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5. 7. 2020

32. 
R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

,,Iskoni bě Slovo 
i Slovo bě u Boga i

 Bog bě Slovo“

,,Sú takí, ktorí tvrdia, že slovo, ktoré bolo vyrieknuté je mŕtve. 
Ale ja tvrdím, že v ten okamih ono začalo žiť.“



 Nehovorme s Bohom a s blížnymi nič nehovoriacimi frázami. 
Lebo oni často jedni spôsobujú dojem a druhé vypĺňajú � cho. 
Hovorme s nimi slovami života a pravdy. Slovami, ktoré vytvárajú 
ozajstný živý a pravdivý vzťah. Aby sa na nás nespĺňali slová Krista: 
,,Tento ľud si ma c�  perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa.“

    Pestujme v sebe kultúru reči, jazyka. Obdivujme duchovnú 
prezieravosť svätých solúnskych bratov, ktorí sa pus� li s odvahou 
budovať ideálny most tam, kde vtedajší svet prehlboval priekopy, 
rozdelenia a trieštenia. Aby náš jazyk, ktorý máme na oslavu Boha 
a chválu jeho mena nám slúžil nie k rozdeleniu, ale k jednote vo viere 
v Trojjediného Boha, v jednote zväzku medzi východom a západom, 
a k uvedomeniu si vlastnej národnej, kresťanskej a kultúrnej iden� ty.

 Aby našli naše kultúry rovnaký zmysel a cieľ aj napriek svojej 
rozdielnos� . Aby sa rozvíjala kultúra reči, jazyka a pravej Božej pravdy 
a večného života. Aby sme kresťanské korene Európy nekynožili, ale ich 
polievali a nechali hlbšie sa usadiť nielen v našich mysliach a slovách, 
ale hlavne v našich srdciach. Aby sme bojovali za správne hodnoty 
ľudského života, bojovali za zdravú spoločnosť a rodiny, a nenaleteli 
pro� kresťanským sľubom o lepšom pozemskom živote. Aby sme sa vedeli 
správne rozhodovať v našom živote v zhode s Pravdou, ktorá osvecuje 
ľudstvo; s Cestou, ktorá vedie do neba a zaslúžili si tak večný život.

 Čerpajme tú pravú živú vodu z hlbokej studne našich koreňov, 
ktoré tu zasadili solúnsky bra� a. Koreňov, ktoré aj sám Boh pestuje 
a stará sa o nich. Aby naše vypovedané slová zhodné s Božou pravdou 
začali žiť a prinášali čoraz lepšie ovocie a prispievali k skultúrneniu 
nášho jazyka, reči, národa a hlavne našich sŕdc a nesmrteľných duší.



 Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov, ako 
nasledovali po sebe.
 Pre svoju rozvahu stali sa vodcami ľudu a pre svoju 
zbehlosť v písmach viedli národy. V ich výrokoch sú slová 
múdrosti; zostavovali piesne a nápevy, písali a prednášali 
básne. Boli bohatí a obdarení silou; usilovali sa o krásny život 
a pokojne žili vo svojich rodinách. Všetci dosiahli slávu u svojich 
súčasníkov, už za ich života ich chválili.
 Zostávajú vo svojom potomstve, posvätné dedičstvo sú 
ich vnukovia; lebo ich potomstvo zostalo verné zmluve a vďaka 
im – aj ich synovia. Ich potomstvo zostane naveky a ich sláva 
nezanikne nikdy.
 Ich telá odpočívajú v pokoji a ich meno žije z pokolenia na 
pokolenie. O ich múdrosti rozprávajú národy a zhromaždený ľud 
ich ospevuje.

 Ostatné veľké národy mali svoju kultúru. Tá bola potom 
pokresťančená. Naša kultúra týmto procesom neprešla. My sme svoju 
iden�tu začínali súčasne s kresťanstvom. To je dôvod, prečo sa tak 
často hovorí o našej kresťanskej tradícii. Ona to�ž bola kresťanská už 
od počiatku. Veď prvé, čo slovanskí apoštoli napísali bolo Evanjelium sv. 
Jána, ktoré začína „Na počiatku bolo slovo“... ako som v úvode spomínal.

 Naši vierozvestcovia, Cyril a Metod, bol tými, ktorí dvíhali 
srdcia i mysle, ktorí dvíhali sebavedomie ľudu, ktorí nás - a to 
predovšetkým - spájali s Bohom. Oni sú �, ktorí našim predkom 
priniesli vieru, ktorá pomáhala prežiť aj v tých najťažších obdobiach.

 A my hrdí na dejiny nášho národa neotáľajme jazykom 
okolo svojho blížneho ale chváľme Boha za jeho dobrodenia. 



14. Cezročný týždeň myslava baška

Pondelok
6. 7.
Féria

  18.30 
ZBP rod. Maková     

Utorok
7. 7.
Féria

18.30
† Ján Korl

(1. výr.)

Streda
8. 7.
Féria

18.00 
ZBP Marianna                         

      

17.30  
za farnosť

Štvrtok
9. 7.
Féria

18.30
† Ján

Piatok
10. 7.
Féria

18.30
† Peter Slimák

Sobota
11. 7.

Sviatok sv. Benedikta

7.30
† Štefan

Nedeľa
12. 7.

Pätnásta nedeľa 
v cezročnom období

8.00
za živých a † z rod. 

Funekovej, Kupcovej
9.30

† Stanislav
11.00

za farnosť

 9.30
spoločný úmysel        

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň


