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Dnešný úryvok je súčasťou Ježišo-

vej hlbokej modlitby za učeníkov pred jeho

utrpením. Tým na Zelený štvrtok uzatvoril

svoje posledné vyučovanie (Jn 13 – 17 kap.).

Ježiš veľmi dobre vedel, že jeho dni na zemi

sú spočítané. Opúšťal tento svet a prosil Otca,

aby chránil jeho učeníkov. Ježiš prosil, aby

učeníci boli chránení pred svetom, v ktorom

ľudia v neho neveria, nezaujímajú sa o neho,

nežijú podľa jeho prikázaní ... Prosil Otca o ich

ochranu, aby mohli žiť životom, ktorý ich On

učil žiť a mohli rásť vo viere. Ježiš prosil za

učeníkov, aby boli jedno tak, ako On a Otec sú

jedno a aby žili a pracovali v láske. Ježiš prosil

Otca, aby učeníkov posvätil (Jn 17, 17-18),

čiže, aby si ich oddelil od ostatných ľudí, ktorí

boli rozdelení, čím by im umožnil žiť v rovnakej

jednote, v akej žije Otec a Syn. Otec to robí

skrze svoje Slovo ( Ježiša ), ktoré je pravdivé

alebo skôr je samotnou Pravdou (Jn 17,17).

Ježiš sa úplne odovzdal Otcovi, aby sa jeho

učeníci tiež odovzdali Otcovi.

Boh je Otec, ktorý miluje ako mama

My všetci sme Ježišovi učeníci, teda

Ježiš sa modlil i za nás. Preto sa táto Ježišova

modlitba dotýka každého jedného z nás a má

posilňovať náš každodenný život s Bohom. 

Ježiš úplne odovzdal svoj život

Otcovi. Do akej miery náš život patrí Bohu,

dokážeme Boha uprednostniť pred všetkým?

Platí v našom živote zásada: „Keď je Boh na

prvom mieste, všetko je na správnom mieste?”

Ježiš sa modlil, aby jeho učeníci boli jedno.

Ako budujeme jednotu vo svojej rodine,

v manželstve, medzi priateľmi, v škole, v práci,

ako budujeme jednotu v našej farskej rodine,

v našich spoločenstvách? Dokážeme budovať

mosty v našich vzťahoch?

Skutočný dôvod pre našu veľko-

nočnú radosť spočíva v tom, že sme oslobo-

dení od hriechu. Boh odhodil naše hriechy

„ako je vzdialený východ od západu“,

(Ž103,12) keď Ježiš zomrel na kríži. Urobil to,

lebo jeho láska je vyššia než najvyšší štít

(Ž103,11), tak sme to spievali v dnes v žalme.

To všetko nás má viesť k veľkej úcte  a úprim-

nej chvále Boha, Boha večného milosrdenstva

a láskavosti. 

Dnes tiež ďakujme za naše  mamy.

Ich láska je odrazom lásky Boha Otca.
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Resp: Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach.

Biskup Forgáč konsekroval u augustiánov v Košiciach Kostol sv. Rity

„Na Slovensku máme prvý kostol zasvä-
tený svätej Rite,“ povedal vo svojom príhovore
košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý
8. mája konsekroval Kostol sv. Rity v Koši-
ciach. K slávnostnému rázu svätej omše
prispeli aj jednotlivé liturgické prvky konsekrá-
cie ako mazanie oltára krizmou, uloženie
relikvií sv. Ondreja a sv. Damaza I. do oltára
a ich zapečatenie, vôňa dymu z kadidla, ktorý

vystupoval ako chvála Bohu, ako aj slávnostné vyzdobenie oltára, pričom sa rozo-
svietili všetky svetlá v kostole, to všetko v sprievode mladých hudobníkov, ktorí dodali
punc oslavy či plesania.

„So stavbou kostola sme začali pred viac ako piatimi rokmi,“ spomína Jozef
Jurdák, ktorý bol za augustiniánsku komunitu zodpovedný za stavbu kostola. Archi-
tektom tohto moderného nevšedného kostola je Ján Zajac, ktorý – ako o ňom vyjadril
P. Pigula – spojil umenie aj svoj vzťah k Bohu.

„Pre celé mesto Košice je tento kostol posvätný priestor, ktorý je naozaj
pre všetkých, ktorí túžia prísť a modliť sa, ale má byť aj pre tých, ktorí sú ako Jakub
utekajúci z rodiny, pre tých, ktorí si to v rodine rozhádzali, ktorí hľadajú, ktorí sú
zmätení, ktorí sa nevedia v sebe vyznať a nevedia ako ďalej, títo všetci sú tu pozvaní,
aby všetci, ktorí sem vkročia, mohli povedať: Toto je dom Boží a brána do neba,“
počuli prítomní v príhovore biskupa Forgáča. Na slávnosti konsekrácie kostola
sa zišlo okolo sto kňazov, zasvätených a predstaviteľov spoločenského života a vyše
päťsto veriacich.

„Kostol má širokospektrálne posolstvo svätice, ktorá priťahuje všetkých,
a to nech symbolizuje aj toto miesto – vrch nad celými Košicami, ktorý do každého
uhla, spektra ohlasuje Božia slovo, nech to pripomína aj tvar tohto kostola, ktorý chce
prijať všetkých ľudí. Nech je tento kostol ako jedna veľká otvorená náruč. Každý kostol
má svoj príbeh, ten pokračuje ďalej, budeme ho spoločne písať všetci. Nech nám
dobrotivý Boh pomáha, aby to neboli len ľudské riadky, ale predovšetkým skúsenosť
Božej prítomnosti,“ uviedol biskup Forgáč a v závere slávnosti konsekrácie kostola
sv. Rity, ktorý nazval aj majákom Košíc, dodal: „Kiežby v tomto kostole bolo vždy málo
miesta.“

Slávnosť konsekrácie sa konala po nedávnom slávnostnom privítaní relikvie
sv. Rity. Do Košíc ju koncom apríla priniesla delegácia z jej rodiska z talianskej
Cascie.                                                                       Zdroj :  www.zasvatenyzivot .sk



1. Na upratovanie farského kostola k nasle-
dujúcej nedeli prosíme rodinu Gamratovú,
Rosteckú a Sztrakovú. Zároveň vyslovu-
jeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol
k dnešnej nedeli.

2. Dnes je 52. svetový deň spoločenských
komunikačných prostriedkov. Zároveň je vo
všetkých kostoloch Zbierka na katolícke
masmédiá. Chceme sa poďakovať za
všetky vaše finančné obety na tento cieľ.

3. Kto sa chce prihlásiť na autobus do Ga-
boltova na Turíčnu novénu, ktorá bude pre
náš dekanát v pondelok 14. mája, môže tak
urobiť v sakristii farského kostola.

4. V piatok po večernej sv. omši (ktorá
bude skôr – 18.00) sa vo farskom kostole
uskutoční duchovná obnova birmovancov,
ktorí 27.5.2018 pristúpia k sviatosti birmova-
nia. Účasť nutná.

5. V sobotu 19.5. 2018 sa v Prešove usku-
toční stretnutie miništrantov Košickej arci-
diecézy – MIKe 2018.

6. V sobotu 19.5.2018 pri večernej
sv. omši o 18.30 h vás pozývame sláviť
turíčnu vigíliu.

7. V dňoch 9.-14.júla 2018 organizujeme
detský letný tábor. Záväznú prihlášku si
vezmite vzadu v kostole. Bližšie informácie
u sestričky Imakuláty. Letný tábor sa usku-
toční na Sninských rybníkoch.

Sviatosť manželstva 
si chcú vyslúžiť:

adrián ŠURMáneK
a Barbora ŠTRÉBLoVá
ohlasujú sa tretíkrát

Tomáš GeŠPeR
a Michaela deMeTRoVá

ohlasujú sa tretíkrát

Ján KažÍK
a Jana HančáKoVá
ohlasujú sa druhýkrát

Zahrňte týchto mladých 
do svojich modlitieb.

Svätý Ján nepomucký, 
kňaz a mučeník

Pôvod mena z hebrejčiny Jochánán
– Boh je milostivý. Narodil sa v mestečku
Pomuk okolo roku 1345. Po štúdiách v Prahe
odišiel študovať do Padovy, získal doktorát
cirkevného práva, stal sa kanonikom kole-
giálneho chrámu. V roku 1389 ho arcibiskup
vymenoval za svojho generálneho vikára. 

Vzťahy arcibiskupa s kráľom Václa-
vom IV. boli v tom čase napäté kvôli nemo-
rálnemu životu kráľa. Naviac vznikol konflikt
medzi kráľovým stúpencom Hullerom a arci-
biskupom pre násilnosti, ktorých sa Huller
dopustil na pražských klerikoch. Arcibiskup
kráľovho podriadeného exkomunikoval, čím
naplno prepukol spor medzi kráľom a arcibi-
skupom. Kráľ v snahe oslabiť moc arcibi-
skupa chcel rozdeliť pražské arcibiskupstvo
a z opátstva v Kladruboch vytvoriť nové
biskupstvo po smrti starého opáta, kde by
bol biskupom jemu oddaný človek. Po smrti
kladrubského opáta však toto znemožnil
práve Ján z Pomuku, ktorý ihneď potvrdil
voľbu nového opáta, ktorého si zvolili tamojší
mnísi. Kráľ dal príkaz zajať štyroch hodno-
stárov z arcibiskupovho tímu a tých podrobil
mučeniu. Arcibiskup v obave o svoj život odi-
šiel do Ríma, aby informoval pápeža o počí-
naní Václava. Ten sa zúčastnil
na výsluchoch i mučení zatknutých a najkru-
tejší bol k Jánovi.

Ján nevyzradil to, čo chcel vedieť
kráľ, ten ho nariadil mučiť. Polomŕtveho ho
vyniesli na Karlov most a hodili do Vltavy
20.5.1393. Ján je považovaný za obeť spo-
vedného tajomstva, nakoľko bol spovední-
kom Václavovej manželky Žofie.
V ikonografii je zobrazený v kňazskom oble-
čení s biretom na hlave, v ruke drží kríž
a palmu, prst druhej ruky má na ústach.

Lucia Horná

Liturgický program na 7. veľkonočný týždeň

Filiálky Po Ut St Št Pi So ne

VT dlhé 18.00 9.30

Rod. oblasť

(s deťmi)

11.00

DeŇ ČAs úmysel

Po
14.5.

PondeLoK
SV. MaTeJa, aPoŠToLa - Sviatok

(Sk 1,15-17; Ž 113; Jn 15,9-17)

6.30

18.30

Za duše v očistci

+ Ján

Ut

15. 5.

UToRoK

Po 7. VeľKonočneJ nedeLI

(Sk 20,17-27; Ž 68; Jn 17, 1-11)

6.30

18.30

Poďakovanie a prosba za rodinu

Za dary Ducha Svätého 
pre rodinu

St

16. 5.

STReda

SV. Jána nePoMUCKÉHo, KŇaZa
(Sk 20,28-38; Ž 68; Jn 17,11-19)

6.30

18.30

ZBP Michal

Živí členovia BSR

Št

17. 5.

ŠTVRToK

Po 7. VeľKonočneJ nedeLI

(Sk 22,30;23,6-11; Ž 16; Jn 17,20-26) 

6.30

18.30

ZBP Branislav a Richard

ZBP a pomoc v chorobe 
Bohdan

Pi

18. 5.

PIaToK

Po 7. VeľKonočneJ nedeLI

(Sk 25, 13-21; Ž 103; Jn 21,15-19)

6.30

18.00

18.45

Za obrátenie Pavla

+ Mária

po sv. omši duchovná 
obnova pre birmovancov

So

19. 5.

SoBoTa

Po 7. VeľKonočneJ nedeLI

(Sk 28, 16-20. 30-31; Ž11; Jn 21,20-25)

7.00

18.30

+ Andrej, Terézia, Michal

Za dary Ducha Svätého 
pre rodinu      (Turíčna vigília)

ne

20. 5.

ZoSLanIe dUCHa SVÄTÉHo

TURÍCe

(Sk 2,1-11; Ž 104; 1Kor 12,3-13; 

Jn 15,26-27; 16,12-15)

8.00

9.30

11.00

18.30

+ Júlia, Ján, Jozef, Jaroslav

ZBP František s rodinou

Za farníkov

+ Jozef, Mária

nedeľa  20. 5. 2018 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota  Chytra
Ocilková

Gazda
Gazdová

Benčo
Facenková

Kočiš
Antol íková

Josipčuk
Klapák

Lektori na budúcu nedeľu:

zOznamy




