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PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ:
Pondelok – 16:00 – Nacina Ves
Utorok – 16:00 – Petrovce n/L
Streda – 9:00 – Lesné
Štvrtok – 9:00 – Petrovce n/L
Piatok – 9:00 – Nacina Ves
Sobota – 9:00 – Nacina Ves
Nedeľa – 9:00 – Nacina Ves

Naďalej sú na území Slovenska pozastavené verejné
bohoslužby.
Všetky sväté omše sú neverejné, bez účasti veriacich.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však
obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane
kňaza a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Vnebezpečenstve smrti je možné individuálne
vyslúžiťpotrebné sviatosti zomierajúcemu.

Priame prenosy svätých omšímôžeme sledovať
v televízii LUX a počúvaťv rádiu LUMEN.

Pobožnosťkrížovej cesty počas Pôstu sa modlime
individuálne. Ak je to možné aj každý deň.

Vnoci 28. 3. 2020 sa mení čas. O 2:00 stredoeurópskeho
času posúvame hodiny na 3:00 letného času (LSEČ).

ZBIERKA NA CHARITU:
Chudobným, núdznym a trpiacim sa snaží každý deň
pomáhaťArcidiecézna charita Košice prostredníctvom
svojich služieb a zariadení v celej Košickej arcidiecéze.
Pomoc tisíckam ľudí môže realizovať aj vďaka štedrosti
veriacich v pravidelnej jarnej zbierke na charitu
v chrámoch. Pomôžte podporou rozvíjať charitné dielo.
Finančne vkladom na účet IBAN: SK86 5600 0000 0093
3043 3002. Všetky informácie o zbierke a ďalších
možnostiach podpory nájdete nawww.charita-ke.sk.
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Istý človeksa rozhodol pestovaťruže. Každý deň ich
starostlivo polieval. Jedného dňa, keďužmali puky, si všimol,
koľko je na každej stonke tŕňov. Pomyslel si: „Akomôže taký
krásny kvet vyrastaťna stonke s toľkými tŕňmi?“Takho to
sklamalo, že sa o kvety prestal staraťa polievaťich. A tak
skôr, než ruže rozkvitli, zvädli.

(Príbeh z knihy: Nikdy sa nevzdávaj)

Tak, ako k ružiam patrí tŕnie, k nášmu životu patrí kríž.
Pôstne obdobie, ktoré prežívame, nás v prvom rade
privádza k Ježišovmu krížu. Aj keďsa nemôžeme modliť
spoločne v našich kostoloch pobožnosť krížovej cesty,
verím, že sa ju modlíme v našich rodinách.
V krížovej ceste Ježiša sa stretávame s jeho utrpením,

pádmi aj bezmocnosťou. Na druhej strane sme svedkami
jeho pokory, vnútornej sily a nezlomnosti. Všetko to
vrcholí na Golgote, kde Ježiš pred smrťou povie: „Je
dokonané.“ (Jn 19, 30) a: „Otče, do Tvojich rúk porúčam
svojho ducha.“ (Lk 23, 46) Cez kríž nás vykupuje od večnej
smrti a otvára nám brány večného života. Takto napĺňa
Otcovu vôľu.
Počas svojho verejného účinkovania nám povie: „Kto

chce ísťza mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň
svoj kríž a nasleduje ma.“ (Lk 9, 23) A to, že nasledovať
Ježiša Krista bez kríža sa nedá, o tom sa v živote skôr či
neskôr presvedčíme všetci.
Bez kríža nemôžeme napredovať ani na ceste k

dokonalosti. Naopak, utrpenie nás očisťuje, zoceľuje aj
drží v pokore. Tak, ako sa zlato čistí v ohni, človek
vutrpení. Ak chceme spoznaťvnútorne krásneho a silného
človeka, nájdeme ho vmužovi či žene, ktorí prešli svojou
krížovou cestou, ktorá ich nezlomila, ale pretvorila.

Jednému židovskémudievčaťu sa počas II. svetovej vojny
podarilo utiecťz varšavského geta a ukryťsa pred
prenasledovateľmi v jaskyni. Krátko predtým, ako vojsko
spojencov zvalilo múry geta a oslobodilo ľudí, dievča
zomrelo v jaskyni. Do steny jaskyne vyrylo tieto tri vety:
„Verím, že existuje slnko, aj keďho nevidím. Verím v lásku,
aj keďju necítim. Verím v Boha, aj keďmlčí.“

(Príbeh z knihy: Nikdy sa nevzdávaj)

Táto židovská dievčina si prešla svojou krížovou cestou.
Na jej konci však nebolo rúhanie a zúfalstvo, ale nádej
a viera. Stala sa z nej nádherná ruža, ktorá už skrášľuje
Božie kráľovstvo. Koniec jej života môže byť pre nás
povzbudením a príkladom hodným nasledovania.

Nech sú pre nás posilou aj slová 23. žalmu:
„Pán jemôj pastier, ničmi nechýba:
pasiema na zelených pašienkach.
Vodíma ktichým vodám, dušumi osviežuje.
Vodíma po správnych chodníkoch,
verný svojmumenu.
Ikeby sommal ísťtmavou dolinou,
nebudem sa báťzlého, lebo ty si somnou.
Tvoj prúta tvoja palica, tie súmi útechou.
Prestierašmi stôl pred očamimojich protivníkov.
Leješmi olej na hlavu a kalichmi napĺňašaž po okraj.
Dobrota amilosťbudúma sprevádzať
po všetky dnimôjho života.
A budembývaťv domePánovommnoho amnoho dní.“

Váš duchovný otec Emil

KRUŽIAM PATRÍ TŔNIE, K NÁMKRÍŽ

OZNAMYNAMAREC 2021



Katolícki biskupi združenív Konferencii biskupov
Slovenska na 98. plenárnom zasadnutí, ktorésa
konalo online formou, prijali vyhlásenie ku
kampaniam, ktorézneužívajú sčítanie obyvateľstva.
Text prináša Tlačová kancelária KBS v plnom znení.

ZNEUŽITIE SČÍTANIA OBYVATEĽSTVA
NA KAMPAŇ PROTI CIRKVI
„My, katolícki biskupi Slovenska, zídení cez internet

na 98. plenárnom zasadaní KBS, s veľkým znepokojením
vnímame ako sa sčítanie obyvateľstva stáva nástrojom
politického boja a kampane namierenej proti Cirkvi.
História poskytuje nemálo príkladov, keďsa sčítania stali
obeťou politických záujmov, ktorým realita
nevyhovovala. Žiaľ, situácia ukazuje, že takéto spôsoby
manipulácie nepatria len do minulosti.

Vyzývať dnes ľudí, aby sa k svojmu vierovyznaniu
neprihlásili, je nielen prejavom intolerancie voči
náboženstvu, formou útoku na náboženskú slobodu, ale
aj zámerným úsilím o znehodnotenie sčítania. Ak takúto
iniciatívu vyvíjajú a investujú do nej súkromné osoby,
ako bolo možné vnímať v uplynulých týždňoch, je to

zvláštne: ak sa však ukáže, že s tým prichádza aj jedna
z vládnych strán, ba využíva na tento účel silu médií,
smeruje to k popretiu zmyslu samotného sčítania.

Bolo by nepredstaviteľné, ak by sa dnes niekto pokúsil
presviedčať príslušníkov národnostných menšín, nech sa
neprihlásia k svojej národnosti, aby sa tak znížili
príspevky na ich podporu. V prípade príslušnosti
k vierovyznaniu sa to však bez váhania robí. Keďsa
sčítanie stane prostriedkom politickej kampane a šírenia
animozity voči cirkvám, jeho výsledky nebudúmať
výpovednú hodnotu.

Usilujeme sa vlievať vieru a nádej, zmierovať
a pozitívne motivovať ľudí k solidarite i vzájomnej
pomoci v náročných časoch. Naši duchovní aj laickí
veriaci, medzi nimi mnohí lekári a zdravotníci,
záchranári, policajti a vojaci, slúžia v nemocniciach,
v hospicoch, charitách, na uliciach aj medzi ľuďmi bez
domova – bez ohľadu na náboženskú príslušnosť
kohokoľvek. Pomáhame na Blízkom Východe, stovkám
utečencov v Iraku, tisícom detí v školách v afrických
krajinách. Mnohí naši kňazi sú už celé týždne
vdobrovoľníckej službe na covidových oddeleniach, kde sa
snažia byť užitoční pre všetko, čo nemocnice potrebujú.

Nemíňame prostriedky na kampaňové bilboardy. O to
s väčším prekvapením sledujeme, že sa investujú peniaze
do kampaní namierených proti cirkvám, osobitne
Katolíckej, a najnovšie sa do nich priamo zapájajú aj
politickí predstavitelia.“
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KBS: ZNEUŽITIE SČÍTANIA OBYVATEĽSTVA NA KAMPAŇ PROTI CIRKVI

PRIHLÁSME SAKVIERE!

ÚMYSLYAPOŠTOLÁTUMODLITBYNAMAREC

EVANJELIZAČNÝ: ABY SME S OBNOVENOU HĹBKOU PREŽÍVALI SVIATOSŤ ZMIERENIA A ABY SME VNEJ OKÚSILI
BEZHRANIČNÉ BOŽIE MILOSRDENSTVO.

ÚMYSEL KBS: ABY BOLI POČATÉ DETI PRIJÍMANÉ S LÁSKOU A ABY VIACDETNÉ RODINY DOSTÁVALI POTREBNÚ
POMOC.

ZO ŽIVOTA FARNOSTI VO FEBRUÁRI 2021

OPUSTILI NÁS:

Jozef Bačkády – Petrovce n/L

Rok narodenia – 1948

Ján Goroľ– Lesné

Rok narodenia – 1968

Samuel Dzuriak – Petrovce n/L

Rok narodenia – 2021

Jana Piskorová, r. Goroľová – Nacina Ves

Rok narodenia – 1966

Alexander Sliško – Nacina Ves

Rok narodenia – 1961

Marta Babinčáková, r. Čižmaríková – Lesné

Rok narodenia – 1950

Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné

nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji.
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Boh takmiloval svet, že námdal svojho Syna, aby nás vykúpil.
Narodil sa a vyrástol v rodine, aby takposvätil rodinu.
Rodina jemiestom, kde láska rodíživot. Dnes sa rodina stále
viac odkláňa od svojho pôvodného určenia,
a tomá hroznénásledky pre ľudskú spoločnosťi preCirkev.
Touto pobožnosťou krížovej cesty chcemevyprosovať
uzdravenie našim rodinám.

1. ZASTAVENIE:
UKRIŽUJ HO!

Takvolalimasy, zmanipulovanéveľkňazmi a zákonníkmi.
Nevedeli, čo kričia, ale kričali.
Taká je davová psychóza. Médiá zhubnou silou útočia

na rodinu. Ničia ju časopisy, noviny, televízne programy,
seriály, filmy… Chcú všetkým nahovoriť, že pokojný
rodinný život už dnes nie je vmóde, ani šťastné
manželstvá…
Nedovoľte, aby si diabol privlastnil vašu rodinu!Bojujte o ňu
teraz… skôr, ako budeneskoro.

2. ZASTAVENIE:
BERIE KRÍŽ

Berie kríž, aby nás zachránil, aby nás vytrhol zmoci diabla.
Teraz volá nás, aby sme boli nástrojmi spásy pre naše

rodiny. Manžela, manželku, otca, matku, deti, slobodných,
vdovy, všetkých, ktorí patríme do rodiny. Keďčítame
o kresťanskej výzbroji, vidíme, že najmocnejšie Božie
zbrane sú k dispozícii tým, ktorí čítajú Bibliu a praktizujú
ju, zúčastňujú sa na svätej omši a Eucharistii, modlia sa
individuálne i spoločne v rodine, modlia sa ruženec,
patria do modlitebnej skupiny…
Duchovný život spôsobuje, že rastie viera v srdci.

3. ZASTAVENIE:
PRVÝ PÁD

Prvý pád celkomna začiatku krížovej cesty.
V každommanželstve napriek dobrým predsavzatiam

a správnemu konaniu príde ku kríze. Rozdielnosti pováh,
rozdielne chápanie sveta muža a ženy, rozdielnosti
zdedené i nadobudnuté výchovou rozdeľujú manželov,
ktorí si len nedávno sľúbili, že budú jedno. Obrazovky
i rady takzvaných priateľov radia rozvod, veďteraz je už
taká doba.
Nedajte sa pomýliť, nedajte sa zviesť. Zachráňte svoju rodinu!

4. ZASTAVENIE:
STRETNUTIE S MATKOU

To nebolo len takéobyčajnéstretnutie. To bolo hlboké
stotožnenie sa v poslušnosti, láskea bolesti.
Božia Matka aj nás sprevádza na našej životnej ceste. Aj

nás chápe a prežíva s nami každú bolesť. To najsprávnejšie,
čo môžeme urobiť, je zveriť do jej rúk seba i svoju rodinu
a prosiť o jej ochranu. Veďona tiež žila v rodine a veľmi
dobre chápe naše problémy a ťažkosti.
Svätá rodina prežívala veľmi veľkéskúšky – chudobu,
prenasledovanie, nepochopenie. Všetko toto prežívala
v dôvere v Božiu pomoca ochranu.

5. ZASTAVENIE:
KTO NÁM POMÔŽE NIESŤ KRÍŽ?

Mámenajvernejšieho Priateľa, ktorý sa sámponúka, nikho
nenúti ako Šimona.
Boh na nás čaká a chce nám dať zažiť zázraky. Či nás

Boh uzdraví z našej slabosti, alebo nie, či nás vytrhne
z nášho pokúšania, alebo nie, či spôsobí, aby náš
manželský partner bol k nám láskavejší alebo nie,
to nie je rozhodujúca otázka.
Dôležitéje, žeBoh s nami hovoría nazýva nás svojimi
priateľmi –úplnenezaslúženea nepochopiteľne –pretože
Kristus vzal všetko naše trápenie a každépokúšanie ľudského
života za nás na seba.

6. ZASTAVENIE:
VERONIKA BOLA ODVÁŽNA

Zo všetkých tých ľudía súcitiacich žien iba ona jediná
neváhala byťinou, neváhala vystúpiťz davu, nebála sa
prejaviťsvoje vnútornépocity aj navonok.
A čo my, čo naša rodina? Bojíme sa priznať ku Kristovi

a prijať ďalšie dieťa, lebo to už teraz nie je vmóde?
Hanbíme sa za to, že čestne pracujeme, a stále sa vozíme
na starom aute? Obliekame sa podľa najnovšej módy, len
aby sme sa neodlišovali od iných, hoci vieme, že naše
obliekanie hraničí často s vyzývavou necudnosťou?
A čo eštenezachovávamezBožích prikázanízo strachu, aby
smeneboli iní?

7. ZASTAVENIE:
OPAKOVANÝ PÁD

Začarovaný kruh.
Neuznaná práca v domácnosti. Všednosť, stereotyp,

nuda. Hľadáme únik v práci, v spoločností kolegýň
a kolegov, budujeme kolektívy a naša rodina zostáva až
kdesi na ďalšommieste. Potom si nemáme čo povedať,
nemáme čas na svoje deti, zverujeme ich škôlkam
a družinám a možno len ulici… Kde sme sa to dostali, kde
sme sa to ocitli? Naša rodina je na kolenách!
Prebuďmesa, pokiaľnie je neskoro!Prosmeo silu znovu
vstať. Oplatísa bojovaťo svoju rodinu. Boh je na našej strane,
pomôženámopäťzačaťznova.

KRÍŽOVÁCESTA ZAUZDRAVENIE RODÍN
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8. ZASTAVENIE:
JEŽIŠ NEODSUDZUJE SÚCITNÝ PLAČ ŽIEN

Ježišneodsudzuje súcitný plačžien, iba ich usmerňuje.
Plač je možno dobrý začiatok vlastnej premeny. Ale

nestačí len plakať. Je dobré, že vidíme problémy, ktoré
máme vo svojej rodine. Je dobré, že nezostávame k nim
ľahostajní. Nestačí však plakať, sťažovať sa, nadávať, ani
rozbíjať taniere. Treba začať pracovať na sebe. Ak chcem
zmeniť svoju rodinu, musím začať od seba. Nevidím
a neviem ako? Musím si kľaknúť na obe kolená a prosiť:
PríďDuchu Svätý a daj, aby som videl svoje hriechy a aby som
vedel, ako sa napraviť.

9. ZASTAVENIE:
NAJBOLESTNEJŠÍ PÁD

Najbolestnejšípád tesne pod vrcholom. Úplnédno posledných
síl. Ježišpredsa ešte vstáva. Dvíha ho láska a poslušnosť
Otcovi.
Čo najviac ničí naše rodiny? Nevera, rozvody, potraty,

alkohol, drogy? To sú veľmi bolestné skúsenosti. Nemuseli
by byť takéto dôsledky, keby sme zavčasu odstraňovali ich
príčiny: neposlušnosť Bohu i rodičom, egoizmus, pýcha,
chamtivosť, závisť, pôžitkárstvo, konzumný spôsob života,
pohodlie.
Nezháňajme toľko toho, čo námponúka svet, ale obráťme svoj
duchovný zrakkBohu a prídemena to, čo je prenašu rodinu
najdôležitejšie.

10. ZASTAVENIE:
VYZLIEKANIE

Vyzliekanie. Ježišprijal aj toto poníženie. Zdoráňaného,
dobitého, opľuvaného skrvaveného tela strhli zaprášený,
krvou premoknutý odev. Ničmuneostalo. Ó, Ježišu!
Ako je to s vyzliekaním a obliekaním v našich rodinách?

Nechávame sa vyzliekaťmódou, pochybnými súťažami
pochybnej krásy, dívame sa na málo oblečené dievčatá,
ktoré si ani neuvedomujú svoje poníženie, keďsa nechajú
takto fotiť a obzerať… Do našich domovov si kupujeme
stále dokonalejšie obrazovky a s nimi aj čoraz viac
možností hriešne pozerať na odhalené telo a telá… Čo sa
to deje?
Či telo nemá byťsvätyňou, chrámomSvätého Ducha?

11. ZASTAVENIE:
PRIBILI HO NA KRÍŽ

Pribili ho na kríž.
Klince, alebo láska k nám? Láska ho tam držala, z lásky

k nám nezostúpil z kríža, z lásky k nám vykrvácal a na
ňom zomrel. Všetko nám dal. Aj svoje Telo za pokrm, aj
svoju Matku za našu matku. A stále sa nám dáva. Nič
nezobral späť. Spolužitie v rodine je založené na láske.
Mámesa navzájommilovaťtakou láskou, akou násmiluje
Boh. Láskou, ktorá sa dáva a ničnežiada späť. Láskou, ktorá
sa chcedávať, láskou, ktorá chce odpúšťaťa potom znovu
a zas a zas, stále, sedemdesiatsedemkrát…Nie je to ľahké,
je to veľmi náročné, ale s Kristom je všetkomožné.

12. ZASTAVENIE:
SMRŤ NA KRÍŽI

Smrťna kríži. Slnko sa zatmelo. Zem sa triasla a skaly sa
pukali. Tí, čo to videli, sa veľmi naľakali a hovorili: „On bol
naozajBožíSyn.“
Smrť v rodine tiež spôsobí také malé zemetrasenie

v živote ostatných členov rodiny. Odišiel človek a zostalo
prázdne miesto. Na určitý čas naše slnko prestane svietiť.
A aj kamenné srdce vyroní slzu. Možno až vtedy prídeme
na to, že tento človek bol pre nás veľký dar. A už mu to
teraz nemôžeme povedať. Nič nemôžeme vrátiť späť. No
jedno môžem urobiť: môžem viac milovať tých, ktorých tu
ešte mám a tešiť sa na stretnutie vo večnosti s tým, ktorý
ma tam predišiel.
Ďakujem ti, Pane za vieru v teba a za vieru vo večný život.

13. ZASTAVENIE:
VMATKINOMNÁRUČÍ SPOČÍVA MŔTVE JEŽIŠOVO TELO
VMatkinomnáručíspočívamŕtve Ježišovo telo.
Mária vyslovila svoje FIAT a žije ho stále. Potvrdzuje ho

aj teraz. Je to žena úžasnej viery a dôvery v Boha. Veľmi
trpí, ale trpí ticho. Objíma mŕtve telo svojho Syna a v ňom
objíma všetkých nás. Ďakujeme ti, Pane, že môžeme byť
údmi tvojho Tajomného Tela, že môžeme spočívať
v náručí tvojej Matky. Jej náručie je ten najbezpečnejší
prístav pre našu dušu a pre celú našu rodinu.
Mária, ktebe sa utiekame, buďKráľovnou našich rodín, buď
Kráľovnou aj našej rodiny!

14. ZASTAVENIE:
JEŽIŠA UKLADAJÚ DO HROBU

Ježiša vložili do hrobu. No nezostal tam.
Tu sa začína tá najradostnejšia správa: Na tretí deň

vstal! Dokonal svoje dielo, splnil vôľu Otca, premohol smrť
a vstal zmŕtvych! Keby nebolo zmŕtvychvstania, naša
viera by nemala zmysel. Nemali by sme žiadnej nádeje
a nemal by zmysel náš život ani naše obety a utrpenie.
Hrobya cintorínynemusia byťprekresťanamiestomsmútku,
alemiestom, kdesa upevňujea rastienaša nádej. Nádej, že sa
splnínajväčšia túžba ľudskejduše–večný životvmilujúcom
náručínášho Boha v spoločenstve tých, ktorých smetu
milovali.

ZÁVER
Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si svojímnarodenímposvätil
ľudskú rodinu a že sme sa krstom začlenili do Božej rodiny.
Prosímeťa, rozmnožnašu vieru a dôveru v teba, uzdrav naše
duše i naše rodiny. Vylej na nás svoju lásku, aby sme sa
milovali navzájom tak, ako si tymiloval nás. Amen.
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Ale kto to vlastne bol svätý Jozef?
Akým človekom bol? A zanechal nám
nejaký odkaz? Prečo by sme ho mali
nielen uctievať, ale najmä poznať cez
jeho život a skutky?

Sv. Jozefbol pestúnom Pána Ježiša
a pred zákonom bol jeho otcom
a manželom PannyMárie. Vieme
o ňom veľmi málo, len to, čo je o ňom
napísané v Sv. Písme.

Pochádzal z kráľovského rodu, bol
potomkom kráľa Dávida. Narodil sa
v Betleheme, no potom neskôr sa
presťahoval do Nazareta,
pravdepodobne kvôli práci.

Bol chudobným tesárom.
V Nazarete sa zasnúbil s Máriou,
tradícia hovorí, že vtedy už bol
v pokročilom veku. KeďMária počala,

bolo to tajomstvo, takže ani Jozef
o tom nevedel. Tam sa ukázal Jozefov
charakter. Spolu totiž nebývali ani
nežili, a on videl, že čaká dieťa. Zrejme
ho to trápilo; podľa vtedajších
zvyklostí ju mal dať ukameňovať. On
sa však rozhodol, že ju radšej
potajomky prepustí, aby jej neublížil.
Vtedy sa mu zjavil Pánov anjel
a povzbudil ho, aby si ju nebál zobrať
za manželku, lebo to, čo sa v nej
počalo, je od Boha. Jozefposlúchol.

Ďalšia zmienka o ňom je vtedy, keď
išiel na základe vládneho nariadenia
do Betlehema, keďže bolo veľké
sčítanie ľudu v Rímskej ríši, do ktorej
vtedy patrila aj Palestína. TamMária
porodila svoje dieťa – Ježiša, dlho
očakávaného Mesiáša. Jozefvždy
vystupuje ako hlava rodiny, ako ten,
ktorý sa má zodpovedne postarať

o svoju rodinu. Na štyridsiaty deň išli
do Jeruzalema, aby obetovali Ježiša
v chráme Bohu. Potom sa vrátili do
Betlehema. Do Nazareta zrejme
nechceli ísť kvôli jeho neslávnej
povesti.

V evanjeliu sa spomína aj príbeh
mudrcov, ktorí prišli do Betlehema
pokloniť sa kráľovi. Bolo to asi dva
roky po narodení Ježiša. Keďže kráľ
Herodes potom číhal na život malému
Ježišovi, Jozef sa zobral s celou
rodinou do Egypta. Tradícia hovorí, že
tam sa usídlili v niektorej
zo židovských osád, asi na
severovýchode od Káhiry. Keď
nebezpečenstvo pominulo, vrátili sa
z Egypta, ale usadili sa v Nazarete,
keďže krutovláda Herodesovho
nástupcu Archelaa pokračovala.

Ďalej sa sv. Jozef spomína už iba raz,
a to keďsa dvanásťročný Ježiš stratil
v chráme. Táto krátka správa hovorí
o tom, že Svätá rodina viedla
usporiadaný život – každý rok
chodievali do chrámu, ako kázal
židovský zákon. V ďalších rokoch sa
Ježiš vyučil popri Jozefovi tesárskemu
remeslu.

Viac zmienok v Evanjeliu o sv.
Jozefovi nemáme. Nezachytávajú ani
jedno jeho slovo. Nevieme ani to, kde
a kedy zomrel. Asi sa to stalo ešte pred
verejným vystúpením Ježiša.

O úcte k sv. Jozefovi v prvých
storočiach nevieme. Až v 12. – 13.
storočí si ho niektoré rehole vyvolili
za patróna, uctieval ho napríklad
sv. František Assiský, františkáni,
dominikáni, sv. Terézia z Avily. Jeho
sviatok, ktorý slávime 19. marca, patrí
medzi prikázané (u nás na Slovensku
je tento sviatok dišpenzovaný, čiže nie
prikázaný). Pápež Pius XII. zaviedol
sviatok sv. Jozefa Robotníka 1. mája,
ktorý je však len ľubovoľnou
spomienkou.

spracované podľa knihy
Životopisy svätých

ROK SVÄTÉHO JOZEFA

KTO TO VLASTNE BOL SVÄTÝ JOZEF?

VŽivotopisoch svätých sa dočítame:

Jozefz Nazareta, manžel PannyMárie
Sviatok: 19.marec; 1. máj – spomienka sv. Jozefa Robotníka
1. storočie
Význammena Jozef: Boh pridal, rozhojnil (hebr.)
Patrón otcov, tesárov, robotníkov, ekonómov, prokurátorov,
zomierajúcich

Svätá rodina s vtáčikom, obraz vytvoril španielsky maliar
BartoloméEstebanMurillo v roku 1650



Svätý Jozefje svätec typický
pokojným správaníma skrytým
životom. Môženás všakveľa naučiť
o tom, ako rásťv svätosti. Tu je
5dôvodov, prečomilovaťsvätého
Jozefa:

SVÄTÝ PATRÓN ROBOTNÍKOV

Práca v živote muža zaberá veľkú
časť života. Často sa snažíme
pracovať spôsobom, ktorým
uctievame Boha. Svätý Jozefnás
môže naučiť, ako pracovať
zodpovedne, ak sa ho na to pýtame.
Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je
začať svoj pracovný deň modlitbou
k sv. Jozefovi. Na silu príhovoru
svätého Jozefa sa môžete tešiť, ak
máte ťažkosti pri hľadaní práce. Bol
poverený životne zabezpečiť Božieho
Syna, a tak plne chápe ľudí, ktorí
čelia tlakom, keďzabezpečujú svoje
rodiny. Je obrovské množstvo
prípadov, keďľudia na vlastnej koži
zažili silu príhovoru svätého Jozefa
pri hľadaní zamestnania.

JEHO PRÍHOVOR JE MOCNÝ

Ak niečo potrebujete, požiadajte
o pomoc sv. Jozefa a vaše potreby
budú splnené. Svätý Jozefodpovedá
na mnohé modlitby, či už ide
o hľadanie zamestnania, alebo
o založenie rodiny. Sv. Terézia z Ávily
nám vo svojej autobiografii ponúka
vysvetlenie, prečo je príhovor
sv. Jozefa taký silný:

Iným svätým Pán zjavne daroval
milosť, aby nám pomáhali v niektorých
našich potrebách, ale pri tomto
slávnom svätcovi je moja skúsenosť
taká, že nás všetkých podporuje a že
nás Pán chce naučiť, že tak, ako On
mal k nemu vzťah na zemi (preto, že
bol Jeho strážcom a nazýva sa Jeho
otcom), tak v nebi vypočuje všetko, za
čo oroduje u Pána.

VZOR OTCOVSTVA PRE MUŽOV

Boh Otec si vybral Svätého Jozefa
zo všetkých mužov za otca Pána

Ježiša. To skutočne hovorí o jeho
charaktere, pretože bol poverený
vedením, bezpečnosťou a ochranou
Božieho Syna a Božieho stvorenia,
PannyMárie. Jozefverne slúžil Svätej
Rodine a chránil ich pred nebezpe-
čenstvom, abymohli naplniť Božie
poslanie.

Svätý Jozefnaučil Ježiša jeho
ľudskosti, ako byť človekom. Niet
pochýb, že ho naučil, ako byť verným
Židom, rovnako ako mu ukázal čaro
práce tesára. A tak je sv. Jozefpre
otcov vzorom, ako byť duchovnými
vodcami našich rodín. Tak, ako
sv. Jozef, sú muži povolaní, aby boli
v rodine dôkazom, že cez lásku Boha
Otca plynie láska aj kmanželkám
a deťom.

POSLUŠNÝMUŽ

Zakaždým, keďho Boh prosil, aby
niečo urobil, snažil sa sv. Jozefvždy
povedať áno. Či už ide o Máriu ako
manželku, alebo o Betlehem v čase
sčítania ľudu alebo o útek s rodinou
do Egypta. Jozefvždy a okamžite
nasledoval Božiu vôľu. Vo veku, keď
začíname ísť vlastnou cestou, je Jozef

veľkou pripomienkou, že skutočná
veľkosť tkvie v nasledovaní Božej
vôle, nie našej.

MUŽ TICHA

V Biblii nenájdeme ani jedno slovo
od sv. Jozefa, pretože bol mužom
veľkého ticha. Vďaka tomuto tichu
dokázal počuť Boží hlas a rozpoznať
vôľu Boha Otca pre Svätú rodinu.
Vo veku hluku a veľkého množstva
slov nám sv. Jozefpripomína, že ak
chceme počuť Boží hlas, musíme
stíšiť naše srdcia a vstúpiť do ticha.

NASLEDUJME JOZEFA!

Toto sú len niektoré z mnohých
dôvodov, prečo bymal každý katolík
rozvinúť oddanosť svätému Jozefovi.
Jeho sviatok, ktorý slávime vmarci,
je ten správny čas dozvedieť sa
o tomto veľkom svätom a požiadať
o jeho príhovor, aby sme žili svätý
život.

Marcel Prievozník
prevzaté z webu verim.sk
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PÄŤ DÔVODOV

PREČOMILOVAŤ SVÄTÉHO JOZEFA

Asi najznámejšípríbeh o úteku do Egypta inšpirujemaliarov
už dve tisícročia
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ďalšie informácie o dianí vo farnosti nájdete na

Ctený duchovný otec, drahífarníci, milé deti vo farnostiach!
Obraciame sa na Vás s veľkou prosbou, ktorá znamená veľa
pre tých, v mene ktorých o ňu prosíme !
15. ročník tradičného pôstneho podujatia Podeľme sa! 2021
nezastavíani náročná pandemická situácia na Slovensku.
Toto pôstne podujatie podporované Konferenciou biskupov
Slovenska má v tejto zložitej a sociálne náročnej dobe na
Slovensku ešte väčšívýznam. Katolícke hnutie žien
Slovenska aj na základe minuloročnej skúsenosti prosí
týmto všetkých dobrodincov a fanúšikov Pôstnej polievky
k podpore tohto podujatia prostredníctvo darcovského
portálu www.podelmesa.org.
Súčasná situácia, ktorá nedovoľuje organizovaťa podávať
tradičnú pôstnu polievku otcami biskupmi, kňazmi,
rehoľníkmi, či v rámci spoločenstiev nás vyzýva k pôstnemu
podujatiu, ktoré si dokáže každá rodina či blízka skupina
osôb zorganizovaťu seba doma a výslednú hodnotu
štandardnejšieho obeda darovaťv prospech tohto pôstneho
podujatia.
Predstaviteľky Katolíckeho hnutia žien Slovenska zvážili,
že tohtoročný výťažok poputuje na výstavbu skromných
piatich bytových jednotiek pre chudobné rodiny s deťmi,
ktoré prišli o strechu nad hlavou a hrozí im reálne
bezdomovectvo. Súčasťou tejto jednoduchej stavby budú aj
ambulantné priestory pre prácu psychológa s mnohokrát
zranenými deťmi ako aj dobrovoľnícke doškoľovacie
centrum, aby mohli tieto sociálne vylúčené deti dobehnúť
všetko zameškané. Plánovaný jednoduchý bytový dom
vyrastie v Bernátovciach v blízkosti Košíc, kde sa katolícky
kňaz otec Peter Gombita stará o zariadenie pre ľudíbez
domova – Oázu – nádej pre nový život. Vspolupráci so
Spoločnosťou Úsmev ako dar otec Peter Gombita pripravil
bezpečný domov už pre 12 ohrozených rodín
v jednoduchých unimobunkách a v týchto dňoch obidve
organizácie spoločne dokončili prvý bytový dom pre ďalšie
4 ohrozené rodiny. Dostupné sociálne nájomné bývanie,
ktoré otec Peter Gombita so Spoločnosťou Úsmev ako dar
na východnom Slovensku tvorí, je skutočným modelom
stabilného, dlhodobého a bezpečného bývania pre

zodpovedných rodičov, ktorým nízky príjem neumožňuje
získaťinú formu bývania pre zdravý, bezpečný vývoj
a starostlivosťo svoje deti.
Cteníduchovníotcovia, plne si uvedomujeme, že sa vo
Vašich farnostiach trápite situáciami, na ktoré sme nikto
neboli pripravení. No pevne veríme, že Vy a Vaši veriaci
nájdu cestu, ako podporiťtoto dielo. My Vám môžeme
prisľúbiť, že sa Vaši farníci môžu počas nasledujúceho
40 – dňového pôstneho obdobia tešiťna kontakt so svojimi
diecéznymi otcami biskupmi, ktorísa im prihovoria
prostredníctvom svojich sociálnych sietía na spomínanom
darcovskom portáliwww.podelmesa.org.
Na tejto webovej stránke nájdu všetci dobrodinci kontakt
a spôsob, ako môžu svoj dar poukázaťv prospech tohto
podujatia alebo im odporúčame, aby svoj dar odovzdali
Vám – správcom farností, ktorídokážete zabezpečiťjeho
adresné zaslanie do tejto celoslovenskej zbierky ako po iné
roky.
Cteníduchovníotcovia, prosím, poďakujte v našom mene
všetkým darcom, ktorísa aj v tejto zložitej dobe dokážu
podeliť. O priebehu tohto podujatia počas nasledujúceho
obdobia Vás budeme pravidelne informovaťaj na stránke
tkkbs.sk.
Zbierkový účet je nasledujúci :
Katolícke hnutie žien Slovenska
Mládežnícka 10
841 10 Bratislava 46
Bankovéspojenie:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo nám. 3
811 06Bratislava
Číslo účtu – IBAN: SK50 1100 0000 0029 4001 6642
Uzatvorenie zbierky: 31. 5. 2021
So želaním požehnaných dníprinášajúcich veľa zdravia
Vám ďakujú

PODEĽME SA!




