
  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bratia a sestry. Z nášho života 
poznáme situáciu, keď niekto povie: „Tu sa 
nedá žiť!“ Niekedy to vyjde z úst mladého 
tínedžera, ktorý nie je spokojný, že mu rodičia 
často vytýkajú, aký je neporiadny, ako sa 
neučí, aký má neporiadok v izbe, alebo keď 
mu určujú, s kým sa má kamarátiť a kedy má 
prísť večer domov. Túto vetu však poznáme 
aj zo života nás dospelých. Mama príde 
unavená z práce, a namiesto chvíle pokoja 
musí počúvať, ako sa deti medzi sebou 
hádajú, ako im hrá nahlas hudba a namiesto 
pomoci sa od vlastných detí, či manžela, 
dočká iba odvrávania. Vtedy si možno 
vzdychne: „Tu sa nedá žiť!“ Rovnaké slová 
počúvame dnes aj inde, napr. v práci, v štáte, 
v susedstvách...Niekedy sa však zdá, že to 
tak celkom nemyslíme a že je to len reakcia 
na ťažké chvíle, ktoré prežívame. 
 

Dovoľme Bohu vstúpiť do nášho života 
  

Napriek tomu môžeme my, 
kresťania, povedať nie ako  frázu, že naším 
domovom skutočne nie je táto zem; že ako 
hovorí apoštol Pavol: „Naša vlasť je 
v nebesiach.“ A o tom nás ubezpečuje aj 
Ježiš v dnešnom úryvku Jánovho evanjelia. 
Ježiš hovorí o domove, ktorý máme 
pripravený u Otca. Inak povedané, cieľom 
nás, veriacich ľudí, nemá byť len realizovanie 
sa v pozemskom živote, ani naplnenie čisto 
ľudských ambícií. Sme povolaní k niečomu 
väčšiemu a vyššiemu, k plnosti života 
s Bohom a v Bohu. Je trocha ťažké hovoriť 
o tejto téme, lebo nás to môže zvádzať 
k predstave, že Cirkev nás vyzýva „utiecť 
z tohto zlého sveta“. Aj materialisti a 

komunizmus vyčítali kresťanom, že 
namiesto toho, aby zveľaďovali tento 
svet, stále majú hlavu kdesi v nebi, pri 
Bohu a v nejakých duchovných veciach, 
ktoré sa vôbec nedajú dokázať. Toto 
však nie je  pravda. Kresťan je totiž 
povolaný a poslaný žiť vo svete, 
zveľaďovať ho, ale predsa nebyť v ňom 
„zakorenený“. Mať tu na zemi domov, 
rodinu, priateľov, a predsa hľadať 
a nachádzať už teraz skutočný domov 
u Otca. 

Táto veľkonočná nedeľa nás 
teda, milí bratia a sestry, vyzýva 
predovšetkým k radosti, že Boh má pre 
nás pripravený príbytok. Nie je to 
v prvom rade miesto, nie je to ani 
nejaký pozemský raj, ktorý tu na zemi 
nikto nedokáže vybudovať, lebo sme 
naveky poznačení hriechom. Ježiš nám 
ponúka príbytok, ktorý si v nás môže 
urobiť sám Boh vtedy, keď ho necháme, 
aby vstúpil do nášho srdca; keď 
dovolíme, aby Boží Duch formoval naše 
myšlienky, slová i skutky. Myslím, že 
jedna z vecí, ktorú sa môžeme učiť 
práve v tomto čase obmedzení a krízy, 
je práve táto: naše miesto, náš domov, 
je iba v Bohu. Prežitie tejto istoty nám 
môže priniesť pokoj a veľkú radosť do 
srdca. Modlime sa, aby Pán zaujal naše 
srdce.                     Štefan Albičuk, dekan 
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List Svätého Otca na mesiac máj: Modlime sa ruženec v domácnosti 
 

Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom nás 
vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. K listu sú pripojené dve osobitné 
modlitby k Panne Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver ruženca a tieto Vám ponúkame. 

Prvá modlitba 
Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme 

sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si 
uchovávajúc svoju vieru. 

Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa postaráš o 
to, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla po tejto chvíli skúšky znova nastať radosť a oslava. 
Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne Otcovou vôľou a konať to, čo nám povie 
Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás skrze kríž 
priviedol k radosti vzkriesenia. Amen.  
„Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička“ 

Druhá modlitba 
„Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička“ 

V súčasnej dramatickej situácii, plnej utrpenia a obáv, ktoré sužujú celý svet, utiekame sa k 
tebe, Božia Matka a naša Matka, a hľadáme útočisko pod tvojou ochranou. Panna Mária, 
obráť k nám svoje milosrdné oči v tejto pandémii koronavírusu a uteš tých, ktorí sú vystrašení 
a ktorí oplakávajú svojich drahých zosnulých, často pochovaných spôsobom, ktorý zraňuje 
dušu. Posilni tých, čo sa obávajú o svojich chorých, ktorým nemôžu byť nablízku z dôvodu 
zabránenia nákazy. Posilni dôveru u tých, ktorí v dôsledku dopadov pandémie na ekonomiku 
a zamestnanosť prežívajú úzkosť z neistej budúcnosti. Božia Matka a naša Matka, vypros pre 
nás u Boha, Otca milosrdenstva, aby táto ťažká skúška skončila a aby nám znova zasvitla 
nádej a pokoj. Tak, ako si sa v Káne prihovorila u svojho božského Syna, popros ho, aby 
utešil rodiny chorých a obetí pandémie a aby otvoril ich srdcia dôvere. Ochraňuj lekárov, 
sestry, zdravotný personál a dobrovoľníkov, ktorí sú v tejto dobe krízovej situácie v prvej línii 
a riskujú svoj život kvôli záchrane iných životov. Sprevádzaj ich hrdinské úsilie a daj im silu, 
dobrotu a zdravie. 

Stoj pri tých, ktorí dňom i nocou pomáhajú chorým, a tiež pri kňazoch, ktorí sa s 
pastierskou starostlivosťou a evanjeliovým duchom usilujú pomôcť a povzbudiť všetkých. 

Svätá Panna, osvieť mysle odborníkov, aby našli správne riešenia ako zvíťaziť nad 
týmto vírusom. Pomáhaj zodpovedným jednotlivých štátov, aby konali múdro, starostlivo a 
obetavo, aby podporovali tých, ktorým chýbajú prostriedky na živobytie, aby prezieravo a v 
solidárnom duchu naplánovali sociálne a ekonomické opatrenia. Najsvätejšia Panna Mária, 
dotkni sa sŕdc, aby obrovské sumy používané na zvyšovanie a zdokonaľovanie zbrojenia boli 
namiesto toho určené na podporu vhodného bádania, aby sa v budúcnosti predišlo 
podobným katastrofám. 

Najmilšia Matka, daj, nech vo svete vzrastie povedomie našej spolupatričnosti ako 
členov jednej veľkej rodiny, nech si uvedomíme puto, ktoré nás všetkých spája, aby sme v 
bratskom a solidárnom duchu vyšli na pomoc mnohej biede a situáciám chudoby. Povzbuď 
našu pevnosť vo viere, vytrvalosť v službe, stálosť v modlitbe. 

Ó Mária, Utešiteľka skľúčených, objím všetky svoje trpiace deti a vypros nám od 
Boha, aby zasiahol svojou všemohúcou rukou a oslobodil nás od tejto hroznej pandémie, aby 
sa život mohol znovu rozbehnúť svojím bežným tempom. 

Zverujeme sa tebe, ktorá si žiarivým znamením spásy a nádeje na našej ceste, ó 
dobrotivá, ó milostivá, ó sladká Panna Mária. Amen. 

Zdroj: https://www.vaticannews.va/sk.html 
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DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

11. 5. 
VEĽKONOČNÁ FÉRIA 

Sk 14,5-18; Ž 115; Jn 14,21-26 

6.30 + Juraj, Helena 

18.30 ZBP a DDS pre Júliu 

Ut 

12. 5. 
VEĽKONOČNÁ FÉRIA 

Sk 14,19-28; Ž 145; Jn 14,27-31a 

6.30 + Cyril, Elena 

18.30 + Marián, Anna 

St 

13. 5. 

BLAHOSLAVENEJ PANNY 
MÁRIE FATIMSKEJ - ľub. 

spomienka 
Sk 15,1-6; Ž 122; Jn 15,1-8 

6.30 + Irena, Betka, Júlia 

18.30 + Pavol, Mária 

Št 

14. 5. 

SV. MATEJA, APOŠTOLA 
sviatok 

Sk 1,15-17.20-26; Ž 113; Jn 15,9-17 

6.30 ZBP a DDS pre Dávida 

18.30 + Ján, Anna, Michal 

Pi 

15. 5. 
VEĽKONOČNÁ FÉRIA 

Sk 15,22-31; Ž 57; Jn 15,12-17 

6.30 ZBP pre rodinu Bertovú 

18.30 
ZBP pre Slavomíra (40.r. 
života)             (birmovanci) 

So 

16. 5. 

SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO, 
KŇAZA A MUČENÍKA - 

spomienka 
Sk 16,1-10; Ž 100; Jn 15,18-21 

7.00 
Milosť obrátenia Rastislav 
a Mária 

18.30 ZBP a DDS pre Katarínu 

Ne 

17. 5. 

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

 

Sk 8,5-8.14-17; Ž 66; 1Pt 3,15-18; 
Jn 14,15-21 

8.00 + Libuša, Drahotína 

9.30 + Jozef, Helena 

11.00 Za farnosť 

18.30 + Viktor 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00  18.00  
8.00 

9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúcu nedeľu,  17. 5. 2020: 
Sobota - 

vigília 
8.00 9.30 11.00 18.30 

Josipčuk, 
Klapák 

Uriga, 
Harakaľová 

Demčák, 
Plančárová 

Ištok, 
Ištoková 

Ocilková, 
Sztraka 

 

 

 

 
 
1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 
nedeli prosíme rodiny Novákovú, 
Kačenákovú a Žatkovičovú. Zároveň 

vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré 
upratovali kostol k dnešnej nedeli. 
2. Dávame do pozornosti, že každý deň 
pol hodinu pred sv. omšami spovedáme 
vo farskom kostole. Na filiálke Dlhé 
budeme spovedať v stredu od 17.00 
hod. do 18.00 hod. (prosíme aj veriacich 
z Rodinnej oblasti). 
3. Upozorňujeme, že počas pandémie 
budú ranné sv. omše v týždni, ako aj 
nedeľné, vo farskom kostole a na 
Dlhom o 8.00 hod. vždy vyhradené pre 
seniorov nad 65 rokov. Prosíme, aby 
ste to rešpektovali. Mladší, prichádzajte 
na sv. omšu v iných časoch. Zároveň 
prosíme, aby ste si sadali v kostole na 
miesta, ktoré sú vyznačené, a nie inde. 
Rodičom, ktorí majú malé deti 
odporúčame, aby sa v tomto čase 
vystriedali na sv. omšiach a ak to nie je 
nevyhnutné, aby nechali deti zatiaľ doma.    
4. Sviatosť birmovania sa po uvoľnení 
opatrení uskutoční v našej farnosti v riadne 
ohlásenom termíne, teda v sobotu 13. 
júna o 11.30 hod. vo farskom kostole 
sv. Františka. Prosíme preto všetkých 
birmovancov, aby prišli v piatok večer na 
sv. omšu. Po sv. omši zostanú na 
stretnutie mladí, ktorí príjmu sv. 
birmovania v júni. Účasť všetkých, ktorí 
chcú ísť na birmovku, je nutná. Zároveň 
prosíme, aby prišli na sv. omšu aj rodičia 
týchto birmovancov. Aj oni budú mať po 
sv. omši stretnutie s kňazom a rovnako ich 
účasť je nutná (aspoň jedného z rodičov).  
5. Zároveň zvažujeme, že ešte v tomto 
školskom roku bude aj slávnosť Prvého 
sv. prijímania, zrejme koncom júna. 
Prosíme preto rodičov prvoprijímajúcich 
detí, aby v sobotu dopoludnia o 10.00 hod. 
prišli do farského kostola, kde sa 
dohodneme na konkrétnych veciach.    
 
 

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 kolegiálneho chrámu. 
V roku 1389 ho arcibiskup vymenoval za 
svojho generálneho vikára.  

Vzťahy arcibiskupa s kráľom 
Václavom IV. boli v tom čase napäté kvôli 
nemorálnemu životu kráľa. Naviac vznikol 
konflikt medzi kráľovým stúpencom 
Hullerom a arcibiskupom pre násilnosti, 
ktorých sa Huller dopustil na pražských 
klerikoch. Arcibiskup kráľovho 
podriadeného exkomunikoval, čím naplno 
prepukol spor medzi kráľom 
a arcibiskupom. Kráľ v snahe oslabiť moc 
arcibiskupa 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 hodnostárov z arcibiskupovho tímu 
a tých podrobil mučeniu. Arcibiskup 
v obave o svoj život odišiel do Ríma, aby 
informoval pápeža o počínaní Václava. 
Ten sa zúčastnil na výsluchoch i mučení 
zatknutých a najkrutejší 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 
spovedného tajomstva, nakoľko bol 
spovedníkom Václavovej manželky Žofie. 
V ikonografii je zobrazený v kňazskom 
oblečení s biretom na hlave, v ruke drží 
kríž a palmu, prst druhej ruky má na 
ústach.          

Lucia Horná 
 
 

Liturgický program na 5. veľkonočný týždeň 
Oznamy 

 

 


