“, ktorá sa  pravidelne slávi v 3. nedeľu liturgického obdobia „Cez 

rok“.  Nedeľa Božieho slova  má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. V rámci toho vás 

pozývam v piatok - 20.1.2023 po sv. omši na biblické stretnutie a v nedeľu, 22.1. 2023 popoludní, 

od 15:00 hod. na čítanie Božieho slova. V tomto liturgickom roku čítame Matúšovo evanjelium. 

Bude sa súvisle čítať od 15:00  hodiny. Prosím lektorov aj tých, ktorí by mali záujem zapojiť sa do 

tohto čítania, nahláste sa v sakristii. Toto čítanie  nám dá pocítiť Pánovu blízkosť a vleje nám 

odvahu na ceste životom. 

• Deti aj rodičov pozývam na detské sv. omše vo štvrtok o 18:00 hod.   

• Po sv. omši štvrtok 26.1.2023 bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí ohľadom slávnosti 

prvého sv. prijímania. Účasť aspoň jedného z rodičov nutná.  

• Od 18. do 25.1.2023 je “Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov“. Majme tento úmysel vo svojich 

modlitbách.  Tento rok je témou biblický text: „Robte dobro, domáhajte sa práva“ (Izaiáš 1,17). 

• V sobotu 4.2.2023 Farnosť Ľubotice a Obecný úrad Ľubotice, spoločne pozývajú na obecno -  

farskú lyžovačku do lyžiarskeho strediska Master – Ski Family v Poľskom Tyliczi. Prihlásiť sa 

môžete v sakristii kostola, v kancelárii referenta alebo na  tel. čísle  051 /7480904. Odchod 

autobusu o 7:30 hod. z parkoviska od kostola.  Cestovné  je 5 €.  

• Snúbenci, ktorí chcú prijať sviatosť manželstva  v tomto roku, ohláste sa telefonicky alebo 

mailom, aby sme si dohodli termíny sobášov a predmanželské náuky. 

 

Rád by som vás  touto  cestou  poprosil 

o finančnú podporu, ktorá bude potrebná pri 

výstavbe farskej budovy. Druhá nedeľa 

v mesiaci by bola vyčlenená na túto zbierku. 

Ďakujem za vašu podporu a milodary. 
Prispievať  môžete na účet určený na výstavbu  

farskej budovy: 

IBAN: SK 54 0200 0000 0030 5236 1995 
 

 



 

Liturgický program  16.1.2023 – 22.1. 2023 

17.01.2023 Utorok - 18:00 
Sv. Antona, opáta - spomienka 

Za Seniorov 

18.01.2023 Streda - 07:00 
Féria 

† Mária Hudačeková 

19.01.2023 Štvrtok 
Detská 

sv. omša 18:00 
Féria 

† Vladimír Hudák 

20.01.2023 Piatok - 18:00 
Féria 

ZBP Ján Horgoš 

21.01.2023 Sobota - 07:00 
Sv. Agnesy, panny a mučeníce - spomienka 

† Vladimír a Nadežda 

22.01.2023 Nedeľa - 

 3. NEDEĽA  CEZ ROK (BOŽIEHO SLOVA) 

07:30 Za veriacich farnosti 

10:30 ZBP Maria s rod. 
 

 

Liturgický program  23.1.2023 – 29.1. 2023 

24.01.2023 Utorok - 18:00 

Sv. Františka Saleského, biskupa učiteľa 
Cirkvi - spomienka 

† Veronika Jadvišová, 1. výr. 

25.01.2023 Streda - 07:00 
OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA - SVIATOK 

† Jozef, Juraj 

26.01.2023 Štvrtok 
Detská 

sv. omša 
18:00 

Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka 

† Terézia 

27.01.2023 Piatok - 18:00 
Féria 

ZBP Andrea 

28.01.2023 Sobota - 07:00 

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa 
Cirkvi - spomienka 

† Ľubomír, Margita, Ján 

29.01.2023 Nedeľa - 

 4.NEDEĽA CEZ ROK 

07:30 ZBP rod. Stopkovej 

10:30 Za veriacich farnosti 
 


