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Obžalovaný jazyk
Ak je v ľudskom srdci niečo negatívne, ak tam nie je niečo v poriadku s druhými, 
jazyk nebude dlho spať, ale začne v neuveriteľnej kreativite používať urážlivé slová. 
Nie nadarmo sa hovorí, že jazyk je prvým nástrojom hriechu a najstaršou zbraňou. 
Dnes ľudia nehádžu po sebe kameňmi, ale slovami, ktoré spôsobujú oveľa hlbšie 
rany. Úder bičom vyvoláva modrinu; úder jazyka až kosti láme (Sir 28, 21). Hovorí sa, že 
ani najjedovatejší had nespôsobí toľko trápenia a nešťastia, ako za niekoľko minút 
ľudský jazyk.
Pokiaľ ide o vyjadrenia s deficitom úcty, prvú vec, ktorú treba vážne pripomenúť, 
je druhý príkaz Desatora: Nevezmeš meno Božie nadarmo. Keď sa Mojžiš na vrchu 
Horeb pýtal Pána Boha, aké je Jeho meno, dostal odpoveď: Ja som, ktorý som (Ex 3, 14).        
Odpoveď záhadná, nepochopiteľná a na druhej strane je uistením: Ja som tu, som tu pre vás 
(por. J. Ratzinger, Úvod do kresťanstva, 99-100.103). Pre vyvolený národ zjave-
nie Božieho mena bolo také posvätné, že ho priamo ani nevyslovovali, len úctivo 
opisovali ako Svätý, Milosrdný, Všemohúci, či Pán. Je absurdnosťou ak veriaci hreší 
používajúc Božie meno, ak ho berie ľahkovážne, urobí si z neho citoslovce údivu. 
V tom všetkom namiesto úcty je urážka Pána Boha. Staré príslovie hovorí: Vtáka 
poznáš po perí a človeka podľa reči. A kresťana tiež. Naše vyjadrovanie odráža stupeň 
našej osobnej kultúry a duchovnosti.
Pána Boha urážame aj vtedy, keď nadávame na druhých, keď na nich používame 
hrubé slová či vulgarizmy. Dôvod je ten istý – neúcta voči Tomu, ktorí nás stvoril na 
svoju podobu a na svoj obraz a tiež neúcta voči Božiemu obrazu a Božej podobe 
v nás. A zvykneme nadávať na každého. Niekedy až preklínať. Nikto nám nie je 
dobrý –žiaden predstavený, žiaden politik, ani lekár, ani kňaz, ani učiteľ, jednoducho 
nikto. Opäť musíme posadiť náš jazyk na lavicu obžalovaných. Dnes je obvinený 
z neúcty Božieho mena, z mnohých urážok a nadávok na adresu druhých. Miera 
viny je o to väčšia, že nie sú to len slová, ale vnútorný negatívny postoj, hnev a ne-
láskavý vzťah. Prečo teda súdiš svojho brata? A ty prečo svojím bratom pohŕdaš? Veď všetci 
budeme stáť pred Božou súdnou stolicou (Rim 14, 10).
Pozor na naše postoje a myšlienky, lebo oni sa transformujú do slov a do skutkov. 
Aj na náš spôsob vyjadrovania sa vzťahujú Ježišove slová: Akou mierou budete merať 
vy, takou sa nameria aj vám (Mt 7, 2). Naše slová majú vytvárať most porozumenia 
a nie priepasť rozdelenia.

Pane, daj mi jazyk Tvojho učeníka, aby som milým slovom 
vedel povzbudiť unaveného (por. Iz 50, 4).

( zdroj : farnosť Košice )



ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

Svätý Otec František vyhlásil rok 2015 za Rok zasväteného života. Jeho slávenie 
sa začalo vigíliou 1. adventnej nedele 29. novembra 2014, nakoľko Advent je mi-
moriadnym obdobím nádeje, ktorá má byť základnou charakteristickou črtou za-
sväteného života. Záver roka bude 2. februára 2016 počas Svetového dňa zasväte-
ného života. Svätého Otca k tomuto rozhodnutiu viedlo päťsté výročie narodenia 
svätej Terézie z Avily a svätého Filipa Neriho a dvojsté výročie narodenia svätého 
Jána Bosca. (Prameň: Časopis pre rehoľníkov a zasvätených „Zasvätený život“ 
2014/02)

„Zasvätený život, hlboko zakorenený v príklade a slove Krista Pána, je darom Boha Otca Cirk-
vi prostredníctvom Svätého Ducha. Zachovávaním evanjeliových rád sa Ježišove charakteristické 
črty - panenstvo, chudoba a poslušnosť - typickým a trvalým spôsobom zviditeľňujú vo svete a 
pohľad veriacich sa tak obracia k tajomstvu Božieho kráľovstva, ktoré je už prítomné v dejinách, 
ale v plnosti sa uskutoční v nebi.“ (Ján Pavol II.)

Milí veriaci! 

Spolu s našimi spolusestrami z Inštitútu Milosrdných sestier Svätého kríža, ktoré 
v Humennom pôsobili, ďakujeme Bohu, že časť svojho Bohu zasväteného života 
môžeme prežívať s Vami. Blahoslavená Zdenka Schelingová, za ktorej svätoreče-
nie spolu prosíme, nám iste u Kráľa Milosrdenstva vyprosí potrebné milosti na 
plnenie Božej vôle pri budovaní Božieho kráľovstva. Sme Vám vďačné za každú 
modlitbu, povzbudenie, či dobrý skutok. Modlia sa za Vás a o modlitbu naďalej 
prosia Sr. Agáta a Sr. Salezia.

„Zasvätený život 
môže prebudiť svet.“ 
(Sv. Otec František)



Oznamy

v v v

Od 18.- 25.januára prebieha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V tomto roku 
vychádzajú organizátori ekumény z myšlienky sv. Jána: “Ježiš jej povedal: 

Daj sa mi napiť!“ Viac informácii nájdete na stránke www.kbs.sk

V utorok 20. januára vás pozývame od 14.00 hod. na dekanátne večeradlo.

V nedeľu 25. januára pri sv. omši o 10.30 hod. v Lackovciach pán dekan 
František Mariňák požehná sochy Panny Márie a sv. Jozefa s malým Ježiškom, ktoré boli 

vyrobené pánom rezbárom Martinom Barnášom. 

V nedeľu 25.1.2015 je vyhlásená zbierka ABÚ Košice na dokončenie ACM a UPC 
v Košiciach

V nedeľu 25. Januára vás pozývame na stretnutie Združenia Faustínum, ktoré začne 
modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva v našom kostole o 15.00 hod. 

Oznamujeme vám, že v uplynulom týždni sme zaslali už druhú várku školských potrieb 
pre misionára Lukáša na Kubu. Ešte raz vám chceme v mene pátra Lukáša poďakovať 

za vašu štedrosť a otvorené srdcia pre misie. 

Pripravujeme: 
V stredu 28. januára na mládežnícku sv. omšu zavítajú k nám saleziáni

V spolupráci s OZ Podaj ruku a CVČ Dúha Farský karneval 14.2.2015

KBS spustila webstránku k Synode biskupov, obsahuje i dotazník
Bratislava 12. januára (TK KBS) Synode biskupov je venovaná nová stránka, ktorú spustila 
Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Zakladá sa na princípe poskyt-
nutia základných informácií o zasadnutiach Synody biskupov. Webstránka, ktorú je možné 
nájsť na adrese synoda.kbs.sk, sa venuje aj poslednej synode o rodine. Špeciálnou časťou je 
tzv. dotazník s otázkami k príprave plánovaného XIV. riadneho generálneho zhromaždenia 
Synody biskupov, ktoré sa uskutoční od 4. do 25. októbra 2015 v Ríme. 
Je súčasťou materiálov (tzv. Lineamenta), ktoré budú slúžiť k príprave plánovaného zhro-
maždenia, ktoré sa uskutoční od 4. do 25. októbra 2015 v Ríme. „Tento dotazník obsahuje 
46 otázok a tiež usmernenia o cieľoch, ktoré sa otázkami sledujú. Nejde o klasický prieskum 
verejnej mienky, ale o hľadanie odpovedí na pastoračné výzvy, s ktorými sa Cirkev stretáva 
v kontexte starostlivosti o rodiny v dnešnom svete,“ uvádza webstránka synoda.kbs.sk.  
Každý, kto má záujem vyjadriť sa k týmto otázkam, môže si ich skopírovať a uložiť do 
osobitného textového dokumentu. Tento dokument s odpoveďami je potom nutné poslať 
na adresu synoda @ kbs.sk najneskôr do 28. februára 2015 - najlepšie v pdf-, doc- alebo 
rtf- formáte. KBS zároveň prosí respondentov, aby na záver uviedli aj svoje meno a priez-
visko, vek a diecézu, z ktorej pochádzajú. Tieto údaje použije iba pre štatistické spracovanie 
dotazníka a nebudú poskytnuté tretím osobám. Dotazníky bez uvedenia mena nebudú 
zaradené do spracovania. KBS výsledky týchto konzultácii spracuje a v súhrne s ďalšími 
odpoveďami odošle na Generálny sekretariát Synody biskupov. Urobiť tak musí do 15. 
apríla 2015. Z odpovedí z celého sveta bude pripravený dokument Instrumentum laboris, 
na základe ktorého bude prebiehať diskusia na XIV. riadnom generálnom zhromaždení 
Synody biskupov v Ríme. 
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Vydáva Rímskokatolícka Cirkev Farnosť sv. košických mučeníkov v Humennom.
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