
Nedeľa Božieho milosrdenstva: Chýba ti pokoj? Dotkni sa 

Ježišových rán! 

              
V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka pred modlitbou „Raduj sa, nebies 

Kráľovná“ v Druhú veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Božieho milosrdenstva. 
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! 
Dnešné evanjelium (porov. Jn 20,19-31) rozpráva o tom, že v deň Veľkej noci sa Ježiš večer 
zjavil svojim učeníkom vo večeradle a priniesol im trojicu darov: pokoj, radosť a apoštolské 
poslanie. 

Prvé slová, ktoré Ježiš hovorí, sú: „Pokoj vám!“ (v. 21). Vzkriesený prináša pravý pokoj, 
pretože svojou obetou na kríži zmieril ľudstvo s Bohom a zvíťazil nad hriechom a smrťou. V 
tomto spočíva pokoj. Jeho učeníci ako prví potrebovali tento pokoj, lebo po zajatí ich Učiteľa 
a jeho odsúdení na smrť upadli do zmätku a strachu. Ježiš sa zjavuje medzi nimi živý, a 
ukazujúc rany na svojom oslávenom tele - tie rany si Ježiš chcel zachovať -, udeľuje im pokoj 
ako ovocie svojho víťazstva. V ten večer tam ale chýbal apoštol Tomáš. Keď sa dozvie o tejto 
neobyčajnej udalosti, neverí svedectvu ostatných apoštolov a sám sa chce presvedčiť o 
pravdivosti ich tvrdenia. O osem dní, čiže práve ako dnes, sa zjavenie opakuje: Ježiš 
prichádza v ústrety Tomášovej neviere a pozýva ho, aby sa dotkol jeho rán. Tie predstavujú 
zdroj pokoja, pretože sú znakom Ježišovej nesmiernej lásky, ktorá porazila sily nepriateľské 
voči človeku – hriech a smrť. Pozýva ho, aby sa dotkol jeho rán. Je to pre nás poučením, 
akoby Ježiš povedal nám všetkým: „Ak ti chýba pokoj, dotkni sa mojich rán.“ 

Dotknúť sa Ježišových rán znamená dotknúť sa toľkých problémov, ťažkostí, prenasledovaní, 
chorôb, ktorými mnohí ľudia trpia. Chýba ti pokoj? Choď, choď navštíviť niekoho, kto je 
symbolom Ježišovej rany. Dotkni sa Ježišovej rany. Z tých rán vyviera milosrdenstvo. Preto 
je dnes nedeľa milosrdenstva. Istý svätec vravieval, že telo ukrižovaného Ježiša je ako mech 
milosrdenstva, ktoré cez jeho rany prichádza k nám všetkým. Všetci potrebujeme 
milosrdenstvo, to vieme. Pristúpme teda k Ježišovi a dotknime sa jeho rán v našich bratoch, 
ktorí trpia. Ježišove rany sú poklad: z nich vychádza milosrdenstvo. Majme odvahu a 
dotknime sa Ježišových rán. On s týmito ranami stojí pred Otcom, ukazuje mu ich a hovorí: 
„Otče, toto je tá cena, týmito ranami som zaplatil za svojich bratov.“ Svojimi ranami sa za nás 
Ježiš prihovára u Otca. Obdarúva nás milosrdenstvom, ak sa k nemu priblížime, a prihovorí sa 
za nás. Nezabúdajme na Ježišove rany. 

Druhým darom, ktorý Ježiš prináša svojim učeníkom je radosť. Evanjelista Ján hovorí, že 
„učeníci sa zaradovali, keď videli Pána“ (v. 20). V Lukášovej verzii je tiež verš, ktorý hovorí, 
že nemohli uveriť pre veľkú radosť. I my, keď sa nám prihodí niečo neuveriteľné, niečo 
krásne, zvykneme povedať: „Tomu nemôžem uveriť, to nemôže byť pravda!“ Tak i učeníci, 
ani oni nemohli pre radosť uveriť. Toto je tá radosť, ktorú nám prináša Ježiš. Ak si smutný, ak 
ti chýba pokoj, pozri na Ukrižovaného, pozri na vzkrieseného Ježiša, pozri na jeho rany a 
prijmi jeho radosť. 

A ďalej, okrem pokoja a radosti Ježiš učeníkov obdarúva i poslaním. Hovorí im: „Ako mňa 
poslal Otec, aj ja posielam vás“ (v. 21). Ježišovo vzkriesenie ja začiatkom nového dynamizmu 
lásky, schopného premieňať svet prítomnosťou Ducha Svätého. 
Sme pozvaní s vierou pristúpiť ku Kristovi, otvoriac naše srdce pokoju, radosti a poslaniu. No 
nezabúdajme na Ježišove rany, lebo odtiaľ vychádza pokoj, radosť a sila pre poslanie. Zverme 
túto modlitbu materskému príhovoru Panny Márie, Kráľovnej neba i zeme. 
 

zdroj: www.vaticannews.va/sk 

 
 

 

Dnešné evanjelium je rozdelené na 
dve časti. V prvej časti Pán Ježiš 
komunikoval so všetkými apoštolmi, ktorí 
chytali ryby v ideálnych podmienkach, ale 
žiaľ neúspešne. Pán ich povzbudzuje, aby 
spustili siete z pravej strany lode a tam 
nájdu ryby. Prvotná reakcia na tento návrh 
je určite pochybnosť – veď práve teraz mali 
siete vo vode a čo by mohol vedieť tento 
(im zatiaľ neznámy) Pán o tom, kde sú 
ryby. Ale všimnime si, že apoštoli to urobili 
– spustili siete a stalo sa tak, ako Pán 
povedal – chytili veľmi veľa rýb – 153. 
Dôvod, prečo teraz chytili ryby a vtedy nie, 
je veľmi jednoznačný – poslúchli. 
Nepolemizovali o tom, či to urobiť alebo 
neurobiť – urobili to a boli za to odmenení. 

 

Miluješ ma?  
 
Je to veľké povzbudenie pre nás, aby 

sme taktiež boli poslušní voči Božiemu 
Slovu, lebo práve vtedy umožňujeme Bohu 
robiť v našom živote zázraky. Môže sa to 
zdať ako veľmi jednoduché, ale častokrát 
to radšej chceme po svojom. Často si 
myslíme, že to zvládneme aj bez Pána 
Ježiša, ale práve vtedy zabúdame na 
Ježišove slová z iného miesta v evanjeliu: 
Bezo mňa nemôžete nič urobiť (Jn 15,5). 
Naša úplná odkázanosť na Krista, aby sme 
boli v živote úspešní, je v tejto udalosti na 
mori s apoštolmi veľmi jasná.  

V druhej časti evanjelia si Ježiš 
konkrétne posvietil na Petra. On, ako hlava 
apoštolov, má svojich bratov viesť po 

správnej ceste k večnosti, preto si ho Pán 
špeciálne vybral. Teraz, aby sa potvrdila 
jeho láska a vernosť, Kristus sa ho pýta 
dvakrát: miluješ ma? a potom posledný raz: 
máš ma rád? Peter pri každom odpovedá 
rovnako: Pane, Ty vieš, že Ťa mám rád. Už 
to nie je ten extrémne sebaistý Peter, 
ktorého sme stretávali v evanjeliu – teraz je 
pokorný. Peter si uvedomuje svoju 
odkázanosť na Krista. Čo je nádherné 
v tejto časti, je Kristova vernosť – on nič 
Petrovi nevyčíta, ale na základe 
jeho odhodlanosti milovať Boha, dostáva 
dôležité úlohy od Krista. Má sa starať 
o Kristove ovečky a baránky, teda má byť 
dobrým, starostlivým, ale hlavne milujúcim 
pastierom všetkých veriacich. 

Celé toto evanjelium je pre nás 
povzbudením, ale aj poučením. Po prvé, ak 
chceme byť úspešní, musíme byť Kristovi 
poslušní – tam je jeho požehnanie. A po 
druhé, vo všetkom čo robíme, nikdy 
nesmieme zabúdať na veľkú lásku – 
milovať Pána ako aj blížneho. 

                  kaplán Mathias  
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5. mája 2019 
 

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

Resp.: Budem Ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. 
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Oznamy Liturgický program na 3. veľkonočný týždeň 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

6. 5. 

 PONDELOK PO 3. VEĽKONOČNEJ  

Sk 6, 8-15; Ž 119; Jn 6, 22-29 

6.30  + Ján   

18.30  ZBP Martina a Marek     

Ut 

7. 5. 

UTOROK PO 3. VEĽKONOČNEJ  

Sk 7, 51 – 8, 1a; Ž 31; Jn 6, 30-35 

6.30  + Anna, Štefan     

18.30  + Ján  

St 

8. 5. 

STREDA PO 3. VEĽKONOČNEJ 

Sk 8, 1b-8; Ž 66; Jn 6, 35-40 

6.30  ZBP DDSv. Ján, 70. r. života     

18.30  + Eduard  

Št 

9. 5. 

ŠTVRTOK PO 3. VEĽKONOČNEJ 

Sk 8, 26-36. 38-40; Ž 66; Jn 6, 44-51 

9.00 
 ZBP Ladislav, Martin, Edita 
s rodinou           (rekolekcie)         

18.30  + Michal Širák  

Pi 

10. 5. 

PIATOK PO 3. VEĽKONOČNEJ 

Sk 9, 1-20; Ž 117; Jn 6, 52-59 

6.30  ZBP pátra Vojtecha   

18.30  + Anton Kubáni     / birmovanci 

So 

11. 5. 

SOBOTA PO 3. VEĽKONOČNEJ 

Sk 9, 31-42; Ž 116; Jn 6, 60-69 

7.00  + členov BSR     

18.30  + Mária Gajdziková  

Ne 

12. 5. 

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

 
 

Sk 13, 14. 43-52; Ž 100;  
Zjv 7, 9. 14b-17; Jn 10, 27-30 

8.00  ZBP Ján s rodinou   

9.30  ZBP Poď. 50 r.ž. Mária, Peter      

11.00  + Mária    

18.30 
 ZBP Niketa, Marcel a poď. za 
Božiu pomoc     

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  18.00 (adorácia od 17.00)   18.00  9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  12. 5. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Sztraka, 
Sztraková 

Smolej, 
Smolejová 

Benčo, 
Fecenková 

Novák, 
Antolíková 

Kočiš,  
Vaterka 

 

 

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Klapákovú, 
Josipčukovú, Kopkovú.  

Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré 
upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
2. Budúca nedeľa – 4. veľkonočná je 
Nedeľa Dobrého Pastiera. Pri sv. omšiach 
bude zbierka na Kňazský seminár 
v Košiciach. Prosíme o štedrosť na tento 
cieľ zbierky. Zároveň je nasledujúci týždeň 

aj Týždeň modlitieb za duchovné povolania. 
Osobitne sa budeme aj my modliť za 
kňazské a duchovné povolania – v utorok 
na filiálke Dlhé a vo štvrtok vo farskom 
kostole pri večernej adorácii.    
3. Detská sv. omša 8. mája nebude – ale 

tento týždeň bude nácvik spevu na prvé sv. 
prijímanie vo štvrtok od 17:00 h do 18:00 h 
v katechetickej miestnosti. Ďalšia detská sv. 
omša bude v stredu večer 15. mája, kde 
preberieme tému: 29. Zoslanie Ducha 
Svätého – Jn 14,15-31, Sk 2,1-41.  
Taktiež vás povzbudzujem, aby ste sa učili 
ostatné otázky (46-90), ktoré budeme 
skúšať v sobotu 18. mája o 9.30 hod. 
4. Pozývame na detský letný tábor, ktorý 
sa uskutoční 8.7. – 13.7. 2019 na 
Kukorelliho chate v Hermanovciach. 

Prihlášku si môžete vyzdvihnúť na stolíku 
vzadu. Cena tábora je 90 €. Vyplnenú 
prihlášku odovzdajte sestričkám najneskôr 
do 10. júna. 
5. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. 

Popoludní bude odprosujúca pobožnosť pred 
vystavenou Sv. Oltárnou vo farskom kostole 
o 14.30 h a na Dlhom o 14.15 h. 
6. Vo štvrtok nebude ranná sv. omša, ale 
z dôvodu kňazských rekolekcií sa 
prekladá na 9.00 hod. dopoludnia. 
 

 
 

Svätý Ján z Avily, kňaz 
 

 

Narodil sa okolo roku 1500 

v Almodóvardel Campo v Novej Kastílií. Celý 

život trpel na základe rasových predsudkov, 

ktoré žiaľ nepominuli v spoločnosti ani 

dodnes, pretože bol synom židovského 

konvertitu. Tu niekde môžeme hľadať dôvod, 

že nadaný Ján musel opustiť univerzitu. 

Neskôr sa mu podarilo v štúdiách pokračovať 

a chcel sa stať misionárom v Amerike. 

          Na prianie a príkaz sevilského  

arcibiskupa prechádza ako kazateľ celou 

Andalúziou. Desať rokov pôsobí ako úspešný 

misionár vo farnostiach tejto časti 

Španielska. Mal mimoriadne úspechy pri 

ohlasovaní evanjelia a množstvo konverzií. 

Bol duchovným vodcom dvoch veľkých 

svätcov Jána z Boha a Františka Borgiáša. 

Ján z Avily je autorom mnohých spisov 

o Najsvätejšej oltárnej sviatosti, ktorej 

apoštolom vo svojej dobe bol, rovnako sa 

nám zachovali aj príhovory mariánskeho 

charakteru a listy viacerým významným 

osobnostiam Španielska. Vyčerpaný 

dlhotrvajúcou chorobou zomrel 10. mája 

1569 v Mantille na juhu Cordóby. 

        V ikonografii je zobrazený ako sa modlí 

pred Najsvätejšou sviatosťou. Autentický 

obraz Jána z Avily namaľoval slávny maliar 

El Greko. 

                           Lucia Horná  

 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Lukáš DOROŠ  a  

   Viera KRAUSOVÁ     

  ohlasujú sa prvýkrát 

Matej DOBRANSKÝ  a  

   Daniela KMECOVÁ     

  ohlasujú sa prvýkrát 

Ľubomír SLEPÁK  a  

   Martina ŠTEFANOVÁ     

  ohlasujú sa tretíkrát 

Michal POLÁK  a  

   Klaudia HOROSOVÁ     

  ohlasujú sa tretíkrát 

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb 

 


