
ROK BOŽIEHO SLOVA 

„V dnešnom svete má mnoho ľudí hlad a smäd po živote, uzdravení 
a pokoji, ktorý môže priniesť iba Kristus. V tejto perspektíve sa Cirkev od 
svojich počiatkov usiluje ohlasovať Krista a zvestovať ho. Táto misia je 
samotným srdcom  Cirkvi . Nemôžeme však poprieť, že mnohým ľuďom 
stále chýba tento „ľahký prístup“ k Pánovi vo Svätom písme a v ohlasovaní, 
o ktorý sa tak usiloval Koncil.“ Týmito slovami v liste z 25. januára 2019 
kardinál Luis A. Tagle, prezident Katolíckej Biblickej federácie, ohlásil 
všetkým jej členom zámer zamerať rok 2020 ako „Rok Božieho Slova“ 
počnúc od  1. decembra 2019 až po sviatok sv. Hieronyma 30. septembra 
2020. Život človeka v cirkevnom prostredí je založený na troch hlavných 
pilieroch:  

- vzťah s Bohom v Eucharistii a ostatných šiestich sviatostiach 
- vzťah s Bohom v Jeho slove 
- vzťah s Bohom v spoločenstve ľudí 

 Každý z týchto pilierov je samostatný a dokonale  v sebe majúci  
individuálny vplyv na duchovné rozpoloženie veriaceho človeka. Avšak ani 
jeden z nich nemôže a nemá bez toho druhého existovať. Všetky tri teda 
tvoria jeden celok. Každý z nich si aj napriek spomenutej skutočnosti  zvlášť 
zaslúži našu pozornosť a úctu. Božie slovo je exkluzívne vo svojom osobnom 
rozmere. Počas celého čítania jeho obsahu sa tu nestretávame len s 
akýmsi literárnym druhom, ktorý sa stáva súčasťou nášho osobného 
príbehu, ale s Osobou, ktorá sa stáva súčasťou našich osobných dejín. Božie 
slovo sa teda stáva Slovom, Osobou, ktorá sa so mnou  intenzívne zhovára 
cez všetky moje životné okolnosti. V našej farnosti máme možnosť 
zareagovať na výzvu Cirkvi uvažovať o Božom slove každý utorok vo 
večerných hodinách formou lectio divina. Všetkých vás na tieto stretnutia 
pozývam. Na sklonku starého a začiatku toho nového občianskeho roku vám 
zo srdca vyprosujem veľa Božích milostí a odvahy čeliť všetkým výzvam 
života. Nech nám k tomu dopomáha i patrón Roku Božieho Slova – sv. 
Hieronym.    /pripravil o. Tomáš/  

                                                                               

PATRÓN ROKU BOŽIEHO SLOVA 

SV. HIERONYM 

Sv. Hieronym sa na          Narodil sa okolo roku 340-345 v meste Stridone v Dalmácii (dnes mesto 

Strigov). Stridon zbúrali Góti. Hieronym sa plným menom volal Sophronius 

Eusebius Hieronymus. Jeho rodina bola nábožná a bohatá. Otec Hieronyma plne 

podporoval v štúdiách. Hieronym bol veľmi nadaný, no aj neposedný, takže ho 

mnohokrát museli nútiť do učenia. Asi v roku 358 ho poslali na štúdiá do Ríma. 

Učili ho slávni Aelius Donatus a Viktorinus. Pod ich vedením si Hieronym dokonale 

osvojil grécku aj latinskú reč. Netrvalo dlho a stal sa slávnym ako rečník. No hoci 

spočiatku dbal aj o svoje náboženské formovanie a so skupinou mladých kresťanov 

navštevoval kresťanské bohoslužby, predsa ho načas strhol zlý príklad najmä jeho 

učiteľa Donata, ktorý síce vyžadoval od neho usilovnosť, no sám žil nemravne. 

Hieronym sa stal ľahkomyseľným, spyšnel a začal vyhľadávať svetské radovánky a 

neviazaný život. No zdravé zásady, ktoré mu vštepili rodičia, v ňom zostali. Po čase 

si uvedomil, že toto nie je správny spôsob života.  Vtedy mal okolo dvadsať rokov. 

Začal usilovne čítať Sväté Písmo a žil v kajúcnosti. Znova odišiel do Akvileje, tam 

vstúpil do kláštora. V roku 379 sa stal kňazom. Vysvätil ho antiochijský biskup 

Paulín, napriek tomu, že sa Hieronym vzpieral, pretože sa nepokladal za hodného 

tejto sviatosti. V tom istom roku sa odobral do Carihradu, kde spoznal a počúval 

chýrneho biskupa sv. Gregora Naziánskeho. Od neho sa učil chápať hlboký význam 

Písma a spôsob výkladu. V roku 382 pápež Damaz I. zvolal do Ríma cirkevný snem, 

na ktorý pozval aj Hieronyma, ktorý bol už vtedy známy svojou učenosťou. Pápež 

ho vymenoval za svojho tajomníka a dal mu za úlohu zrevidovať Italu (starý latinský 

preklad Sv. písma). Hieronym to urobil. Venoval sa prekladaniu a výkladu Svätého 

písma. Priamo z hebrejských a aramejských rukopisov preložil celý Starý zákon 

(okrem žalmov) do latinčiny, ktorá bola vtedy hovorovou rečou. Tento text a 

opravený text Nového zákona (a žalmov) sa volá Vulgáta. Ustavičným odriekaním a 

prácou zoslabol. Ostal na lôžku. K tomu aj začal strácať zrak. A tak niektoré spisy 

nadiktoval. Zbožne sa pripravil na smrť a 30. septembra  420 zomrel. Pochovali ho 

v krypte zničeného kláštora. V 13. storočí preniesli jeho telo do Ríma a uložili ho do 

baziliky Santa Maria Maggiore. Hieronym sa v Cirkvi pokladá za najväčšieho učiteľa 

vo vykladaní Svätého písma. Pápež Bonifác VIII. ho v roku 1295 vyhlásil za učiteľa 

Cirkvi.   /pripravil o. Tomáš/ 



     

Viete, že ... 
 Nedeľu 26. januára 2020 o 10.00 archijerejskou sv.  liturgiou budeme   
    sláviť malý odpust na sviatok Poklony reťaziam svätého apoštola Petra. 

 Každý utorok po večernej liturgii je biblická škola. 

 Každý štvrtok večer o 19.30 sa hrá futbal na ZŠ Bernolákova č. 18. 

 Každý utorok  večer od 20.00 – 21.00 chlapci hrajú florbal na ZŠ  
Inžinierska 24. 

 Štvrtky v našom chráme od 15.00 je vystavená Najsvätejšia Eucharistia 
k tichej adorácii. Štvrtky o 8.30 sú v našom chráme modlitby matiek. 

 Ďakujem všetkým darcom na sviatočnú výzdobu a všetkým, ktorí 
pomáhali pri upratovaní chrámu a príprave na  sviatky. 

 Kontakt na kňazov: tel. fara: 055/6421 712; o. Jozef  0911/711 322;  
 o. Tomáš Muszka 0918/364890; o. Martin Demo 0910/787052; o. Pavol 
0905/649 335;  

 web: www.kezapad.grkatke.sk    alebo    grkatkezapad.webnode.sk 

 Farský e-mail: ke.zapad@grkatke.sk ;  

 Slávnosť 1. sv. prijímania bude v nedeľu 10. mája 2020 o 10.00 hod. 

 Večerné liturgie v týždni od pondelka do piatka sú celoročne o 17.00 h. 

 Vo farnosti putuje po rodinách IKONA KLOKOČOVSKEJ BOHORODIČKY, 
prosíme rodiny, aby sa zapojili do reťaze farskej modlitby za rodiny. 

 2% zo svojich daní môžete darovať našej farnosti cez OZ Peter a Pavol, 
tlačivá s údajmi sú v cerkvi a na našom webe. PBZ  

 Nedeľu 21. júna 2020 o 10.00 archijerejskou sv.  liturgiou budeme     
sláviť odpust na sviatok Sv. apoštolov Petra a Pavla. Zároveň budeme 
ďakovať za dvadsať rokov nášho chrámu. 

 Pozývame na púť do Ríma s Klokočovskou ikonou v dňoch 27.6. až 
3.7.2020, prihlásiť sa treba vo farnosti. 

 Pozývame na farský tábor ktorý pripravujeme počas letných prázdnin 
pre deti a mládež farnosti. 

 Svätiť domy a byty budeme 6., 11. a 12. januára 2020  
v poobedňajších hodinách. Zapísať sa na svätenie môžete v sakristii. 

 Ples gréckokatolíkov bude v sobotu 18. januára 2020, cena lístka 35 €, 
lístky sú na predaj v sakristii. 
 Piatky o 18.00 sú v našej farnosti stretká detí a mládeže, srdečne 
pozývame.  
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Nech sa mi stane podľa tvojho slova 
        Dnes vidíme v mnohých oblastiach zámer spájať funkcie. Mobil je 

telefón, navigácia, kalkulačka, kalendár...v jednom. V súlade s pastierskym 

listom biskupov Slovenska začíname ROK BOŽIEHO SLOVA. Zároveň dnes 

posvätíme ikonu KLOKOČOVSKEJ BOHORODIČKY a bude nás sprevádzať 

jubilejným rokom našej eparchie. Zdá sa, akoby sa nám jubileá kumulovali. 

Treba zdôrazniť, že práve Ježiš Kristus viackrát povedal ako chválu svojej 

matke: „Skôr sú blažení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ /Lk 

10,28/ Ak hovoríme o Božom slove, tak treba zdôrazniť, že sa nám dáva, aby 

sme podľa neho žili. Božie slovo nemá byť teóriou, ale má uskutočniť 

jednotu medzi slovami Písma a naším životom. Panna Mária je toho 

dôkazom. Ona povedala anjelovi, ktorý jej zvestoval Božie plány s jej 

životom: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Teda 

ROK BOŽIEHO SLOVA A JUBILEUM SLZENIA KLOKOČOVSKEJ IKONY je v jednote. 

Panna Mária je tá, ktorá prvá môže potvrdiť, že slová Božie sa majú plniť 

a nefilozofuje sa o nich. Lebo ľudské mudrovanie popri múdrosti Božej je mlátenie 

prázdnej slamy. Božie slovo sa počúva. Boh nám ho vysvetľuje, my s pokorou ho 

máme počuť porozumieť mu vo Svätom Duchu a s pomocou milosti Božej ho plniť. 

Aj sviatok Roždestva, do ktorého vstupujeme, je ovocím prijatého 

a uskutočneného Božieho slova. Stalo sa tak, ako Mária uverila a dala Bohu 

splnomocnenie konať v jej živote. Toto je zámer NEBESKÉHO OTCA s nami. Boh si 

hľadá človeka, ktorý ako Mária bude prinášať Ježiša do tohto sveta. A cesta je iba 

jedna – plniť vôľu Božiu. Kresťan je človek, ktorý dáva svoj život, aby Ježiš cez nás 

chodil po tejto zemi, konal, slúžil miloval. Nech cez nás Ježiš sa stáva viditeľným 

ľuďom okolo nás.  

     Prajem všetkým nám požehnané sviatky Ježišovho narodenia, aby sme 

ľuďom okolo nás prinášali ten  NAJVZÁCNEJŠÍ DAR – PÁNA JEŽIŠA. 

Christós raždájetsja! -  Slavite jeho!                   
                                                                                                        o. Jozef 
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