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DUCHOVNÝ TESTAMENT BENEDIKTA XVI. 
       Keď sa v tejto neskorej hodine života obzriem späť na desaťročia, 
ktoré som prežil, v prvom rade vidím, koľko mám dôvodov ďakovať.  
V prvom rade ďakujem Bohu, darcovi každého dobra, ktorý mi daroval 
život a viedol ma v rôznych chvíľach zmätku. Vždy ma dvíhal, keď som 
sa začal šmýkať, a stále mi znovu daroval svetlo svojej tváre. Spätne 
vidím a chápem, že aj temné a náročné úseky tejto cesty boli pre moju 
spásu a že práve v nich ma dobre viedol. Ďakujem mojim rodičom, 
ktorí mi dali život v ťažkých časoch a ktorí mi za cenu veľkých obetí 
svojou láskou pripravili nádherný domov, ktorý ako jasné svetlo 
osvetľuje všetky moje dni až dodnes. Otcova jasná viera naučila nás 
súrodencov veriť a ako ukazovateľ cesty vždy stála pevne uprostred 
všetkého môjho vedeckého poznávania. Hlboká zbožnosť a veľká 
dobrota mojej matky zostávajú dedičstvom, za ktoré jej nemôžem 
dostatočne poďakovať. Moja sestra mi celé desaťročia nezištne a s 
láskavou starostlivosťou slúžila. Môj brat mi vždy dláždil cestu 
jasnosťou svojich úsudkov, ráznym odhodlaním a pokojom srdca. Bez 
tohto jeho nepretržitého predchádzania a sprevádzania by som 

nedokázal nájsť správnu cestu. Zo srdca ďakujem Bohu za mnohých priateľov, mužov a 
ženy, ktorých mi vždy postavil vedľa mňa; za spolupracovníkov vo všetkých etapách mojej 
cesty; za učiteľov a študentov, ktorých mi dal. Všetkých ich vďačne zverujem jeho dobrote. 
A chcem poďakovať Pánovi za moju krásnu domovinu na úpätí bavorských Álp, v ktorej 
som stále videl žiariť nádheru samotného Stvoriteľa. Ďakujem ľuďom vo svojej vlasti, 
pretože v nich som mohol stále nanovo zažívať krásu viery. Modlím sa, aby naša krajina 
zostala krajinou viery, a prosím vás, drahí krajania: Nenechajte sa odvrátiť od viery.  
A nakoniec ďakujem Bohu za všetku krásu, ktorú som mohol zažiť vo všetkých etapách 
svojej cesty, ale najmä v Ríme a v Taliansku, ktoré sa stalo mojou druhou vlasťou. Všetkých, 
ktorým som nejakým spôsobom ublížil, prosím z celého srdca o odpustenie. To, čo som 
predtým povedal svojim krajanom, hovorím teraz všetkým, ktorí sú v Cirkvi zverení do 
mojej služby: Zostaňte pevní vo viere! Nenechajte sa zmiasť! Často sa zdá, akoby veda - 
prírodné vedy na jednej strane a na strane druhej historický výskum (osobitne exegéza Sv. 
písma) - dokázali ponúknuť nezvratné výsledky, ktoré protirečia katolíckej viere. Zažil som 
premeny prírodných vied a mohol som skonštatovať, ako sa, naopak, rozplynuli zdanlivé 
istoty v protiklade s vierou, ktoré sa ukázali, že nie sú vedou, ale filozofickými interpre-
táciami, ktoré sa len zdanlivo týkajú vedy. Rovnako, aj viera v dialógu s prírodnými vedami 
sa naučila lepšie chápať hranice rozsahu svojich tvrdení, a teda svojej osobitosti.    

„Kto verí, nikdy nie je sám – ani počas života, ani počas smrti.“   Benedikt XVI. 

 



   Už je to šesťdesiat rokov, čo sprevádzam cestu teológie, osobitne biblických vied, a s 
postupným striedaním rôznych generácií som videl, ako sa zdanlivo neotrasiteľné tézy zrútili 
a ukázali sa len ako hypotézy: liberálna generácia (Harnack, Jülicher atď.), existencialistická 
generácia (Bultmann atď.), marxistická generácia. Videl som a vidím, ako sa zo spleti hypotéz 
vynorila a nanovo vynára rozumnosť viery. Ježiš Kristus je skutočne cesta, pravda a život -  
a Cirkev so všetkými svojimi nedostatkami je skutočne Jeho telom. Nakoniec vás pokorne 
prosím: modlite sa za mňa, aby ma Pán napriek všetkým mojim hriechom a nedostatkom 
prijal do večných príbytkov. Deň čo deň sa zo srdca modlím za všetkých, ktorí sú mi zverení. 
                                                                                                                          Benedikt XVI., pápež       
1. Vianočné obdobie skončilo sviatkom Krstu Pána a za ním nasleduje Cezročné obdobie. 

Vianočná výzdoba môže ostať v kostole, byte a dome až do 2.2. sviatku Obetovania Pána. 
2. Sviatosť zmierenia: opäť spovedáme pred sv. omšami okrem nedieľ a veľkých sviatkov. 
3. Zápis úmyslov na mesiace marec a apríl začne v pondelok 6.2. po sv. omšiach a v čase 

kancelárie. Okrúhle životné jubileá a 1. výročie úmrtia môžete nahlasovať už od 30.1.  
4. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov od 18.1. do 25.1.2023 bude sprevádzaný témou 

vychádzajúcou zo Svätého písma: „Učte sa robiť dobro, hľadajte spravodlivosť“ (Iz 1, 17).  
5. Sv. omše pre deti (hlavne tretiakov) pokračujú v bežnom režime o 16:30 v stredu a vo 

štvrtok. Povzbudzujeme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby prichádzali s deťmi na sv. 
omše, viac sa im venovali a hľadali spôsob ako im primerane odovzdávať vieru v Boha.  
Aj birmovancom pripomíname, aby boli zodpovední v príprave a nevynechávali stretká. 

6. Katolícke noviny sú od Nového roka drahšie kvôli vyšším nákladom z 1 € na 1,50 €.  
7. Ďakujeme za milodary, ktorými ste podporili náš kostol mesačnou zbierkou na sviatok 

Bohorodičky (1.1.) sumou 3 905 € a miesta vo Sv. Zemi darom z Jasličiek sumou 412 €. 
Dňa 15.1.2023 bude Zbierka na podporu pastorácie mládeže v našej arcidiecéze a jeden 
nedeľný januárový zvonček (22.1.) odošleme do Podporného fondu ABÚ v Košiciach. 

8. Predkrstná náuka v mesiaci január je plánovaná na 13.1. a 27.1. (piatky) o 17.00 na fare. 
9. Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo v roku 2023, nech sa v predstihu 

informujú o podmienkach prípravy a rezervujú si termín svadby. Zároveň ich chceme 
upozorniť, že na prvé piatky máme popoludní vyloženú Oltárnu sviatosť k poklone, preto 
nie je vhodné si v tieto dni rezervovať sálu na svadbu a žiadať sobáš v našom kostole.   

10. Prvopiatkárov nabližšie navštívime doma na prvý piatok 3.2.2023 od 8.30 hodiny.  
11. V roku 2022 sa v našej farnosti odslúžilo 1 323 svätých omší, z toho 62 za vás veriacich. 

Podľa počtu objednaných hostií sme podali 150 000 konsekrovaných hostií prijímajúcim. 
Tieto čísla neuvádzame pre obdiv, ale ako dôkaz Božej blízkosti a starostlivosti o nás.  

12. Arcidiecézne centrum pre rodinu vás pozýva na Reprezentačný ples rodín, ktorý sa 
uskutoční počas Národného týždňa manželstva, 18.2.2023 v Hoteli Centrum v Košiciach. 
Cena vstupenky na osobu je 45 €. V cene: prípitok, večera, švédske stoly, DJ a kultúrny 
program, tombola. Rezervácia a informácie: curajovaadriana@gmail.com, 0908 458 617. 

13. V týždni pred prvou sv. omšou sa kosol otvára o 5.30, nie skôr. Prosíme, rešpektujte to!   
 

  

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR 
koľko percent ľudí sa hlási 
ku kresťanstvu v krajoch 

(aj iní, nielen katolíci)  

Prešovský kraj 83,3 % Trenčiansky kraj 66,6 % 

Košický kraj 69,9 % Nitriansky kraj 68,7 % 

Žilinský kraj 75,0 % Trnavský kraj 68,1 % 

Banskobystrický kraj 63,3 % Bratislavský kraj 49,5 % 

mailto:curajovaadriana@gmail.com


PO 
9.1. 

CEZROČNÉ 
OBDOBIE 

6.15 + Ondrej 

8.00 + František a Regina 

18.00 ZBP Viktória s rodinou 

UT 
10.1. 

 

6.15  pohrebná  + Marta (pohreb 9.12.) 

8.00 + Olina a Ján 

18.00 ZBP Ján a Gabriela s rodinou 

ST 
11.1. 

 

6.15  pohrebná  + Jozef (pohreb 13.12.) 

8.00 + Ján, Anna 

18.00 + Marta 

ŠT 
12.1. 

 

6.15  pohrebná  + Marta (pohreb 14.12.) 

8.00 + Anna, Ondrej a ostatní z rodiny 

18.00 + František, Anna, Tibor, Marta, Karol, Mária 

PI 
13.1. 

 

6.15 + Ján, Margita, Marián, Marta 

8.00 + Rastislav 

18.00 ZBP Elena – 70 r. života s rodinou 

SO 
14.1. 

 
7.00 + Z rodín: Tivadorová a Čopáková 

18.00 + Tibor, Zdenka 

NE 
15.1. 

2. NEDEĽA 

6.00 ZBP Zuzana a Peter s rodinami 

ZBIERKA 
na podporu 
pastorácie 
mládeže 

7.15 ZBP Valéria – 60 r. života s rodinou 

8.30 Anton, Zlatica, ich deti a vnuci 

10.00 + Peter, Branislav 

11.30 + Ján, Anna, Peter, Lukáš 

18.00 ZBP Dalibor a Jozef s rodinami 

PO 
16.1. 

 

6.15 + Dušan 

8.00 + Eduard, Kornélia 

18.00 ZBP František, Júlia a rodina Halasová 

UT 
17.1. 

sv. Anton 
opát 

6.15  pohrebná   + Irena (pohreb 15.12.) 

8.00 ZBP Lýdia 

18.00 + Jozef 

ST 
18.1. 

Týždeň modlitieb  
za jednotu kresťanov 

18. – 25. január 

6.15  pohrebná   + Eva (pohreb 19.12.) 

8.00 + Helena, Jozef, Pavol 

18.00 + Zoltán (1. výročie) 

ŠT 
19.1. 

 

6.15  pohrebná    

8.00 ZBP Katarína – 80 r. života 

18.00 + František, Katarína, Jana, Emil 

PI 
20.1. 

 

6.15 ZBP Emerencia s rodinou 

8.00 + Anna a ostatní z rodiny 

18.00 + Jozef, Dušan 

SO 
21.1. 

sv. Agnesa  
panna a mučenica 

7.00 + Aladár, Magdaléna, Rudolf 

18.00 + Mária (14. výročie) 



NE 
22.1. 

3. NEDEĽA 
 

Nedeľa 
Božieho Slova 

6.00 ZBP Sebastián s rodinou 

7.15 + Ján 

8.30 ZBP Pavlína – 95 r. života 

10.00 + Jozef, Bernadeta a rodičia 

11.30 ZBP Lucia – 18 r. života s rodinou 

18.00 ZBP Mária, Marián, Miloslav 

PO 
23.1. 

 

6.15 ZBP rodina Kolesárová 

8.00 Za zdravie a BP Katarína s rodinou 

18.00 ZBP Jozef s rodinou 

UT 
24.1. 

sv. František Saleský 
biskup a učiteľ Cirkvi 

6.15  pohrebná    

8.00 + Augustín a ostatní z rodiny 

18.00 + Anna, Pavol, Darinka, Mikuláš 

ST 
25.1. 

OBRÁTENIE SV. PAVLA 
apoštola - sviatok 

6.15  pohrebná    

8.00 + Maxim, Jozef, Imrich, Helena 

18.00 + Gejza 

ŠT 
26.1. 

sv. Timotej a Títus 
biskupi    

6.15  pohrebná    

8.00 Za zdravie a BP rodín: Gejzu, Šimona a Mikuláša 

18.00 + Ján, Helena, Jozef 

PIA 
27.1. 

 

6.15 ZBP Veronika, Ján, Marta 

8.00 + Veronika 

18.00 ZBP Veronika s rodinou 

SO 
28.1. 

sv. Tomáš Akvinský 
kňaz a učiteľ Cirkvi 

7.00 + Jozef, Mária 

18.00 + Martin, Michal, Anna, Božena 

NE 
29.1. 

4. NEDEĽA 

6.00  

7.15 ZBP Petry – 40 r. života s rodinou 

8.30 ZBP Ján – 70 r. života 

10.00 + Jozef a + z rodín Tomkovej a Miškovej 

11.30 ZBP Patrik, Andrea a ich rodičov 

18.00 ZBP Mária – 30 r. života 
 
 

 

 

HOSPODÁRENIE                                                                Financie k 1.1.2022 92 477 

Príjmy v r. 2022 spolu 108 237 Výdavky v r. 2022 spolu 99 354 

Zvonček 46 105 voda a energie (plyn, elektrina) 10 504 

Dary veriacich 
jednotlivcov a rodín 

20 533 rôzne: farské akcie – Prešovské misie, 
Odpustová slávnosť, MIKE, a iné ...  

8 688 

PSK – samosprávny kraj  
dotácia na detské ihrisko 

5 000 
Kostol: bohoslužobné, opravy, nová 
fasáda a dlažba v miestnosti pre deti 

48 021 

Zbierky na kostol 
mesačné a odpustová 

36 599 Fara: nové okná v jedálni, opravy, 
kancelárske, knihy a rôzne ... 

32 141 

Financie farnosti k 31.12.2022 na účte a v pokladni – spolu 101 360 

Celoročné zbierky odoslané na ABÚ v Košiciach a Charitu  (13)  SPOLU 28 838 


