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RÍMSKOKATOLÍCKA  CIRKEV,  FARNOSŤ  SV. CYRILA A METODA V  KE - KRÁSNA 
„Posilnite si srdcia“ (Jak 5,8) – tento citát z Jakubovho listu je názvom tohtoročného posolstva 
pápeža Františka na Pôstne obdobie. 
„Jedna z najurgentnejších výziev, pri ktorej sa chcem pristaviť v tomto posolstve, je globalizácia 
ľahostajnosti“, píše Svätý Otec, pričom zdôrazňuje, že Boh „k nám nie je ľahostajný. Každý z nás 
mu leží na srdci, pozná nás po mene, stará sa o nás a hľadá nás, keď ho opustíme. Zaujíma ho 
každý z nás; jeho láska mu nedovolí byť ľahostajným k tomu, čo sa s nami deje. No stáva sa, že 
keď sa my máme dobre a cítime sa pohodlne, iste zabúdame na druhých (čo Boh Otec nikdy 
nerobí), nezaujímajú nás ich problémy, ich utrpenia a nespravodlivosti, ktoré znášajú... naše srdce 
upadá do ľahostajnosti... Tento egoistický postoj ľahostajnosti dnes nadobudol svetový rozmer, a to 
až do takého bodu, že môžeme hovoriť o globalizácii ľahostajnosti“. 
Pápežovo posolstvo je rozdelené do troch častí. Preto, aby sa Boží ľud nestal ľahostajným a 
neuzavrel sa do seba, Svätý Otec v posolstve ponúka meditáciu o Cirkvi, o farnostiach a 
spoločenstvách a o veriacom ako jednotlivcovi. 
Prvý bod o Cirkvi nesie titul z úryvku Prvého listu Korinťanom: «Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s 
ním všetky údy» (1Kor 12,26). Pápež František v ňom zdôrazňuje, že Božia láska je to, čo „láme 
túto smrteľnú uzavretosť do seba samých, ktorou je ľahostajnosť“. Cirkev nám Božiu lásku ponúka 
„prostredníctvom svojej náuky a predovšetkým prostredníctvom svojho svedectva.“ Svedčiť však 
môžeme len o niečom, čo sme predtým sami zakúsili, preto – ako sa píše v posolstve – „kresťan je 
ten, kto dovolí Bohu, aby ho zaodel do svojej dobroty a milosrdenstva, aby ho zaodel do Krista, aby 
sa tak ako on stal služobníkom Boha a ľudí“. 
„Pôstne obdobie je vhodným obdobím k tomu, aby sme sa nechali Bohom obslúžiť a stali sa tak 
jemu podobným. K tomu dochádza vtedy, keď počúvame Božie slovo a keď prijímame sviatosti, 
obzvlášť Eucharistiu. V nej sa stávame tým, čo prijímame: Kristovým telom. V tomto tele 
ľahostajnosť, ktorá – ako sa zdá – sa často zmocňuje našich sŕdc, nemá miesto. Lebo kto je z 
Krista, patrí k jednému telu a v ňom nie sme ľahostajní jeden k druhému.“ 
«Kde je tvoj brat?», tak znie titul druhého bodu týkajúceho sa farností a spoločenstiev. „Dokážu tieto 
cirkevné skutočnosti zakúšať to, že tvoria časť jediného tela? Tela, ktoré spoločne prijíma a zdieľa 
to, čo Boh chce darovať?...“, kladie si v posolstve otázky pápež František. Zároveň naznačuje dva 
spôsoby, ako možno prekročiť hranice viditeľnej Cirkvi: jedným je modlitba a druhým misijná 
činnosť, svedectvo v spoločnosti, ktorá nás obklopuje. 
„Drahí bratia sestry, ako len túžim, aby sa miesta, kde sa prejavuje Cirkev, naše farnosti a osobitne 
spoločenstvá, stali ostrovmi milosrdenstva uprostred mora ľahostajnosti!“, píše v pôstnom posolstve 
Svätý Otec. 
Tretí bod zameraný na veriaceho jednotlivca nesie rovnaký názov ako aj celé posolstvo: „Posilnite 
si srdcia“ (Jak 5,8). Svätý Otec v ňom osobitne 13. a 14. marca vyzýva celú Cirkev k iniciatíve „24 
hodín pre Pána“, ktorá chce do centra novej evanjelizácie postaviť sviatosť zmierenia. Podujatie 
organizuje Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie. 
Veriacich ako jednotlivcov pápež František v posolstve pozýva k modlitbe, ku konkrétnym skutkom 
lásky k blížnemu a napokon k vlastnému obráteniu: 
„K tomu, aby sme prekonali ľahostajnosť a naše predstieranie všemohúcnosti, chcel by som, aby 
všetci prežívali tento čas pôstneho obdobia ako cestu formácie srdca, ako povedal aj Benedikt XVI. 
(enc. Deus caritas est, 31). Mať milosrdné srdce neznamená mať slabé srdce. Ten, kto chce byť 
milosrdný, potrebuje srdce silné, pevné, uzavreté pred pokušiteľom, no otvorené voči Bohu. Srdce, 
ktoré sa nechá preniknúť Duchom a nechá sa priviesť na cesty lásky, ktoré vedú k bratom a 
sestrám. Srdce chudobné, ktoré pozná svoju vlastnú chudobu a nasadzuje sa pre druhého.“ 
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ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 

Sestra Mária Žofia Hrabkovská 

 
Z Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa 

O sestričke Žofii môžem povedať, že napriek tomu, že je už nevládna a 
odkázaná na pomoc ošetrovateliek, je to jedna veľmi krásna, skromná, 

tichá, trpezlivá, modliaca sa duša. Veľmi rada sa modlí breviár a sv. 
ruženec, každý deň obetuje za nejakú skupinu duší, napr.: za duše v 

očistci, za obrátenie hriešnikov, za kňazov, za sv. otca, za nové povolania, 
atd a veľmi miluje Pána Ježiša, Pannu Máriu, sestričky a svoju rodinu. 

Vzorom modlitby jej bola jej nebohá mamička, o ktorej hovorí, že sa veľa 
modlila. / napísala sestra Celina/ 

MODLITBA ZA ZASVÄTENÉ OSOBY: 
Láskavý Bože, ty si prisľúbil večný život v nebeskom kráľovstve tým, ktorí 

majú srdce čisté a sú chudobní duchom. Prosíme ťa za všetkých tých, 
ktorí sa rozhodli zanechať všetko, aby ti zasvätili celý svoj život 

prostredníctvom rehoľných sľubov. Nech sú svojou chudobou  príkladom 
pre tých, čo majú nedostatok a trpia, svojou čistotou srdca nech otvárajú 

zrak všetkým, čo túžia hľadieť na Božiu tvár, a svojou poslušnosťou a 
verným nasledovaním  evanjelia nech kráčajú k tebe, prameňu všetkých 

milostí. Skrze Krista, nášho Pána. Amen 
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PÔST   PRE    DETI 
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SV. OMŠE     MAREC    2015 
 

Popis farieb a legenda ku krížu:1 – biela,2 - červená - plnenie povinností,3 - žltá - pomoc rodičom 
4 - bledomodrá - sv. omša,5 - tmavomodrá – modlitba,6 - bledozelená - čítanie o Pánu Ježišovi 
7 - tmavozelená - dobré správanie k súrodencom,8 - telová - /okrová/ - Krížová cesta v nedeľu, 
9 - tmavohnedá – Cesta bolesti Panny Márie v piatok,10 - čierna - poslušnosť 
 

POĎAKOVANIE 

Medzi jednu z najkrajších tradícii Vianoc patrí koledovanie. Túto tradíciu v Krásnej oživili koledníci – žiaci zo 
Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina. Až 32 detí v piatich skupinách vinšovali v uliciach 
Krásnej a svojim spevom a vinšmi rozdávali radosť z narodenia malého Ježiška. 

Všetky skupiny spolu vyzbierali 928,58 € 

Ďakujem všetkým, ktorí finančnými darmi prispeli na potreby zriadenia novej triedy Materskej školy. 

Ďakujem deťom za ich námahu, za ich ochotu zapojiť sa do koledovania. Ukázali svoj talent, šikovnosť, 
zodpovednosť a organizačné schopnosti. 

V neposlednom rade ďakujem pedagógom, ktorí akoukoľvek formou prispeli k tomu, že deti sa naučili 
koledovať, prišli koledovať a podľa slov samotných detí mali z koledovania radosť. 

Verím, že tradícia koledovania v Krásnej bude pokračovať.                                                                   
PaedDr. Veronika BECOVÁ, riaditeľka školy 

                                
 

 

DEŇ ÚMYSEL ČAS DEŇ ÚMYSEL ČAS 

1. 
NE 

+ HELENA ŠPACAIOVÁ 1.VÝR 8.30 15. 
NE 

+ EVA LIKOVÁ, MICHAL VARGA 8.30 

ZA FARNOSŤ 10.30 ZA FARNOSŤ 10.30 

2.PO + ONDREJ ŠPACAI, ALŽBETA A RODINA 7.00 16.PO + MARGITA, VINCENT KLIK 7.00 

3. 
UT 

+FRANTIŠEK, MÁRIA ŠTUDENC 7.00 
17. 
UT 

+ ROD. BLAŠKOVA 7.00 

+ FRANTIŠEK LACKO ML ,  

+JÁN, ALŽBETA HORVÁTH 
18.00 + VLADIMÍR BOZOGÁŇ 18.00 

4.ST + PAULÍNA, HELENA, FRANT. ANĎAL 7.00 18.ST + MÁRIA, IMRICH JAGER 7.00 

5.ŠT + JOLANA GOREJOVÁ 1.VÝR. 7.00 19.ŠT 
+ JOZEF, VERONIKA, VINCENT, 
+VERONIKA NAGYOVÁ 10. VÝR. 

7.00 

6. 
PI 

+PAVOL, JÁN ANGYAL 7.00 20. 
PI 

+ANDREJ BRECKO, MARTA, JÁN SÁSFAI 18.00 

+ JÁN, JOLANA MATÍK 18.00 + EVA, ĽUDOVÍT HORVÁTH 18.00 

7.SO + PETER TUTOKI 8.00 21.SO 
+ ALŽBETA, FRANTIŠEK, KAROL 

SLEZÁK 
8.00 

8. 
NE 

ZBP  HELENA 70RŽ 8.30 22. 
NE 

+MIKULÁŠ, PAULÍNA TAKÁČ  15.VÝR. 8.30 

ZA FARNOSŤ 10.30 ZA FARNOSŤ 10.30 

9.PO + ALŽBETA, JÁN LENGYEL 7.00 23.PO + Z ROD BALOGOVEJ 7.00 

10. 
UT 

+ MICHAL, JOZEF 7.00 
24. 
UT 

+ JOZEF KOVÁČ 7.00 

+ MÁRIA, FRANTIŠEK TAKÁČ, 
IVAN PUŠKÁŠ 

18.00 + MÁRIA BODNÁROVÁ25VÝR. 18.00 

11.ST ZBP MÁRIA 7.00 25.ST 
+ HELENA ŠPACAJOVÁ RB 7.00 

+  ONDREJ, MÁRIA, ONDREJ NAGY 18.00 

12.ŠT ZBP ROD. BIČKOŠOVEJ 7.00 26.ŠT +MÁRIA, VINCENT MURA 7.00 

13. 
PI 

+ LADISLAV, JÚLIA VIDA 18.00 27. 
PI 

+ ANNA, JOZEF JENČÍK 18.00 
+RUDOLF, MILAN, LADISLAVGIGLER 18.00 +HELENA, JURAJ,FRANT. LENDEL 18.00 

14.SO + MICHAL ŠTRBÁK 8.00 28.SO + JURAJ FICKA 10. VÝR. 8.00 

PÔSTNE POBOŽNOSTI: 
KAŽDÝ PIATOK: 17.30 CESTA BOLESTI 

PANNY MÁRIE 
KAŽDÁ NEDEĽA: 15.00 KRÍŽOVÁ CESTA 

29. 
NE 

+ HELENA, JÁN DOROV 8.30 

ZA FARNOSŤ 10.30 

30.PO  7.00 

31. 
UT 

+ MÁRIA RYBÁROVÁ RB 7.00 
+ ŠTEFAN, LADISLAV, ANNA TAKÁČ 18.00 


