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Kresťan ako soľ

Rozpis svätých omší,   Piata nedeľa cez rok
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Keď v roku 2009 zanikol závod na výrobu
soli v Prešove – Solivare, ľudia si všimli
rozdiel v chuti samotnej soli, ktorá sa už
iba dováža z Rakúska. Nezriedkavé boli
vyjadrenia, že naša soľ bola chutnejšia,
kvalitnejšia a mnohí boli na ňu zvyknutí.
A pri tom sa jednalo o obyčajnú soľ.
Obyčajné dochucovadlo pokrmov, ktoré v
jedle ani nevidno. Úplne sa rozpustí a
splynie s pripravovaným jedlom. A predsa,
skúsme urobiť i to najvychýrenejšie jedlo a
nedať tam aspoň štipku soli. Ako by
chutilo? 
Keď som bol menší, čudoval som sa, prečo
babka alebo mamka, keď pripravovali
nejaké sladké jedlo, dávali tam i kúsok
soli. Soľ som si predsa spájal so slaným
jedlom, nie so sladkým. Vysvetlili mi, že
ak sa soľ pridá v správnom množstve, tak
zvýrazní chuť. To správne množstvo je
veľmi dôležité. Ak je soli priveľa, jedlo
prestáva byť chutným a požívateľným.
Naopak, keď jej je málo, chuť je mdlá a
nevýrazná. Krásne to vystihla rozprávka,
všetkým nám známa, „Soľ nad zlato.“
Ak sa nad týmto všetkým zamyslíme, tak
si uvedomíme, že Ježiš bol skutočný
génius v podobenstvách a príkladoch.
Veď, koho z nás by napadlo povedať
druhému: „Si pre mňa ako soľ.“ A predsa,
máme tu výzvu „byť soľou“.
Ježiš nás pozýva k zdravému prežívaniu
viery, k prirodzenej evanjelizácii a
nenápadnému svedectvu. Tak, ako soľ s
jedlom splýva, aj my nemáme vytŕčať v
tomto svete. Sme jeho súčasťou. Ale keď 

soľ splynie s jedlom, dodá mu tu správnu
chuť. Aj my sme pozvaní, aby sme svojou
nenápadnosťou, bežným životom, 
 modlitbou v tichosti, zanechávali stopu
medzi ľuďmi. Nepotrebujeme byť na
výslní, ale nech je z nás cítiť ten skutočný
Kristov pokoj, stopu Jeho lásky.  Ak je soli
priveľa, jedlo sa stáva nechutným.
Môžeme v tom vidieť stav, keď príliš
presahuje duchovnosť nad všetko ostatné.
Môže sa stať, že aj nám samým sa viera
znepáči, pretože ak nestíhame všetky
modlitby, ktoré sme si naložili, keď
pravidlá povýšime nad lásku k blížnemu,
keď sa z viery stane iba súbor povinností,
tak sa skôr či neskôr stane, že to už
nevydržíme. A naopak, ak je soli málo,
jedlo je nevýrazné. To by sme mohli brať
ako zanedbanie svojho duchovného života,
ľahostajnosť voči modlitbe a sviatostiam a
viera je len kdesi úzadí. Potom sa stáva, že
síce sme kresťania, ale nezanechávame
žiadnu stopu. Benediktínske „Ora et
labora“ určite nesie v sebe i odkaz na toto
Ježišovo prirovnanie. Kristus nás pozýva k
rovnováhe medzi našim duchovným a
bežným životom. Jedno s druhým sa má
dopĺňať a nie nahrádzať. Aj soľ sa iba
dopĺňa do jedla. Ona sama ale jedlom nie
je. Ježiš posiela kresťanov do sveta nie,
aby sa stali svetom, ale aby svet napĺňali a
dávali mu tu správnu chuť. A to môžeme
robiť i my v našich rodinách,
spoločenstvách, v práci, v škole, v
obchode, skrátka, kdekoľvek. 
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človek získať odpovede na otázky:  Kto ma
má neustále rád? Kto mi naozaj ubližuje? Kto
je jediným rozmotaním mojich problémov?
Ktoma môže mnohému naučiť? Kto na mňa
čaká v Cirkvi? Príspevok na kurz je 95 eur/
osobu, študenti 90 eur/osobu, manželský pár
175 eur/osobu. Prihlasovanie a viac info na
centrum.rodina@gmail.com alebo na tel. č.
0903 983 316, 0903 983 317.

Extrémna krížová cesta - Slovensko
Ide o podujatie prepájajúce pomerne náročnú
turistiku a duchovný program. Poháňa vás
vpred jedine odhodlanie prekonávať vlastné
slabosti, obmedzenia a pohodlnosť. Nakoniec
meníte svoj vnútorný postoj, sústredíte sa na
Božiu prítomnosť a postupne sa vo vás rodí
odhodlanie niesť svoj kríž a byť tu pre druhých.
Ide o nočný pochod v náročných podmienkach
s veľkým fyzickým a duševným vypätím.
Duchovný rozmer akcie napĺňa svätá omša,
ktorá je začiatkom celej cesty a meditácie pri
14 zastaveniach krížovej cesty, ktoré vedú po
samotnej trase putovania. Toto extrémne
putovanie, ktoré je odporúčané ako súčasť
príprav na Veľkonočné slávenie, v tomto roku
vzal pod svoju morálnu záštitu aj Mons.
Bernard Bober košický arcibiskup –
metropolita. Prihlásiť sa možno od 22. februára
2023 na stránke https://www.ekc.sk/o-nas/

Večer chvál 
V nedeľu 05. februára vás spoločenstvo
Marana Tha pozýva na Večer Chvál do
seminárneho kostola, so začiatkom o 19.00
hod. 
Webinár „Dá sa odpustiť úplne všetko?“

Portál Nové mesto organizuje webinár na
tému odpustenia, a to s uznávaným
talianskym neurológom a psychoterapeutom
Salvatorem Ventrigliom. Príďte si vypočuť,
čo odpustenie vlastne je, aké má fázy, čím sa
odlišuje od zmierenia a či sa dá v živote
odpustiť úplne všetko. Uskutoční sa 09.
februára o 19:30 hod cez YouTube kanál na
linku https://www.youtube.com/watch?
v=eHpQN1kiUZI. Zároveň využite možnosť
položiť hosťovi vlastné otázky ich zaslaním
buď na info@nm.sk, na Fb (Nové mesto),
alebo priamo počas webinára cez aplikáciu
Slido. Viac info na nm.sk alebo na
Facebooku Nové mesto.

Kurz Nový život
Spoločenstvo Dvaja - traja organizuje kurz
Nový život, ktorý sa uskutoční 24. -
26.02.2023 v Centre pre rodinu Sigord. Na
kurz je pozvaný každý, kto sa túži nanovo
narodiť vo Svätom Duchu, obnoviť svoj vzťah
s Ježišom a Cirkvou. Počas kurzu môže 

Kostol je miesto, kde sa stretávame s Bohom, kde sme účastní na sv. omšiach, prijímame
sviatosti a prežívame čas v modlitbe. Kostol je i miestom stretnutia rôznych ľudí s rôznymi
príbehmi. Práve na jedno takéto stretnutie pozývame mladých našej farnosti vo veku 15
rokov a viac v piatok 10.2. po sv. omši v priestoroch farského kostola. Stretnutie sa bude
niesť v duchu modlitby, Sv. písma a debaty o otázkach, ktorými mládež žije. Témou prvého
stretnutia bude: „Láska a jej podoby“. Teší sa na vás p. kaplán Michal.

Spovedáme pondelok, utorok, piatok od 17:15, štvrtok od 17:30.
Adorácia bude v pondelok,  utorok a piatok od 17:15, vo štvrtok po sv. omši do
19:00.
Dnešnú nedeľu bude na Rozálii o 15:15 slúžená pravidelná mesačná sv. omša za
zosnulých.
V pondelok 6.2. bude večeradlo o 17:00. Po sv. omši, o 18:30 bude stretnutie
manželských párov.
V stredu 8.2. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov o 17:15 vo farskom
kostole.
V piatok 10.2.. pozývame mladých, od 15 rokov a vyššie, na duchovno-debatné
stretnutie vo farskom kostole po sv. omši o 18:30.
V sobotu 11.2. pozývame miništrantov na stretnutie o 13:30 vo farskom kostole.

Mohlo by vás zaujímať
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   Stretnutie mladých v našom kostole

Farské oznamy

Samotné slovo „miništrant“ pochádza z latinského slova „ministrare“, čo v preklade
znamená „posluhovať pri stole“. Táto služba sa ukázala ako veľmi potrebná už v
úplných začiatkoch Cirkvi. Pre túto službu sa najlepšie osvedčili mladí, čestní a
ochotne počúvajúci chlapci. Ich srdce bolo naplnené túžbou a láskou k Ježišovi
Kristovi. Hlavnou myšlienkou činnosti, ktorú vykonávajú od začiatku, je služba. Táto
má byť nezištná, vykonávaná s radosťou a nadšením.
Preto pozývam práve TEBA, ktorý sa chceš zapojiť do tejto služby na spoločné
stretnutie v sobotu 11. februára o 13:30 vo farskom kostole. Verím, že sa čosi nové
naučíš a v tejto službe sa budeš cítiť potrebný. Teší sa na TEBA p. kaplán Michal.

Miništrant – nie len pomocník

Sv. omša za zosnulých
        V dnešnú nedeľu slávime sv. omšu v kaplnke sv. Rozálie za zosnulých farníkov,
za pochovaných na cintoríne sv. Rozálie, ako aj za tých, na ktorých si prítomní
počas sv. omše spomenú. Zvlášť sa modlime za zosnulých v poslednom mesiaci:
Ladislav Benický, Doc.MUDr. (95), Ján Vítez (71), Andrej Molnár (89), Anna
Nováková (78), Rudolf Harčarik (84), Mária Horňáková (85), Miroslav Beli (51),
Igor Lukáč (60),Dušan Šelemba (70), Oto Gabrik (100), Matej Pampurik (71), Viera
Tóthová (67), Ľudmila Brunslíková (75), Alžbeta Zsampáková (94), Anna
Hornačková (87), Karol Bartoš (94).

Blahoželanie o. Marekovi k narodeninám

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu! Veľmi ďakujeme všetkým darcom, 
ktorí finančne podporujú našu farnosť  a pastoračné centrum!

Drahý náš duchovný otec Marek!
 

Chceli by sme Vám dnes, kedy slávite deň svojich narodenín, srdečne zapriať všetko
najlepšie a poďakovať Bohu za dar Vášho života, ktorý je už nejaký čas súčasťou aj
života našej farnosti. Ďakujeme, že ste s nami, keď je dobre, ale aj keď je ťažšie a
nejde všetko hladko. Ďakujeme, že Vám nie sú ľahostajné naše "každodennosti",
ktoré žijeme. Vážime si Vašu obetavosť pre dobro našich rodín, ale aj v pomoci
iným. Nech Vás Pán každý deň žehná, chráni, posilňuje, nech Vás sprevádza pri
Vašich rozhodnutiach a nech Vás odmení za každé dobré dielo, ktoré ste vykonali a
vykonáte! Nech sú Vám denne oporou a mocnými orodovníkmi aj patróni tejto
farnosti, spolu s Vašimi patrónmi sv. Marekom a sv. Agátou!

Vaša farská rodina z Podhradovej 


