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NEDEĽA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY – LIST REKTORA
Vážení priatelia, v tomto roku si pripomíname 20 rokov od založenia Katolíckej
univerzity (KU) v Ružomberku. Jej príbeh môžeme bez zbytočného pátosu
nazvať úspešným. Veď posúďte sami: trvalo iba „krátkych“ desať rokov od pádu
komunizmu, kým vznikla nová, slobodná, verejná vysoká škola, ktorá sa môže
hrdo hlásiť ku katolíckej viere a našim náboženským tradíciám a koreňom.
Katolícka univerzita v Ružomberku začínala v roku 2000 s dvoma fakultami –
pedagogickou a filozofickou, postupne sa rozšírila aj o fakultu zdravotníctva
a teologickú fakultu, ktorá sídli v Košiciach. Dnes v meste Ružomberok nájdete
aj novú modernú budovu univerzitnej knižnice a nové športové ihriská. KU dnes
navštevuje takmer 3 700 študentov z celého Slovenska, ktorí si môžu vybrať zo
70 študijných programov. Katolícka univerzita v Ružomberku je dynamicky sa
vyvíjajúcou univerzitou s kvalitným vzdelávaním, vedou a výskumom, ktorej
absolventi sa uplatňujú v študovaných profesiách. Sme otvorení zmysluplnej
spolupráci a spolupracujeme s mnohými slovenskými univerzitami doma, ako
aj v zahraničí. Veríme, že ako geografický stred Slovenska sa pre ostatných
partnerov staneme akousi centrálnou, spájajúcou a zjednocujúcou univerzitou.
Pri aktuálnom dvadsiatom výročí KU ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o jej
vznik a neskorší rozvoj, či už ide o osobnosti, ktoré v sebe nosili sen o takejto
škole, alebo politikov, ktorí neváhali svojím hlasom v parlamente v roku 2000
podporiť vznik jedinej katolíckej univerzity na Slovensku. Nemôžem s vďakou
obísť ani vás, ktorí ste v minulosti neváhali podporiť – morálne či materiálne –
túto ustanovizeň. Ďakujem tiež rodinám, ktoré neváhali vyslať a ďalej dávajú
svoje deti študovať na Katolícku univerzitu do Ružomberka. Moja vďaka patrí
v neposlednom rade aj pedagógom a zamestnancom, ktorí sa svojou prácou
podieľajú na rozvoji našej „Alma Mater“. Osobitná a náležitá vďaka patrí otcom
biskupom, ktorí sa pred dvoma desaťročiami rozhodli, že zriaďovateľom novej
vysokej školy bude Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Naši otcovia biskupi
sprevádzajú Katolícku univerzitu už dvadsať rokov svojimi modlitbami, radami
a usmerneniami. Ďakujem im za to – a tiež prosím, aby nás ako dobrí pastieri
viedli aj naďalej. Príbeh Katolíckej univerzity píše ešte len svoje prvé stránky. Jej
doterajších dvadsať rokov je smietkou oproti rokom, ktoré sú ešte pred ňou –
ak ich dá Pán Boh. Stojí pred nami veľké poslanie – pokračovať v budovaní
Božieho diela. V našom prípade to znamená posväcovať (sa), pestovať rozum,
múdrosť a vzťah k Pravde, a kultivovať myslenie mladých. Slovami nedávno
svätorečeného kardinála Johna Henryho Newmana, „ide nám o silu, stálosť,
šírku a všestrannosť rozumu, ovládanie vlastných schopností a inštinktívne
správny odhad vecí, ktoré sa pred nami objavia“. Pri príležitosti Nedele KU,
ktorá sa pripomína vždy v poslednú januárovú nedeľu, a pri 20. výročí vzniku
našej najvyššej katolíckej vzdelávacej inštitúcie, vás prosím aj do ďalších rokov
o vaše modlitby, podporu a priazeň pre Katolícku univerzitu. Naším cieľom je
integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti, preto aj naďalej chceme
najmä skutkami napĺňať motto „formujeme mysle a srdcia“. Na uskutočnenie
tohto dôležitého poslania potrebujeme aj vás!
Jaroslav Demko, rektor KU
SMER NÁŠHO ŽIVOTA JE SPRÁVNY LEN VTEDY, KEĎ JE JEHO CIEĽOM BOH.

F. Wetter

1. Zápis úmyslov na mesiac marec a apríl bude v pondelok 10.2.2020 vo farskej knižnici od 15:00 hod.
Významné jubileá môžete nahlásiť skôr, kedykoľvek po omši, ale len na dva určené mesiace, nie ďalšie.
2. Do zbierky na podporu mládeže sme prispeli sumou 1 945 eur. Ďakujeme za podporu aktivít v našej
arcidiecéze organizovaných cez Univerzitné pastoračné centrum a Arcidiecézne centrum pre mládež.
3. Udeľovanie sviatosti Birmovania v našej farnosti Kráľovnej pokoja bude v sobotu 30.5.2020 o 10:30,
pred nedeľou Zoslania Ducha Svätého. Preto si v tento deň neplánujte krst, ani sobáš v našej farnosti.
4. Našich prvopiatkárov – starých, chorých a nevládnych navštívime doma na prvý piatok 7.2. od 9:00 h.
5. Na sviatok Obetovania Pána v nedeľu 2.2. budeme sláviť 24. svetový deň Zasväteného života. Sme
vyzvaní modliť sa za zasvätených, rehoľníkov a rehoľnice. V tento deň požehnáme „hromničné“ sviece.
6. Svätoblažejské požehnanie – požehnanie hrdla udelíme v pondelok 3.2. pri všetkých svätých omšiach.
7. Zvonček z nedele 26.1. odosielame ako každý rok do Podporného fondu nášho Arcibiskupského úradu.
8. Národný týždeň manželstva (NTM) prebieha v týždni osláv sv. Valentína od 10.2. do 16.2. Cieľom je
povzbudiť manželov a pomôcť im v budovaní vzťahu. Okrem kultúrneho, duchovného, či športového
programu je denne pripravené aj poradenstvo: cirkevno-právne, duchovné, psychologické, plánovanie
rodičovstva aj spravovanie rodinných financií a majetku. Všetko na kostolnej výveske a www.ntmpo.sk
9. Zbierka pre poškodených výbuchom bytovky: V našej arcidiecéze sa vyzbieralo 427 488 €. Túto sumu
odovzdal o. arcibiskup Bernard Bober primátorke Prešova - A. Turčanovej v piatok 24.1. na darovací
účet pre poškodených. Aj v našej farnosti sme doteraz osobne odovzdali asi polovici obyvateľov
z Mukačevskej 7 finančný milodar. Všetkým, ktorí ste im prispeli máme odovzdať srdečné poďakovanie.
10. Obchodovanie s ľuďmi: V sobotu 8.2.2020 máme 6. svetový deň modlitby a povedomia obchodovania
s ľuďmi vyhlásený pápežom Františkom. (odporúčame pozrieť film o sv. Bakhite pre lepšie pochopenie)
11. Gymnázium sv. Moniky pozýva záujemcov o štúdium a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý bude
v sobotu 8.2.2020, v priestoroch Gymnázia sv. Moniky na ulici Tarasa Ševčenka 1 v Prešove od 9:00 do
12:00. Záujemcovia si budú môcť pozrieť priestory školy a stretnúť sa s vedením. Pozvaní sú hlavne žiaci
8. a 9. ročníka ZŠ. Informácie na čísle 051/7567302, mail: gymonika@gymonika.sk, www.gymonika.sk.
12. Deň otvorených dverí na Katolíckej univerzite v Ružomberku 4.2.2020 o 10:00 hod. Viac na www.ku.sk.
13. Časopis Cesta: Už viac ako 15 rokov v uliciach mesta stretávate ľudí, ktorí ponúkajú časopis Cesta. Je to
mesačník o kvalite života, ktorý vydáva Gréckokatolícka charita v Prešove s cirkevným schválením. Ide
o katolícky časopis, ktorého cieľom je evanjelizovať a rozširovať obzor čitateľov v oblasti – duchovnej,
sociálnej, odbornej, ako napr. výchova detí v rodine, liečba závislostí, komunikácia, zdravý životný štýl
a mnohé iné. Kúpou časopisu podporíte ľudí bez domova, ktorým sa z rôznych dôvodov nedarí nájsť si
prácu. Takýmto spôsobom si môžu zarobiť na živobytie. Je to konkrétna pomoc konkrétnemu človeku.
14. Oznam pre členov SSV (miestna sk.), ktorí pozabudli alebo si z iných dôvodov nevyzdvihli „Kalendár a
podielovú knihu SSV na rok 2020“. Vyzdvihnúť si to môžu v predajni SSV na Hlavnej ul. do konca januára.
15. Letný pobyt pre rozvedených s deťmi sa tento rok uskutoční v dňoch 9. – 15.8.2020 v Chate Lubetha v
Ľubietovej. Prihlasovací formulár nájdete na letnypobytprerozvedenych.webnode.sk. Pobyt organizujú
Misionári saletíni s tímom spolupracovníkov. Viac informácií na plagáte v kostole a farskej webstránke.
16. Piotr Rubik – koncert „Moja história“: poľský skladateľ, dirigent a spevák Piotr Rubik sa predstaví dňa
22.2.2020 v Košiciach (Hádzanárska hala) s dielom „Moja história“. Ide o koncert jeho najväčších hitov,
v úplne novej interpretácii. Piotr Rubik porozpráva zaujímavé príbehy súvisiace s jednotlivými piesňami
a počas celého koncertu bude hrať na klavíri. S týmto koncertom vystúpil v Poľsku, USA či Kanade a
všade mal obrovský úspech. Objednávky lístkov na: www.ticketportal.sk
Pozvánka pre deti – aj Ty HRDINOM

MILODARY

Chceš zažiť srandy veľa? Buď odvážny, buď smelá.
PRÍĎ NA NAŠE ERKO STRETKO.
Plno hier a aktivít, tak neváhaj a ku nám príď.
Každý druhý utorok sa stretneme a radosti veľa zažijeme.
Možno sa niečo naučíme a aj pekné vyrobíme.
ZAČÍNAME: UTOROK 4.2.2020 o 17:30
v priestoroch pod kostolom
a potom každý druhý utorok

bohuznámi manželia na novú
Sochu Panny Márie do záhrady
1 300 €
***************************************
z pohrebu + PhDr. Milan Maľar – 100 €
z pohrebu + Vincent Štofanko – 50 €
ďalší bohuznámi – 50, 20, 10 €
pre prenasledovaných kresťanov – 50 €
na Rádio Lumen a TV Lux – 30, 10, 5, 5 €

Uvítame aj nových animátorov.

Ďakujeme

27.1.
6:15
8:00
18:00

28.1.
6:15
8:00
18:00

29.1.
6:15
8:00
17:00

30.1.
6:15
8:00
18:00

31.1.
6:15
8:00
18:00

1.2.
7:00
18:00

2.2.
6:00
7:15
8:30
10:00
11:30
18:00

PONDELOK
+ Anton, Jakub, Anna a + súrodenci
ZBP Monika – 50 r. života a rodina
K väčšej úcte Ducha Svätého
UTOROK
sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ C.
 pohrebná + Vilma (pohreb 23.12.)
+ Martin, František, František, František
+ Ján, Anna a ich + rodičia
+ Sabina (1. výročie)
STREDA
 pohrebná + Klementína (pohreb 27.1.)
+ Veronika
PRE DETI: + Dušan
ŠTVRTOK
 pohrebná + Michal (pohreb 17.1.)
+ Rudolf
+ Magdaléna
PIATOK
sv. Ján Bosco, kňaz
Za duše v očistci
+ Eduard, Serafína
ZBP Emil s rodinou
1. SOBOTA
Za + členov Ružencové bratstva
+ Helena, Juraj
4. NEDEĽA CEZ ROK
+ Filoména
Obetovanie Pána
+ Mária (1. výročie)
Hromnice
ZBP Antónia a jej rodičia
+ Valent, Mária, Helena, Ján, Mária, Imrich, Zuzana
ZBP Helena a Jozef – 40 r. manželstva
ZBP Veronika, Jozef s rodinami

3.2.
6:15
8:00
18:00

4.2.

PONDELOK
sv. Blažej, biskup
+ Ján, Margita, Marta
SVÄTOBLAŽEJSKÉ
POŽEHNANIE
+ Ján, Anna
+ Mária, Veronika, Martin, Zdeno, Pavol
UTOROK

6:15  pohrebná
8:00 ZBP Veronika a jej rodina
18:00 ZBP Ján s rodinou
sv. Agáta, panna a mučenica
5.2. STREDA
6:15 ZBP Jozef a jeho rodina
8:00 + Ľudmila (1. výročie)
17:00 PRE DETI: ZBP Vojtech, Eva
sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci
6.2. 1. ŠTVRTOK

pohrebná
6:15
8:00 ZBP Teodor a jeho rodičia
18:00 + František

7.2.
6:15
8:00
18:00

8.2.
7:00
18:00

9.2.
6:00
7:15
8:30
10:00
11:30
18:00

1. PIATOK
+ Tibor
+ Jaroslav, Helena, Belo, Patrik
Za živých členov Ružencového bratstva
SOBOTA
+ Mária, Peter, Anna, Jozef
ZBP František, Martin, Vincent, Jana, Marta s rod.
5. NEDEĽA CEZ ROK
ZBP Helena, Anton
+ Viktor, Janka, Emil, František
ZBP Zlatica
+ Rastislav, Barbora, Teodor
+ Peter, Ján
ZBP Katarína, Martin, Mária, Veronika a ich rod.

1. Bowlingový turnaj – naši seniori 9.12.2019

2. Návšteva o. biskupa Mareka 25.12.2019

3. Výmena vstupných dverí na kostole 10.12.2019

4. Kapiho memoriál – stolnotenisový turnaj 27.12.2019

„ROZSIEVAČ vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli
vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď
vzišli, lebo neboli hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali
koreňa, uschli. Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná
padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno 100-násobnú, iné 60-násobnú a
iné 30-násobnú. Kto má uši, nech počúva!“............ Keď niekto počúva slovo o
kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca.
To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty. U koho bolo zasiate do skalnatej
pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe
koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie,
hneď odpadne. U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale
svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. A u koho
bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono
prináša úrodu: jedno 100-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 30-násobnú.“

* AUTOMAT * BACIL *
* BITKA * BRADLO *
* DOMOVNÍČKA *
* EXTRÉM * FARMA *
* FAŠIANGY *
* KOSOŠTVOREC *
PALMA * PANČUCHA *
PANELÁK * PARAPET *
PREVÁDZKA * SKLAD *
* SUŠIAREŇ *
* ŠPIÓNKA *
* TIEŇOHRA *
* VEĽVYSLANEC *
VYŠETRENIE * VÝVOJ *
* ZÁSTAVA *
Zvyšné písmena tvoria
citát: Charles de Foucauld
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