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Rozmýšľam nad tým, že emauzskí
učeníci počas svojej krátkej cesty z Jeruza-
lema do Emauzy prešli toľko, čo my za väčšiu
časť svojho života. Veď posúďte sami:

Prvá vec rozhovor. Rozprávali sa
o tom, čo sa stalo v Jeruzaleme posledné dni,
rozprávali sa o viere, možno o pochybnostiach,
nádeji, veď dúfali, že ten, čo ohlasoval Boha a
robil zázraky vykúpi Izrael. A už je tretí deň po
smrti a s  vykúpením neprichádza. Rozhovor
o duchovných veciach je v kresťanskom živote
teda veľmi dôležitý. 

Cesta kresťana- cesta do emauzy

Druhá vec- prvotný impulz Ježiša.
„Priblížil sa k nim Ježiš a išiel s nimi.“ (Lk 24,
14)  Rozprával sa s nimi. Mnoho kresťanov tiež
dostane prvotný impulz Boha v podobe ne-
jakého kresťanského stretnutia, možno
sv. omše, možno kázne kňaza, slov priateľa,
priateľky... Potom s tým impulzom pracujú
alebo rýchlo zhoria. Alebo prichádzajú pochyb-
nosti, ako mali emauzskí učeníci: „A my sme
dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí
deň, ako sa to všetko stalo.“ (Lk 24,20-21)
Pochybnosti vo viere stretávajú hádam
každého kresťana. Vcelku normálna vec
a pokiaľ nás nasmerujú na Boha, tak sú na
mieste. Len sa treba pohnúť správnym
smerom. Ako? Cez Sv. Písmo. Ježiš vysvetľo-
val emauzským učeníkom Písma, všetko, čo
sa naň vzťahovalo. Ďalší bod cesty každého
kresťana. Nestačí len čítať, ale musíme
pochopiť Písmo. Pochopiť Bibliu. Čítať

s porozumením. Aj spomenutí učeníci mali
toho načítané až- až, ale nechápali. Až keď im
tú pravú pravdu zjavil samotný Ježiš. Čiže po
tom, čo sa dotkol Ježiš ich srdca a  ich mysle,
začína ich meniť a oni ho už nechcú stratiť:
„Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už
schýlil!“ (Lk 24, 29) A tu prichádza finále. Dáva
sa im spoznať pri lámaní chleba. Vrchol
všetkého kresťanského života- sv. omša,
eucharistia. Koľkí hundreme na stereotyp
sv. omše, nudné kázne a spev. Pričom dôležité
je slávenie a samotná eucharistia, živý Ježiš,
ktorý dokáže úplne zmeniť naše životy. Tu sa
nám dáva spoznať ako oným učeníkom.
Nestačí len čítať Sv. Písmo a chodiť na stret-
nutia. Vrcholom je slávenie- sv. omša. Bez toho
by bol náš kresťanský život neúplný. Lenže je
tu ešte jedna vec. On im zmizol a museli sa
osvedčiť v praktickom živote. Vypovedali
svedectvo o svojom silnom zážitku, ktoré vy-
formovalo ich život. Svedectvo vlastného života
je veľmi dôležité. Nemôže môj život utekať
iným smerom, ako moje snaženie. Kresťanstvo
sa musí stať mojím životom. Život podľa viery
bez pohoršení. Čo z toho, že sa modlím,
chodím na sv. omše a v spoločnosti sa vul-
gárne vyjadrujem alebo niekomu uberám
spravodlivú mzdu? 

Nech je cesta emauzských učeníkov
mojou, našou životnou cestou, na ktorej je
dôležitá komunikácia, prvotný impulz Boha,
prekonávanie pochybností, pochopenie
Svätého Písma, láska k Bohu, sv. omša a prak-
tický život viery. To vám všetkým prajem.

Matúš Haňov 

18
2017

XI. ročník

30. apríla 2017

3. veľkonoČnÁ neDeľa

Boli sme na “aDsm”
aleBo: Niekoľko Postrehov 

z ArcidiecézNeho stretNUtiA mládeže 2017
“Dorazili sme do Prešova,zaregistrovali sme sa a išli do športovej haly. Tu vystupovali

skupiny eSPé a Keep Movin. Pri oboch vystúpeniach sme sa super zabavili. Potom sme sa išli na

Gymnázium sv. Moniky - tu boli rôzne workshopy. Zaujali ma svedectvá bývalých narkomanov

(rozprávali o návrate do života vďaka Božej milosti), diskusia s vojenským psychológom, aj diskusia

na tému - Obchod s ľuďmi. V závere bola sv.omša v Konkatedrále sv. Mikuláša, celebrovaná Mons.

Marekom Forgáčom. Bol to super deň a odporučila by som toto stretnutie všetkým mladým.“ (anna

a Tamara)

“Na Arcidiecéznom stretnutí mlá-

deže som bol prvýkrát. Zanechalo to vo mne

veľmi dobrý dojem. Potešil ma veľký počet

mladých, ktorý sa ho zúčastnili. Z ponúknu-

tého programu sa mi osobne veľmi páčila ta-

nečná skupina Keep Movin, ktorý

predvádzali perfektné parkourové triky.

Z workshopov som si vybral diskusiu s vo-

jenským psychológom Martinom Zajakom,

ktorý nám priblížil jeho prácu so všetkými

ťažkosťami a problémami. Tiež nám povedal veľmi užitočné rady a tipy do bežného života, naprík-

lad ako je dôležité spytovať si denne svedomie a tak uzatvárať a spracovávať v sebe veci, ktoré

sme zažili. Veľmi nás tiež povzbudzoval, aby sme boli za všetko vďační, lebo mnohé pre nás sa-

mozrejmé veci vôbec nie sú samozrejmé. Na koniec sme sa zúčastnili svätej omše v Konkatedrále

sv. Mikuláša, kde nás nakoniec svojím slovom povzbudil otec biskup Marek Forgáč. Spevom nás

doprevádzali mladí z UPC Košice, ktorí podali skvelý výkon.” (miroslav GajDzik)

“Stretnutie zanechalo vo mne hlboký zážitok. Zúčastnil som sa prvýkrát. Mal som

možnosť sa tam ,,vyblázniť’’ aj duchovne načerpať. Čas workshopov som trávil s pomocným otcom

biskupom Marekom Forgáčom, ktorý ma pobavil svojimi príhodami zo života. A hoci už som bol

viackrát v dóme sv. Mikuláša, až pri tomto stretnutí som mal možnosť zblízka vidieť jeden z organov

tohto nádherného kostola. Konala sa v ňom totiž slávnostná sv. omša, vrchol stretnutia.” (Dominik

novÁk)

“Na ADSM som sa veľmi tešila. Ďakujem Bohu,že som tam mohla byť. Bola tam úžasná

atmosféra, skvelí ľudia a samozrejme aj náš skvelý pán kaplán Marcel. Spievali sme nádherné

piesne a tie svedectvá boli super. Ja som si to stretnutie náramne užila a myslím,že rovnako si ho

užila aj mládež. Odchádzala som s príjemným pocitom a neľutujem, že som tam šla. Určite tam

pôjdem aj na budúci rok.” (lUkČovÁ)

Vychádza týždenne vždy k nedeli.Redakčná rada: farská pastoračná rada a veriaci farnosti.Vaše
pripomienky, návrhy čakáme na email adrese: casopispoverello@gmail.com; Príspevok na vy-
dávanie: 0,10€

Resp: Ukáž mi, Pane, cestu života.



1. Na upratovanie farského kostola k nasledu-
júcej nedeli prosíme rodiny klapákovú,
josipčukovú a kopkovú. Zároveň vyslovujeme
vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej
nedeli.
2. Na kostol darovala Bohu známa rodina 500,-
eur. PBZ.
3. od zajtra – 1. mája sa posúva čas
večerných sv. omší vo farskom kostole počas
týždňa z 18.00 na 18.30. Zároveň sa budeme
modliť vo farskom kostole májovú pobožnosť
večer o 18.25 hod.
4. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok
v mesiaci. Spovedať budeme takto: 
Farský kostol – od pondelka do piatku ráno od
6.00 do 6.30 hod. a večer od 18.00 do 18.30 hod.
Filiálka Dlhé – v piatok od 17.00 do 18.00 hod.
Filiálka rodinná oblasť – štvrtok dopoludnia od
9.00 hod. v škole (spolu so žiakmi)
5. adorácia na Prvý piatok vo farskom kostole
začne o 15.00 hod. modlitbou Korunky Božieho
milosrdenstva a bude trvať do večernej sv. omše.
Pozývame vás k modlitbe.
6. v piatok o 8.30 bude v našom kostole od-
pustová slávnosť našej Cirkevnej školy
svätého Dominika.
7. V sobotu bude Prvá sobota v mesiaci. Pred
rannými sv. omšami vo farskom kostole o 7.00,
ako aj na filiálke Dlhé o 8.00 bude spoločná mod-
litba sv. ruženca s kňazom. 
8. v sobotu o 14.00 bude v priestoroch fary
karneval pre deti.
9. Budúca nedeľa – 4. veľkonočná, je nedeľa
Dobrého Pastiera. Budeme sa modliť za nové
kňazské povolania. Zároveň pri sv. omšiach bude
zbierka na Kňazský seminár v Košiciach. 

................

SVIATOSť MANŽELSTVA

SI CHCú VySLúŽIť:

DÁviD FiliČko 
a

BarBora ŠinalovÁ

ohlAsUjú sA Prvýkrát

ZAHŕňTE TýCHTO MLADýCH
DO SVOJICH MODLITIEB!

sv. Dominik savio
Pôvod mena : z latinčiny dominus –

pánov. Narodil sa v Riva di Chieri v Taliansku 2.
apríla 1842. V rodine dostal základy viery, ktoré sa
odzrkadlili aj v tom, že už ako sedemročný mohol
pristúpiť k prvému sv. prijímaniu. 

Vtedy si zapísal svoje predsavzatia: 
1. Budem sa často spovedať a k svätému prijímaniu
budem pristupovať tak často, koľkokrát mi to povolí
spovedník, 
2. Mojimi priateľmi budú Ježiš a Mária, 
3. Smrť – áno, ale nie hriechy. 

V dvanástich rokoch vstúpil do školy
svätého Jána Boska, ktorý zbadal jeho túžbu po
úplnom odovzdaní sa Bohu, preto podporoval jeho
snahy v oblasti prehlbovania duchovného života.
Spoločne pracovali na štatúte Spoločnosti nepoškvr-
neného počatia – organizácie, ktorú chcel založiť
práve Dominik. Získal si aj svojich spolužiakov, ktorí
pod jeho vplyvom tiež začali na sebe pracovať
a viacerí dosiahli stupeň svätosti. Dominik prijal
zásadu : „Radšej zomrieť, ako zhrešiť“ a veľmi
rýchlo sa stala známou v celom Turíne. Boh však
usúdil, že Dominik rýchlo dosiahol vynikajúci stupeň
svätosti. Po krátkej, ale intenzívnej chorobe zomrel
9. Marca 1857 v Mondonio d´ Asti. Pri jeho svä-
torečení 12. Júna 1954 Pius XII. o ňom vyhlásil : „Už
v tomto živote zahrnutý bohatými milosťami opustil
v mladom veku zem, aby na príhovor Kráľovnej ne-
bies prijal odmenu za svoju detinskú lásku k Bohu. 
V ikonografii je zobrazený v oblečení mladých chlap-
cov jeho doby s knihou v ruke a nápisom svojho
celoživotného predsavzatia.   

zdroj: Internet

liturgický program na 3. veľkonočný týždeň 

Filiálky Po Ut St Št Pi so ne

( Dlhé )
Na Vŕšku 18.00 8.00 9.30

Rodinná
Oblasť 11.00

Deň liTUrGiCkÝ  kalenDÁr Čas ÚmYslY

Po
1. 5.

sv. jozeFa, roBoTnÍka
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA

(Gn 1,26-2,3; Ž 90; Mt 13,54-58)

6.30

18.30

ZBP Helena

+ Michal

Ut

2. 5.

sv. aTanÁza, BiskUPa a
UČiTeľa Cirkvi, SPOMIENKA

(Sk 7,51-8,1; Ž 31; Jn 6,30-35)

6.30

18.30

+ Július

+ Štefan

st

3. 5.

sv. FiliPa a jakUBa, 
aPoŠTolov

SVIATOK
(1Kor 15,1-8; Ž 19; Jn 14,6-14)

6.30

18.30

Milosť obrátenia Michal

+ Valéria, Emil       
(omša za účasti detí)

Št

4. 5.

sv. FloriÁna, mUČenÍka
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA

(Sk 8,26-40; Ž 66; Jn 6,44-51)

6.30

18.30

Duchovné obrátenie Ján

+ Terézia, Filip

Pi

5. 5.

PiaTok 
Po 3. veľkonoČnej neDeli

(Sk 9,1-20; Ž 117; Jn 6,52-59)

6.30

18.30

+ Helena, Demeter, Jozef

Obrátenie a Božie milosti
Peter a Natália

(omša za účasti mladých)

so

6. 5.

soBoTa 
Po 3. veľkonoČnej neDeli

(Sk 9,31-42; Ž 116; Jn 6,54-69)

7.00

18.30

+ Helena, Juraj, Tereza, Michal

+ Júlia, František, Leonard

ne

7. 5.

ŠTvrTÁ 

veľkonoČnÁ neDeľa
(Sk 2,14.36-41; Ž 23; 1Pt 2,20-25; 

Jn 10,1-10)

8.00

9.30

11.00

18.30

+ Pavol

+ Martin

+ Anna, Jozef

ZBP Zuzana

nedeľa     
7. 5. 2017 8.00 9.30 11.00 18.30

sobota 18.00
Novák

Plančárová
Uriga

Josipčuková
Benčo

Fecenková
Josipčuk

Antolíková
Novák

Sabolová

lektori na budúcu nedeľu:

oznamy:




