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Stôl Božieho slova 
   

 “Je mojím vrúcnym prianím, aby sa Božie slovo stále viac slávilo, 
poznávalo a šírilo.”  
 Milí priatelia, 
týmito slovami pápež František na záver Jubilea milosrdenstva v roku 2016 
povzbudil Cirkev, aby kládla Sväté písmo čoraz väčšmi do centra svojho života 
a svojho pastoračného pôsobenia. O tri roky neskôr apoštolským listom Aperuit 
illis ustanovil, že sa Tretia nedeľa v cezročnom období má sláviť ako “Nedeľa 
Božieho slova”. Svätý Otec podpísal svoj list 30. septembra 2019, na liturgickú 
spomienku svätého Hieronyma, v deň začiatku slávenia 1600. výročia smrti tohto 
významného prekladateľa a komentátora Písma, ktorému vďačíme za výrok 
„Nepoznať Písmo značí nepoznať Krista“.  
 Konštitúcia Druhého vatikánskeho koncilu o Božom slove Dei verbum nám 
pripomína: “Cirkev vždy mala v úcte Božie Písma tak, ako samo Pánovo telo – 
najmä v posvätnej liturgii. Neprestáva prijímať chlieb života zo stola Božieho 
slova a zo stola Kristovho tela, a podávať ho veriacim“ (DV, 21).  
 To, že sa ako kresťania sýtime nielen Eucharistiou, ale aj Božím slovom, nám 
teda majú pripomínať dve posvätné miesta v chráme, ktoré úzko súvisia - oltár 
a ambóna. Ambóna sa podobá stolu a ponáša sa na oltár, nakoľko Slovo, ktoré sa 
ohlasuje od ambóny, sa stáva „telom“ na oltári. Možno teda právom hovoriť 
o „dvoch stoloch“: stole Slova a stole Eucharistie. 
 Táto skutočnosť nám okrem iného môže ozrejmiť, že 
to, čo vyzerá ako obyčajný pulpit, v skutočnosti nesie 
hlboký symbolický význam: je to posvätné miesto, 
z ktorého nás Boh živí svojím Slovom. Z tohto dôvodu 
odtiaľ okrem posvätných biblických textov, homílie 
a modlitieb nemá zaznievať nič iné.
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“Aké sladké sú tvoje 
výroky môjmu podnebiu, 
mojim ústam sú sladšie 

ako med.” 
(Ž 119, 103)
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Farské oznamy
• Dni od 18. do 25. 1. sú v Cirkvi 

Týždňom modlitieb za jednotu 
kresťanov. 

• Prosím tých, ktorí chcú v tomto 
roku v našej farnosti uzatvoriť 
sviatosť manželstva, aby ma 
v priebehu januára 
skontaktovali. 

• Naša farnosť pozýva záujemcov na 
farský ples, ktorý sa uskutoční 
4. 2. 2023 o 17:00 v kultúrnom 
dome v Chmeľovci.  
Cena: 30 € / 1 osoba.  
Viac info: na výveskách kostolov. 

• V prvopiatkovom týždni budem 
k dispozícii na sv. spoveď 
2 hodiny pred večernými sv. 
omšami.  
K chorým zájdem v piatok (3. 2.) 
dopoludnia. Popoludní od 15:00 
bude vo farskom chráme 
eucharistická adorácia. 

• Keďže tohtoročná spomienka 
sv. Blažeja pripadá na prvý piatok, 
dáme prednosť sláveniu votívnych 
svätých omší o Najsv. Srdci 
Ježišovom. Namiesto požehnania 
hrdla prijmeme eucharistické 
požehnanie.


