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9. 2. 202011. 5. nedeľa v cezročnom období

R.: Spravodlivým žiari svetlo v temnotách.

 Soľ je slaná a jedlu dodáva správnu chuť. Stačí jej iba malá š�pka, 
aby jedlo dostalo svoje čaro. Aj Ježišovi poslucháči sú často iba malým 
spoločenstvom, malým stádočkom. No svojim spôsobom života môžu 
svetu prinášať správnu chuť. Ježišovi nasledovníci majú ochucovať svet 
svojou láskavosťou. Niekedy jej stačí iba š�pka a veci sa menia.
 Soľ konzervuje a uchováva jedlo. Tým čo uchováva dobré veci, 
ozajstné hodnoty života, je  pravda evanjelia. Ak Ježišovi poslucháči 
počúvajú evanjelium a potom ho aj žijú, odráža sa to na ich živote. Títo 
ľudia sú si vedomí aj svojich slabos�, no snažia sa dôverovať Bohu, a tak 
vďaka žitému evanjeliu uchovávajú pre ľudstvo zdravého človeka so 
zdravými hodnotami a vzťahmi.
 Soľ roztápa ľady. Zvlášť teraz v zime si bezpečnosť na cestách 
nevieme predstaviť bez toho, aby neboli cesty posypané soľou.  Tou 
soľou, ktorou majú Ježišovi nasledovníci roztápať ľady ľudského života, je 
odpustenie. Iba odpustenie roztápa bariéry a chladné vzťahy medzi ľuďmi, 
nie obyčajné odpustenie, ale odpustenie, ktoré ide až do krajnos�. Sám 
Ježiš to raz ukáže na kríži.
 Soľ očisťuje, dezinfikuje. Soľ sa tak isto používa na dezinfekčné 
účely. Čo je tou evanjeliovou vlastnosťou soli, ktorá očisťuje? Je to služba. 
Tí, ktorí počúvajú Ježiša, nasledujú ho v nezištnej službe. Nezištná služba 
človeka vnútorne uzdravuje a očisťuje. Soľ láskavos�, soľ evanjelia, soľ 
odpustenia a soľ služby sú vzácnymi darmi, robia život ozajstným životom 
a otvárajú brány pre večný život. Je dobré ak �, čo nasledujú Krista, stávajú 
sa pre tento svet soľou života. z internetu spracoval Váš duchovný otec

SOĽ ZEME...



 Jednoduché dievča z Lúrd, Bernadeta Soubirousová 11. februára 
1858, uvidela, na tomto mieste mimo mesta pri Massabielskej jaskyni 
svetlo a v tomto svetle mladú pani „krásnu, nadovšetko krásnu.“ 
 Táto pani sa na ňu obrá�la s dobrotou a láskou, s rešpektom 
a dôverou. „Vykala mi,“ rozpráva Bernadeta.“ Pozerala na mňa ako človek, 
ktorý hovorí s iným človekom. V tomto rozhovore, v tomto jemným citom 
poznačenom dialógu ju pani poverila, aby odovzdala celkom jednoduché 
posolstvá o modlitbe, pokání a obrátení.
 Preblahoslavená Panna Mária, slávna Žena tajomného zjavenia, 
má na hlave veniec z 12 hviezd, ktoré predstavujú 12 kmeňov Izraela, celé 
spoločenstvo svätých a súčasne má pod nohami mesiac, obraz smr� a 

smrteľnos�. Mária zanechala smrť za sebou, ona 
je celkom odetá do života, života svojho Syna, 
vzkrieseného Krista. Tak je znamením víťazstva 
lásky a dobra, víťazstva Boha. Ona dáva nášmu 
svetu nádej, ktorú potrebuje. Zamerajme dnes náš 
pohľad na Máriu, ktorá je taká slávnostná a taká 
ľudská a nechajme sa ňou viesť k Bohu, Víťazovi.
 Lurdy sú jedno z miest, ktoré si Boh vyvolil, 
aby tam nechal zažiariť mimoriadny lúč svojej krásy 
a z toho vyplýva význam, ktorý tu dostáva symbol 
svetla. Od štvrtého zjavenia zapaľovala Bernadeta, 
keď prišla k jaskyni, každé ráno požehnanú sviecu 
a držala ju v ľavej ruke, kým sa neukázala Panna 
Mária. Čoskoro ľudia podávali Bernadete sviecu, 
ktorú strčila v jaskyni do zeme. A onedlho prinášali 
aj iní ľudia sviece na toto miesto svetla a pokoja. 
Božia Matka sama dala vedieť, že sa jej páči táto 

dojímavá pocta �sícov sviečok, ktoré odvtedy nepretržite ožarujú skalu 
zjavenia. Od toho dňa žiari pred jaskyňou vo dne v noci, v lete aj v zime, 
horiaci tŕňový ker, zapálený modlitbami pútnikov a chorých, ktorí tu 
vyjadrujú svoje staros� a boles�, no predovšetkým svoju vieru a nádej.
 Prichádzame do Lúrd ako pútnici a preto chceme po stopách 
Bernadety vstúpiť do tejto mimoriadnej blízkos� neba a zeme, ktorá si 
nikdy nepro�rečila a ktorá sa neustále upevňuje.

LURDY – MIESTO VYVOLENÉ BOHOM



 Keď sa modlíme ruženec, požičiava nám Mária svoje srdce a svoje 
oči, aby sme pozorovali život jej Syna, Ježiša Krista.
 Ako pri všetkých udalos�ach v Kristovom živote, ktoré uchovávala 
vo svojom srdci, dáva nám Mária pochopiť všetky etapy jeho verejného 
účinkovania ako súčas� zjavenia Božej slávy. Nech svetlom naplnené 
Lurdy zostanú školou modlitby ruženca, ktorá bude Ježišových učeníkov 
v prítomnos� jeho Matky v pravom a srdečnom dialógu uvádzať do dialógu 
s ich Majstrom!
 V tajomstve Cirkvi, ktorá zjednocuje vyvolených neba a pútnikov 
zeme, vyviera svetlo z rozhovoru medzi človekom a jeho Pánom a v histórii 
ľudí sa otvára žiarivá cesta aj v najtemnejších okamihoch. Prosby, ktoré so 
sebou nesieme, zdôrazňujú naše spojenie so všetkými, ktorí trpia. Pomyslime 
aj na tých, čo majú rodinné problémy, alebo pre nezamestnanosť, chorobu, 
starobu, osamelosť, alebo žijú ako prisťahovalci. Nechceme zabudnúť ani 
na tých, ktorí trpia pre Kristovo mena a za neho zomierajú.
 Mária nás učí modliť sa a našu modlitbu urobiť aktom Lásky k Bohu 
a k blížnemu. Keď sa modlíme s Máriou, naše srdce prijíma trpiacich. Lurdy 
sú miestom svetla, pretože je to miesto spoločenstva, nádeje a obrátenia.
 Zjavenia boli obklopené svetlom a Boh v Bernade�nom pohľade 
rozožal plameň, ktorý obrá�l bezpočetné srdcia. Koľkí ľudia sem prichádzajú, 
aby videli zázrak a tajne dúfajú, že na sebe samých nejaký zažijú. Na ceste 
domov po tom, čo nadobudli duchovnú skúsenosť pravého života v Cirkvi, 
zmení sa ich pohľad na Boha, na iných aj na nich samých. Prebýva v nich 
malý plamienok, ktorý sa nazýva nádej, súcit a nežný cit. 
 Skryté stretnu�e s Bernadetou a s Pannou Máriou dokáže zmeniť 
život, pretože sú na tomto mieste Massabielle prítomné, aby nás viedli 
ku Kristovi, ktorý je náš život, naša sila a naše svetlo. Panna Mária a sv. 
Bernadeta nám pomáhajú žiť ako deťom svetla, aby sme po všetky dni 
svojho života dosvedčovali, že Kristus je naše svetlo, naša nádej a náš 
život!

,,Mária je hviezdou nádeje v neriešiteľných situáciách. Na cestách nášho 
života, kde prežívame veľa tmavých chvíľ, je práve ona svetlom, ktoré 
nám svieti do tmy a ukazuje kadiaľ ísť. Vďaka jej súhlasu, cez jej odvážne 
ÁNO, Boh jej ešte aj dnes otvára dvere do nášho sveta a do našich dejín. 
Ona nás vedie k väčšiemu pokoju a nakoniec k večnému víťazstvu.“

z homílie pápeža Benedikta XVI.



5. cezročný týždeň myslava baška

Pondelok
10. 2.                     

      Sv. Školastiky,         
panny

17.30
† Juraj

Utorok
11. 2.

Preblahoslavenej Panny 
Márie Lurdskej

10.30
ZBP Štefan s rod.                

† Margita

16.30
za farnosť

Streda
12. 2.
Féria

7.30
† Ján, Margita                        

   † z rod.
Štvrtok
13. 2.
Féria

18.30
† František Vicen

Piatok
14. 2.

Sv. Cyrila a Metoda, 
patrónov Európy

17.30
† Bartolomej, Anna, Jozef 

† vdp. Zdenko

          

Sobota
15. 2.
Féria

7.30
† Mária (nedož. 90 r.)

Nedeľa
16. 2.

ŠIESTA NEDEĽA        
V CEZROČNOM     

OBDOBÍ

8.00
ZBP Margita Hovanová 

(88 r.)                                       

 11.00
ZBP rod. Papcúnová

9.30 
† Igor

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň


