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Pozvánka na katechézu
Budúcu nedeľu 25. januára vás pozývame na 5. katechézu v rámci 
našej duchovnej prípravy 300-ého výročia posviacky Katedrály. 
Svätú omšu o 9.30 hod. bude celebrovať otec Marián Bublinec a po 
svätej omši bude hovoriť na tému zo Skutkov apoštolov: Čo mám, 
to ti dám. 
Po katechéze vás pozývame na malé agapé a diskusiu v sakristii.

Verejná zbierka
Aby sme mohli začať opravovať Kaplnku sv. Jána Nepomuckého 
na „Malej stanici“, potrebujeme v prvej etape cca 35.000 Eur na 
výmenu strechy s vežičkou. Podali sme projekt na Ministerstvo 
kultúry. Či dostaneme nejaké 4 nancie, to sa dozvieme až koncom 
marca-začiatkom apríla. Od Ministerstva vnútra sme dostali 
povolenie na Verejnú zbierku, formou príspevku na špeciálny účet 
a predajom predmetov, v minimálnej cene 5 eur, v čom je príspevok 
na opravu kaplnky. Kto by chcel prispieť kúpou predmetov, bude 
mať k tomu príležitosť budúcu nedeľu po svätej omši tu v Katedrále 
a postupne na viacerých verejných miestach, ktoré budú zapísané na 
farskej webovej stránke, ako aj v Katedrálnom infoliste. Už dopredu 
ďakujeme všetkým darcom.

Liturgický kalendár:

Utorok 20.1.
Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka, Sv. 
Šebastiána, mučeníka

ľub. spom.

Streda 21.1. Sv. Agnesy, panny a mučenice spomienka

Štvrtok 22.1. Sv. Vincenta, diakona amučeníka sviatok

Piatok 23.1. Sv. Jána Almužníka, biskupa ľub. spom.

Sobota 24.1.
Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa 
Cirkvi

spomienka

Nedeľa 25.1. 3. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“



Upratovanie kostola
Pozývame vás - s prosbou o pomoc - na upratovanie kostola, ktoré 
bude vo štvrtok po večernej svätej omši.

Život vo farnosti
Poďakovanie
Počas uplynulého týždňa obetovali na kostol: bohuznáma 15 Eur, 
bohuznáma 10 Eur, M. Berik 10 Eur, bohuznámy 56 Eur. 
Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

Pozvania
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Dnes začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Témou 
tohtoročného týždňa ekumenickej modlitby sú slová z Jánovho 
evanjelia: Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť! (Jn 4, 7). 
Budeme tak mať príležitosť spoločne sa modliť za jednotu všetkých 
kresťanov, predovšetkým nás samých s Pánom Ježišom a potom aj 
medzi sebou navzájom. Spoločná ekumenická bohoslužba bude 
v nedeľu 25. januára o 15.00 hod. vo farskom kostole sv. Michala 
Archanjela na Fončorde.

Pozvánka na modlitby matiek
Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie 
Modlitieb matiek - komunity Útecha, ktoré sa uskutoční v kostole 
Panny Márie Pomocnice v Banskej Bystrici - Sásovej, v dňoch 
23.1.-25.1.2015. 
Program stretnutia:
23.1.2015 (piatok) 19.20 hod. — Pôst a odprosovanie za svoje hriechy



24.1.2015 (sobota) 19.20 hod.  — Odprosovanie za hriechy tých, ktorí 
            ubližujú nám a našim deťom
25.1.2015 (nedeľa) 19.20 hod. — Chválime Páne za všetko, čo urobil 
            v našich životoch

Prečo ísť na referendum 
a povedať 3x ÁNO?

Prečo odpovedať na prvú referendovú otázku „ÁNO“?
• Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne 
iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou 
ženou?

Prečo sa manželstvom nemôže nazývať žiadne iné spolužitie 
osôb, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? Pretože 
v našom živote sa stretávame s tým, že existujú zákony a veci, ktoré 
si my nemôžeme vybrať, podľa svojej ľubovôle, ale sú nám vopred 
dané. Nikto z nás si napr. nemohol vybrať či sa narodí ako muž 
alebo ako žena. Rovnako si nikto z nás nevybral svojich rodičov, 
najbližšiu rodinu a prostredie, v ktorom vyrastal. Manželstvo medzi 
jedným mužom a jednou ženou je takou formou zväzku, ktorá je tu 
daná samotnou prirodzenosťou osoby, ale aj prirodzenosťou lásky.

Prirodzenosťou osoby preto, lebo tá vo svojej plnosti existuje 
v dvojakej „forme“: ako muž a ako žena. Každý z nás sa narodil 
buď ako muž, alebo ako žena. O tejto podstatnej (ontologickej) 
rozdielnosti nám jasne hovorí naše telo. To, že som mužom alebo 
ženou nemôžem zmeniť, ale môžem jedine prijať. Ak sa neprijmem, 
začnem ničiť samého seba. Neprijať svoju vlastnú prirodzenosť 
(natura) ako dar, znamená odsúdiť ju (a teda seba) na zánik. Je to tak 
ako s prírodou (natura): veľa sa dnes hovorí o životnom prostredí 
a o ochrane prírody. Chránime ju ako čosi vzácne. Sú oblasti 
s najvyšším stupňom ochrany (Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Veľká či 
Malá Fatra...). Chrániť túto prírodu znamená prijať ju takú aká je 
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a nezasahovať do nej takým spôsobom, že ju zničíme. Jednoducho 
povedané: ak nechceme prírodu zničiť, musíme ju prijať a rešpektovať 
zákony vpísané do nej. Týmto ju budeme skutočne chrániť. Preto, ak 
nechceme zničiť človeka a tým aj spoločnosť, musíme človeka prijať 
s tým, že exituje buď ako muž alebo ako žena a musíme rešpektovať 
zákony vpísane do jeho prirodzenosti („natury“).

Prirodzenosťou lásky preto, lebo láska tvorí jednotu. Nemôže 
sa však vytvoriť jednota tam, kde niet rozdielnosti. Najplnším 
vyjadrením lásky medzi ľuďmi je manželská láska, ktorej základom 
je rozdielnosť pohlaví. Prečo? Pretože len v úplnej rozdielnosti 
pohlaví je možná aj úplná jednota. Keďže medzi mužom a ženou 
existuje maximálna rozdielnosť, ktorú vyjadruje ich pohlavie, len 
medzi mužom a ženou je možná maximálna jednota. To čo ich však 
robí jedným telom – jednou osobou – je ich vzájomná láska, ktorá 
sa takto napokon stáva prameňom daru nového života, ktorým je 
dieťa. Dvaja muži či dve ženy nie sú schopní vytvoriť hlbokú jednotu 
tiel, pretože medzi nimi nejestvuje úplná rozdielnosť pohlaví. Preto 
ani „láska“ vyjadrená medzi nimi telesne nie prirodzenou láskou a 
preto nie je v skutočnosti láskou, následne je logické, že z takého 
vzťahu sa nikdy nemôže narodiť dieťa.

A prečo sa hovorí o jednom mužovi a jednej žene? Pretože nie 
je možné milovať výlučnou a bezpodmienečnou láskou všetkých, 
alebo viacerých ľudí naraz. To môže jedine Boh. Láska medzi 
mužom a ženou vo svojej prirodzenosti hovorí tomu koho miluje: 
„Len ty, jedine ty a navždy ty.“

Preto súhlasím s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne 
iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou 
ženou. Preto na túto prvú referendovú otázku odpoviem: „ÁNO“.

(1. časť príspevku 8 Lic. Róberta Neupauera, 
zodpovedného za pastoráciu rodín v spišskej diecéze)


