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...Vyvolenie apoštolov nie je privilégiom výlučného 
mocenského postavenia a oddelenia, ale skôr milosťou 

inkluzívnej služby požehnania a spoločenstva...
Ježiš, rôznorodý zástup, apoštoli: toto je obraz a tajomstvo, ktoré treba neustále kon-
templovať a hlbšie skúmať, aby sa Cirkev čoraz viac stávala tým, či je. Nik z troch 
aktérov nemôže odísť zo scény. Ak by chýbal Ježiš a jeho miesto by obsadil niekto 
iný, Cirkev by sa stala zmluvným vzťahom medzi apoštolmi a zástupom, pričom ich 
vzájomný dialóg by napokon sledoval scenár politickej hry. Bez apoštolov, splnomoc-
nených Ježišom a vyučovaných Duchom Svätým, by sa pretrhol vzťah s evanjeliovou 
pravdou a zástup – či už by Ježiša prijal alebo odmietol – by bol vystavený mýtom 
o ňom alebo ideológii. Bez zástupu by sa vzťah apoštolov s Ježišom zdeformoval na 
sektársku a autoreferenčnú formu náboženstva, a evanjelizácia by stratila svetlo 
vychádzajúce z Božieho seba-zjavenia, ktorým sa Boh obracia osobne na každého 
a ponúka mu spásu.

...Klamstvo, ktoré vedie k rozdeleniu ... sa prejavuje tak vo forme náboženskej 
prísnosti ... ako aj vo zvádzaní svetskej politickej múdrosti...

Je tu však ešte jeden aktér „navyše“, protivník, ktorý prináša na scénu diabolské roz-
delenie medzi týmito tromi. Zoči-voči znepokojujúcej perspektíve kríža, sú tu uče-
níci, ktorí odchádzajú a zástupy, ktoré šomrú. Klamstvo, ktoré vedie k rozdeleniu 
– a teda odporuje spoločnej ceste – sa prejavuje tak vo forme náboženskej prísnosti, 
morálneho rozkazu, ktorý sa predstavuje ako náročnejší než ten Ježišov, ako aj vo 
zvádzaní svetskej politickej múdrosti, ktorá sa považuje za účinnejšiu než rozlišova-
nie duchov. Aby sme sa vyhli klamstvám tohto „štvrtého aktéra“, je potrebné kon-
tinuálne obrátenie. V tomto ohľade je symbolická epizóda o stotníkovi Kornéliovi 
(porov. Sk 10), ktorá predchádza rozprávaniu o „koncile“ v Jeruzaleme (porov. Sk 15), 
ktoré je s ohľadom na synodálnu Cirkev kľúčové.



Modlitba za Synodu
Sme tu pred Tebou, Duch Svätý: zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. 
Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich sŕdc. Pouč nás, kam máme ísť, a ukáž nám 

cestu, po ktorej treba kráčať. Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni, spôsobili neporiadok. Nech 
nás nezvedie nevedomosť. Daj nám dar rozlišovania, nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a 
falošným ľudským ohľadom. Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, 

ale napredovali na púti do večného života. O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a 
na všetkých miestach, v spoločenstve  s Otcom i Synom, na veky vekov. Amen.

O Z N A M Y
Prosíme všetkých snúbencov, ktorí majú záujem uzatvoriť sv. manželstva v roku 2022, 
aby sa v úradných hodinách zastavili v kancelárii farského úradu a čím skôr nahlásili 

plánovaný dátum a čas sobáša. Najbližšia snúbenecká náuka pre snúbencov sobášiacich 
sa v našej farnosti: 11.3. – 12.3. 2022

Registrácia začne  2 týždne pred ohláseným termínom. Ďalšie stránky a dátumy náuk 
nájdete na: ARCIDIECÉZNE CENTRUM PRE RODINU  Košiciach: http://rodina.

rimkat.sk/ Celoslovenská ponuka  https://www.domanzelstva.sk/ alebo https://www.upc.
uniba.sk/predmanzelska-priprava/

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali prípravu na manželstvo, 
(odporúčame aj rok dopredu) a nenechávali si náuky na poslednú chvíľu. Kurz vám 

veríme pomôže dobre sa pripraviť k prijatiu sviatosti manželstva a dozrievať v láske počas 
snúbeneckého obdobia.

Nakoľko v našich kostoloch kúrime, prosíme vás o zatváranie dverí. Ďakujeme za pochopenie. 
Plán na prvý polrok  2022- Ak Boh dá!

Prvé sv. prijímania: 15. a 22. mája 2022 Birmovka- žiadali sme dátum- 29. mája 2022. 
Po rozhodnutí ABÚ v Košiciach presný dátum zverejníme birmovancom. Odpustová 

slávnosť: Lackovce 26. júna 2022, Kochanovce zverejníme po stretnutí kurátorov. 
ÚRADNÉ HODINY –  FARSKÁ KANCELÁRIA: Pondelok  15:30   –  16:15   (farár)
 Streda   15:30  –  16:15   (kaplán)
 Piatok    15:30  –  16:15   (kaplán)

Po dohode (osobne či telefonicky) aj v inom čase. V prvopiatkovom týždni, 
počas cirkevných a štátnych sviatkov je farská kancelária zatvorená. 

Na konci januára bude Ženská konferencia Nespútaná 2022 „Stopy“
Ženská konferencia je unikátnym podujatím, ktoré vytvára miesto stretnutia žien z rôznych 
kútov Slovenska a Česka. Tak ako minulý rok, aj tentokrát sa konferencia uskutoční výlučne v 

on-line priestore. Záujemkyne sa jej teda môžu zúčastniť z ktoréhokoľvek kúta sveta. 
Konferencia prebehne 28. - 29. 1. 2022, prihlasovanie je spustené na stránke stopy.godzone.sk. 

Téma tohtoročnej ženskej konferencie nesie názov STOPY. 
„Každá žena má za sebou i pred sebou cestu, ktorá je unikátna. Nikto tou cestou nikdy nekráčal 
a po nás ani nikdy viac neprejde. Ostanú po nás však stopy, odtlačky. Hlboké, i menej viditeľné. 
Všade kam stúpia naše nohy, všetko čoho sa dotkneme, slová, ktoré vyslovíme či nevyslovíme 

sú hlbokou stopou nás samých a všetko naokolo si pamätá, že sme tadiaľ prešli. Avšak stopy 
našej cesty sa odtláčajú priamo do nás. Ostanú všade. Navonok, no najmä v celom našom 
vnútri. Sú jazvami a sú aj pohladením, sú otvorenými ranami aj múdrosťou. Na tejto ceste je 
však každý ideál ilúziou, ktorý nám bráni vidieť sa očami Pravdy, ktorá sa nedokáže dívať bez 

lásky. Veď výsledkom inakosti nie je chaos, ale celistvosť. Aké stopy po nás ostanú, ak nám 
pravdu o nás povie ten, ktorý je Pravda sama?“ TK KBS informovala Katarína Višňovská



Poriadok bohoslužieb
17. 1. 2022 - 23. 1. 2022
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Poriadok bohoslužieb
24. 1. 2022 - 30. 1. 2022


