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                               1935  - 2015 
V duchovnom rodokmeni nášho slovenského národa boli svätí vierozvestovia nepochybne jeho 

významnými sprostredkovateľmi. Solúnskym bratom, svätému Konštantínovi Cyrilovi a jeho 

staršiemu bratovi svätému Metodovi vďačíme za to, že sa našich predkov mohlo oživujúce Božie 

slovo dotknúť v ich rodnom jazyku. Tak sa mohli posvätné texty Písma stať ďalším a ešte hlbším 

podnetom na prehĺbenie viery. Impulzom, ktorý preniká k hĺbke srdca, zasahuje a formuje vedomie i 

svedomie človeka. Keď naši vierozvestovia založili učilište pre prvých domácich bohoslovcov, iste to 

našich predkov inšpirovalo, aby sa aj oni snažili dotknúť Krista a prijať z neho vychádzajúcu silu. A 

keď preložili Sväté písmo do ich materinského jazyka, zasa to priblížilo Boží dotyk, ktorý staval na 

nohy, uzdravoval a ponúkal nový život. /Pastiersky list biskupov Slovenska - Rok sv. Cyrila 

a Metoda/.  A tento nový život nám ponúka aj Božie slovo, ktoré počujeme v našom kostole sv. 

Cyrila a Metoda v KE – Krásnej, ktorý v tomto roku jubiluje. Sme vďační za všetko duchovné ovocie, 

ktoré sme za 80 rokov čerpali z tohto prameňa – z úst všetkých kňazov, ktorí tu pôsobili, kázali, 

modlili sa, slávili sv. omše...Tu sa zrodili aj kňazské a rehoľné povolania za ktoré v tomto roku 

Zasväteného života vďačíme Bohu, sv. Cyrilovi a Metodovi i všetkým zasväteným, ktorí počuli Boží 

hlas a ho nasledovali. Rovnako prejavujeme vďačnosť všetkým, ktorí sa zaslúžili o postavenie 

nášho kostola v roku 1934 – 1935.   
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CHRÁMOVÝ PRIESTOR - BRÁNA 
 

 Už často sme ňou vstúpili do chrámu a vždy niečo povedala. Počuli sme 
to? Načo tu asi tá brána je? Možno sa divíš tejto otázke. Aby sa vchádzalo 
a vychádzalo, povieš. Odpoveď predsa nie je ťažká. Iste, ale k vchádzaniu 
a vychádzaniu nie je potrebná brána! Otvor v múre by k tomu tiež postačil 
a pevná priehradka z trámov a silných dosák  by stačila na zatváranie 
a otváranie. Ľudia by modli ísť dnu i von. Bolo by to lacnejšie a účelné. Ale 
brána by to nebola. Tá chce viac než splniť triezvy účel. Tá hovorí.  

Keď vchádzaš jej verajami, musíš si uvedomiť: Teraz opúšťam vonkajšok, 
vstupujem dovnútra. Vonku je svet krásny, plný silného života a tvorivosti. 
Medzi tým však je aj mnoho ošklivého a nízkeho. Má v sebe niečo z trhu, každý 
v ňom pobehuje, všetko sa tu rozťahuje. Nechceme ho nazvať nesvätým, ale 
niečo z toho ten svet má. Bránou však vchádzame dovnútra, oddeleného od 
trhu, tichého a posvätného, do svätyne. Iste, všetko je dielom a darom Božím. 
Všade sa s ním môžeme stretnúť. Každú vec máme prijať z rúk Božích 
a posvätiť ju zbožnou mysľou. A predsa ľudia oddávna vedeli, že určité miesta 
sú zvlášť posvätené, oddelené pre Boha.  

 Brána stojí uprostred medzi vonkajškom a vnútrom, medzi trhom 
a svätyňou. Medzi tým, čo náleží celému svetu a tým, čo je zasvätené Bohu. 
A keď ňou človek prechádza, prihovára sa mu. „Zanechaj vonku, čo nie je 
vhodné do vnútra: myšlienky, želania, starosti, zvedavosť a márnivosť, všetko 
čo nie je posvätené zanechaj vonku. Očisti sa, vchádzaš do svätyne.“  

Bránou by sme nemali vchádzať s chvatom! Mali by sme ňou prechádzať 
úplne zvoľna a otvoriť svoje srdce, aby počulo, čo hovorí. Mali by sme sa 
najprv trochu pozastaviť, aby náš prechod bol cestou očistnou a uzobranou. 
Ale brána hovorí ešte viac. Všimni si len, keď prechádzaš, mimovoľne zdvíhaš 
hlavu i oči. Pohľad stúpa hore, šíri sa do priestoru, hruď sa otvára, v duši cítiš 
veľkosť. Vysoký chrámový priestor je podobenstvom nekonečnej veľkosti, 
neba, v ktorom prebýva Boh. Pravda, hory sú vyššie, nezmerné sú modré 
diaľky. Ale to všetko je otvorené nemá to žiadne medze a žiadnu podobu. Tu je 
však priestor oddelený a vyhradený pre Boha. Pre neho utvorený, posvätne 
spracovaný. Svojim citom vnikáme do dohora čnejúcich pilierov, do širokých  
silných stien, do vysokej klenby. Áno, je to dom Boží, Boží príbytok so 
zvláštnym vnútorným uspôsobením.  
A brána uvádza človeka do tohto tajomstva. Hovorí: „Odhoď všetko malé, preč 
so všetkým, čo je tesné a úzkostlivé! Preč so všetkým čo tiesni a zarmucuje! 
Rozšír hruď! Pozdvihni oči! Duša nech je voľná.“ Je to Boží chrám a podoba 
teba samého. Veď ty si sám živým Božím chrámom, - tvoje telo i tvoja duša. 
Rozšír ho, urob ho voľným a vysokým. 

„Zdvihnite brány svoje hlavice a vyvýšte sa brány prastaré, lebo má 
vstúpiť Kráľ slávy,“ hovorí Písmo (Ž 24,7).  

Počuj to  volanie. Načo by ti bol dom z dreva a kameňa, keby si sám nebol 
živým domom Božím? Čo by ti pomohlo, keby sa brány vysoko klenuli, keby sa 
otvárali ťažké krídla, ale vo vnútri, v tebe by sa neotvorila žiadna brána a kráľ 
slávy by nemohol vojsť?                           (Podľa knihy Romana Guardiniho 

„O posvátných znameních“) 



 3 

  KOSTOL   SV. JAKUBA   Z   ROKU  1935 
 

 

POSLEDNÁ SV. OMŠA BOLA SLÁVENÁ PRAVDEPODOBNE 28.SEPTEMBRA 1935
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SV. OMŠE     JÚL   2015 
 

DEŇ ÚMYSEL ČAS DEŇ ÚMYSEL ČAS 

      

1.ST + MÁRIA FEDORČÁKOVÁ 7.00 15.ST + PETER MATIS 7.00 

2.ŠT + MAREK, VINCENT TIMURA 7.00 16.ŠT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7.00 

3. 
PIA 

+ VLADIMÍR BOZOGAŇ 1. VÝR. 18.00 
17. 
PI 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 18.00 
+ JOZEF, VERONIKA NAGY,  

+ VINCENT LOVAŠI 
18.00 ZBP ROD. MATIKOVEJ 18.00 

4.SO ZBP MÁRIA 8.00 18.SO + JURAJ, KATARÍNA BODNÁR 8.00 

5. 
NE 

ZA FARNOSŤ 8.30 
19. 
NE 

+LADISLAV KOČIŠ10.VÝR 8.30 
+ JÁN LAZUR,  

+ JÁN ROKYTA 25.VYR 
10.30 ZA FARNOSŤ 10.30 

6.PO +MÁRIA, JÁN, ANNA, MICHAL 7.00 20.PO ZBP JÁN HRABKOVSKÝ 85RŽ 7.00 

7. 
UT 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7.00 21. 
UT 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7.00 
+ ZUZANA MAJCHUTOVÁ 18.00 + MÁRIA MAŇOVÁ RB 18.00 

8.ST + DUŠAN S ROD. 7.00 22.ST ZBP JURAJ 7.00 

9.ŠT ZBP EVA 7.00 23.ŠT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7.00 

10. 
PIA 

+ MARGITA, BOHUSLAV BOREK 18.00 24. 
PI 

+ MÁRIA, ONDREJ NAGY 18.00 
+JOZEF, LUJZA VEBER 18.00 Sr. M. ANTÓNIA NAGOVÁ 1.VÝR. 18.00 

11.SO ZBP ROD. TIMKOVEJ A LAZUROVEJ 8.00 25.SO + PETER TAKÁČ 8.00 

12. 
NE 

ZBP PETER BODNÁR 60RŽ 8.30 26. 
NE 

+ ANNA, JURAJ GAMRÁT 8.30 
ZA FARNOSŤ 10.30 ZA FARNOSŤ 10.30 

13.PO + DUŠAN, FRANTIŠEK S ROD. 7.00 27.PO + FRANTIŠEK, AGNESA TAKÁČ 7.00 

14. 
UT 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7.00 28. 
UT 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7.00 
+ MÁRIA MAŇOVÁ 18.00 ZBP DUŠAN 18.00 

29.ST + RANTIŠEK FICKA 7.00 

 
31.PI 

+MÁRIA HALASOVÁ 18.00 
+JÁN, MÁRIA, JÁN HAJDU 18.00 

 
 

Slovenská katolícka charita spúšťa šiesty ročník zbierky školských pomôcok, ktorá potrvá 
do 15. augusta 2015. Do tohtoročnej zbierky sa môžu zapojiť ľudia darovaním nových i 
použitých, avšak stále funkčných pier, zošitov, pravítiek, fixiek, peračníkov, tašiek a iných 
vecí, ktorú môžu deti v škole využiť. Vyzbierané predmety budú rozdelené do rodín zo 
sociálne slabších pomerov a deťom z charitných detských domovov. Kontakt: 
mudra@charita.sk, 0904040561. /ZBERNÉ MIESTO: SAKRISTIA V KAŽDOM KOSTOLE/ 

 

PÚTE - ODPUSTY 

I. Levoča – Mariánska hora 
nedeľa 5. júla o 10:00 sv. omša – J. Em. kardinál Stanisław Dziwisz, krakovský arcibiskup 

II. Rómska púť do  Gaboltova 
nedeľa 2. augusta, program od 14:00; o 16:00 sv. omša – Mons. Bernard Bober, arcibiskup 
Podrobnejší program na plagáte zaslanom v elektronickej podobe. 

III. Púť mužov do Gaboltova 
nedeľa 23. augusta o 16:00 sv. omša – Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup 

IV. Stropkov  
nedeľa 12. júla o 10:30 sv. omša – Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita 

V. Veľký Šariš 
nedeľa 12. júla o 10:30 sv. omša – Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup 

 
 

 
         

 


