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23. 2. 202013. 7. nedeľa v cezročnom období

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

 Pochopili sme, alebo ešte reptáme, odporujeme, nechceme 
odstúpiť od svojej pravdy? Na východe dodnes pla� zásada rovnakej 
odvety, najmä v prípade smr� - vraždy, a to splniť povinnosť krvnej 
pomsty. Je to nepísaný zákon, ktorého povinnosťou je splniť 
ho, a dokonca hovoria, že je to uložené od Boha. Kde? Prečo?

 Ježiš vytkol farizejom, že v 
Starom zákone nie je napísané, že má 
človek nenávidieť svojho nepriateľa ..., 
ale pravdepodobne takto to napriek 
tomu vyučovali zákonníci. Láska k 
nepriateľovi je čisto kresťanská náuka. 
 Je otrasné, že my, ktorí sme už 
spoznali krásu Ježišových slov, ktorým sa 
už dve�síc rokov ohlasuje Evanjelium, ktorí 
sme už počuli stovky kázní a povzbudení, 
ba dokonca po odpustení od samého 
Boha vo sviatos� zmierenia, sme horší 
ako starozákonní Židia. Milujeme často len 

tých, ktorí milujú nás. Ale Ježiš sa pýta: „Akú odmenu môžete čakať?“ 
 Pozdravujeme len svojich bratov, priateľov, od ktorých 
čakáme, že nám našu pozornosť vrá�a. Či sa nemáme znova zamyslieť 
nad slovami Ježiša: „Čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?“ 
A posledná veta z dnešného evanjelia je ako výkrik, zvolanie srdca 
Krista: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

ALE JA VÁM HOVORÍM...



 Či chceme byť takí studení a ľahostajní, akoby sa nič nebolo stalo, 
akoby sme nič nepočuli? Veď taký studený je iba mŕtvy človek a my žijeme! 
Veď keď si dávame niekedy tú námahu prísť v nedeľu do kostola, zaiste 
nás niečo hrialo, iste sme tam prišli, aby sa niečo zmenilo v našom živote. 
Alebo chceme do nekonečna, do posledného výdychu, či posledného úderu 
svojho srdca len čakať, až sa skloní ten druhý a nie ja?! A pritom sa budeme 
byť v prsia - Ja som v práve, ja mám pravdu, ja som spokojný, ja nič?!
 Máme čo naprávať, máme za čo byť vďační Ježišovi! Ak chceme 
byť skutočne veriacimi ľuďmi, Ježiš má stále na nás len jedninú prosbu. 

Váš duchovný otec

  1. 3. 2020 – 1. pôstna nedeľa - Duchovný otec
  8. 3. 2020 – 2. pôstna nedeľa - Birmovanci

15. 3. 2020 – 3. pôstna nedeľa - Prvopr. deti
22. 3. 2020 – 4. pôstna nedeľa - Ruž. spol.
29. 3. 2020 – 5. pôstna nedeľa - Snúbenci

  5. 4. 2020 – Kvetná nedeľa - Lektori

POBOŽNOSTI KRÍŽOVEJ CESTY - 
MYSLAVA - PÔST 2020

 Oznamujem snúbencom, ktorí sa nahlásili v kancelárii farského 
úradu, že chcú v tomto kalendárnom roku v našej farnos� prijať 
sviatosť manželstva: Náuky v našej farnos� budú v týchto termínoch: 

Úvodné stretnutie a pravdy viery: 7. 3. 2020
Prikázania a život v spoločnosti: 14. 3. 2020

Sviatosti, Manželstvo a život v Cirkvi: 28. 3. 2020

Obradová náuka je po dohode so snúbencami 
v týždni, v ktorom sa uzatvára sviatosť manželstva.

NÁUKY ZAČÍNAJÚ O 10.00 HOD. 
V KOSTOLE SV. BARTOLOMEJA V KOŠICIACH – MYSLAVE.

PREDMANŽELSKÉ NÁUKY - MYSLAVA



POMÔŽTE MI VIDIEŤ SVET INAK AKO 
LEN POLEŽIAČKY!

Rodičov štyroch de� chorých na spinálnu svalovú atrofiu (SMA) 
pozvalo ministerstvo zdravotníctva na rokovanie. Zúčastnili sa ho aj 
Košičania Monika a Marek Brdárski, ktorých syn Alex týmto ochorením trpí. 
Štvrť roka sa usilujú vyzbierať takmer dva milióny eur na liek Zolgensma. 
Ten by podľa doterajších štúdií mal deťom, ktorým postupne ochabujú svaly 
a zomierajú v nízkom veku na udusenie, pomôcť. 

Spinálna svalová atrofia (SMA) typ 1 je gene�cké ochorenie, ktoré 
vedie k postupnému ubúdaniu svalových buniek a teda schopnos� sa 
pohybovať až následnej smr� do dvoch rokov dieťaťa. Pacien� so SMA 
buď vôbec nenadobudnú schopnosť sedieť, stáť a chodiť alebo ak aj áno, 
postupne túto schopnosť strácajú.

Novou nádejou je liek Zolgensma. Ten sa podáva jednorazovo, kedy 
sa do tela vpraví umelo vytvorený gén. Ten dáva pokyn na tvorbu SMN 
proteínu, ktorý je nutný na preži�e motorických neurónov. Tie kontrolujú 
funkciu svalov a teda zabezpečujú rapídne zlepšenie stavu. Musí byť podaný 
do 2 roku života, teda do 20 júla 2020.

Kto by ste mali záujem pomôcť rodičom môžete tak urobiť formou 
2% z dane alebo poslaním finančného daru na transparentný účet. 
Ďakujeme.

Transparentný účet 
OZ ALEXSMA:

SK1883300000002101684316
BIC/SWIFT:

FIOZSKBAXXX
účet: Alexsma

Fio Banka

Plagáty a postup na poukázanie 2% z dane
je na výveske pri kostole.



7. cezročný týždeň myslava baška

Pondelok
24. 2.                       
 Féria

17.30
† Margita Beerová (1. výr.)

Utorok
25. 2.
Féria

10.30
† František, Zora

Streda
26. 2.

Popolcová streda

18.00
† Terézia, Imrich

17.00
† Anna Tarkovská

Štvrtok
27. 2.
Féria

18.30
za modliace spoločenstvo

Piatok
28. 2.
Féria

17.30
† Miroslav

16.30         
za farnosť 

Sobota
29. 2.
Féria

7.30
† Martin Kléma (2. výr.)     

ZBP Martin Klema (80 r.) 

s rod.

Nedeľa
1. 3.

PRVÁ                    
PÔSTNA NEDEĽA

8.00
za farnosť                                      

 11.00
ZBP rod. Plichtová

9.30 
† Vincent (5. výr.)

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

Pobožnos� krížovej cesty budú v Myslave každý piatok 16.45 hod. 
a po ich skončení sv. omša. V nedeľu budeme začínať o 15.00 hod. Korunkou 
Božieho milosrdenstva a potom bude pobožnosť Krížovej cesty.

V Baške bude pobožnosť krížovej cesty každý piatok o 15.45 hod. 
a v nedeľu o 14.00 hod.


