
  

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Veľkonočná radosť je skutočná 
radosť. Nie je to iba naivný jarný 
entuziazmus, zabúdajúc pritom na zimu. 
Avšak často, aj počas Veľkonočného 
obdobia, nám liturgia slova poukazuje na 
ťažkosti života. Aj počas Veľkej noci 
pokračuje Veľký piatok. Smrť na kríži 
zostáva stále aktuálna, ale ako otvorenie 
k životu. Život, ktorý musí byť zvolený; 
víťazstvo, ktoré môže byť zavŕšené 
jedine v láske a cez lásku. 
 

Zostať blízko Ježiša 
  

V tomto kontexte môžeme čítať 
aj Ježišovu veľkňazskú modlitbu, ktorú 
nám prináša nedeľné Evanjelium. On, 
uvedomujúc si, že nadišla jeho „hodina“, 
hodina smrti na kríži, znovu prežíva etapy 
svojho poslania, dielo, ktoré dokončil pre 
nás na základe Otcovho mandátu. 
Predtým, ako zavŕši svoju dokonalú 
obetu kríža, silou svojej lásky si 
prestavuje budúcnosť Cirkvi. Teší sa zo 
všetkých, ktorí ho spoznali vo viere ako 
my. Prosí za všetkých, ktorých mu dal 
Otec, aby, oduševnení a povzbudení z 
viery v neho, došli k nemu v sláve. Ešte 
aj dnes, a bude to tak po stáročia, je tu 
nadšená a neustála túžba Krista, je tu 
jeho večné utrpenie lásky pre nás, je tu 
jeho dielo, ktorým upevňuje vykúpenie a 
spásu sveta, aby všetci boli spasení, aby 
všetci mali večný život. Tak nám 
poukazuje na nebo, na Kráľovstvo, ako 

posledný cieľ ľudskej existencie, ale 
vie, že ešte musíme žiť v našom 
čase a ten posledný cieľ je pre nás 
viac-menej vzdialený. A práve pre 
toto sa za nás modlí k Otcovi: „Oni 
sú vo svete a ja idem k tebe.“ 

Poslušnosti k Otcovej vôli 
Ježiš vyučuje aj svojich učeníkov. Aj 
oni oslávia Otca tým, že budú plniť 
úlohu, ktorú im zveril Ježiš. A nielen 
svojim učeníkom, ale všetkým 
ľuďom, ktorí sú slabí a bez síl. Je to 
pokračovať v diele, ktoré konal On. 
A aby mohli v jeho diele 
pokračovať, Ježiš sa za nich modlí. 
Avšak Ježiš neprosí pre nich silu a 
odvahu, ale aby mohli zostať vždy 
spojení s ním, ako nasledovníci 
jeho príkladu a učeníci jeho Slova. 

A toto je naozaj pravá sila 
zverená každému kresťanovi spolu 
so zodpovednosťou hlásať 
Evanjelium a starostlivosťou o 
chudobných: zostať vždy blízko 
Ježiša, najviac ako je to len možné. 
Ak to budeme robiť, spoznáme, že 
si budeme bližší aj navzájom medzi 
nami.                       p. kaplán Michal 
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7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  
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Posolstvo Pápežským misijným dielam: Misia je dielo 

Ducha Svätého, nie našich stratégií 

 
 

„To Duch Svätý zapaľuje vieru v srdciach ľudí – uznanie tejto 
skutočnosti všetko mení; je to Duch, čo zapaľuje a vedie misiu Cirkvi“. Tieto 
slová adresoval pápež František členom Pápežských misijných diel (PMD) v 
posolstve, ktoré im zaslal na Slávnosť Nanebovstúpenia Pána 21. mája. 
Svätý Otec sa mal dnes pôvodne zúčastniť na výročnom generálnom 
zhromaždení PMD, to bolo však zrušené v dôsledku pandémie. 

V rozsiahlom posolstve členom PMD Petrov nástupca 
pripomína osobitosti misie Cirkvi, ktoré rozoberá aj v apoštolskej 
exhortácii Evangelii gaudium. Venuje sa úlohe medzinárodnej siete PMD 
v súčasnom svete – hovorí o talentoch, ktoré treba rozvíjať i o pokušeniach 
a tzv. „chorobách“, ktorým sa treba vyhnúť. Zároveň poskytuje rady a návrhy 
pre rozlišovanie ako vykročiť ďalej do budúcnosti. 

Protagonistom evanjelizácie a každej misie Cirkvi je Duch Svätý, 
ktorého Kristus sľubuje pri svojom Nanebovstúpení, upozorňuje pápež 
v úvode: 

 „Ježiš pred svojím odchodom povedal svojim učeníkom, že im pošle 
Ducha Svätého, Tešiteľa. A tak zveril Duchu Svätému aj apoštolské dielo 
Cirkvi v celom behu dejín, až do svojho návratu. Tajomstvo 
Nanebovstúpenia, spolu s vyliatím Ducha na Turíce, navždy vtláča 
a odovzdáva misii Cirkvi jej najdôvernejšiu genetickú črtu: to, že je dielom 
Ducha Svätého, a nie dôsledkom našich úvah a úmyslov. Práve táto 
vlastnosť môže urobiť misiu plodnou a ochrániť ju od každej domnelej 
sebestačnosti, od pokušenia vziať za rukojemníka telo Krista – ktorý vystúpil 
do neba – pre vlastné klerikálne projekty moci.“ 

Dokonalým príkladom vykonávania misie je Panna Mária, zdôrazňuje 
v závere posolstva pápež František. Píše: 

 „Buďte pohotoví, tak ako Mária. Keď šla za Alžbetou, Mária to 
nerobila ako vlastné gesto: išla ako služobnica Pána Ježiša, ktorého nosila 
v lone. Sama zo seba nepovedala nič, len niesla Syna a chválila Boha. Ona 
nebola protagonistkou. Šla ako služobnica toho, kto je aj jediným 
protagonistom misie. Nestrácala však čas, ponáhľala sa, aby urobila, čo 
bolo treba pre svoju príbuznú. Ona nás učí tejto pripravenosti, svižnosti vo 
vernosti a adorácii.“ 
 

Zdroj: www.vaticannews.va/sk/ 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200521_messaggio-pom.html


 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

25. 5. 
VEĽKONOČNÁ FÉRIA 

Sk 19,1-8; Ž 68; Jn 16,29-33 

6.30 Za uzdravenie Vladimíra 

18.30 ZBP Janka 

Ut 

26. 5. 

SV. FILIPA NERIHO, KŇAZA 
spomienka 

Sk 20,17-27; Ž 68; Jn 17,1-11a 

6.30 --- 

18.30 + Mária, Helena 

St 

27. 5. 
VEĽKONOČNÁ FÉRIA 

Sk 20,28-38; Ž 68; Jn 17,11b-19 

6.30 + Mária, Imrich 

18.30 + Miroslav                  (deti) 

Št 

28. 5. 
VEĽKONOČNÁ FÉRIA 

Sk 22, 30;23,6-11; Ž 16; Jn 17,20-26 

6.30 ZBP Lenka, Zdenka 

18.30 --- 

Pi 

29. 5. 
VEĽKONOČNÁ FÉRIA 

Sk 25,13b-21; Ž 103; Jn 21,15-19 

6.30 --- 

18.30 
Milosť obrátenia Jozef                  
                       (birmovanci) 

So 

30. 5. 
VEĽKONOČNÁ FÉRIA 

Sk 28,16-2.30-31; Ž 11; Jn 21,20-25 

7.00 + Ján, Janko 

18.30 + Jozef 

Ne 

31. 5. 

ZOSLANIE DUCHA 
SVÄTÉHO 

 

Sk 2,1-11; Ž 104;  
1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23 

8.00 ZBP a DDS sr. Imakulata 

9.30 ZBP Mária 

11.00 Za farnosť 

18.30 + Elena, Jozef 
 

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,  31. 5. 2020: 
Sobota - 

vigília 
8.00 9.30 11.00 18.30 

Novák, 
Sinčáková 

Smolej, 
Smolejová 

Demčák, 
Plančárová 

Kočiš, 
Štefanková 

Chytra, 
Sabolová 

 

 

 

 
 
1. Na upratovanie kostola 
k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny 
Novákovú, Kačenákovú a 
Žatkovičovú. Zároveň vyslovujeme 
vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k 
dnešnej nedeli. 
2. Dnes je 54. Svetový deň 
spoločenských komunikačných 
prostriedkov. Pri sv. omšiach je 
zbierka na katolícke masmédiá. 
Z milodarov, bohuznámy obetoval 50,- € 
na potreby chrámu. Pán Boh zaplať za 
Vašu štedrosť. 
3. Zároveň je dnes Svetový deň 
modlitieb za Cirkev v Číne. Ustanovil 
ho Benedikt XVI v roku 2007. 
Spomeňme si dnes v modlitbách na 
našich prenasledovaných bratov a sestry 
v tejto krajine. 
4. Tento týždeň sú Letné kántrové dni, 
a to streda, piatok a sobota. Obsahom 
týchto dní je prosba za jednotu 
kresťanov alebo za duchovné 
povolania. Záväzný je iba jeden deň. 
5. Termín prvého sv. prijímania je 28. 
júna. Dovtedy sa budeme každú stredu 
stretávať pri večerných sv. omšiach 
a následných poučeniach a nácviku. 
Prosíme o prítomnosť všetkých detí 
aj rodičov. 
6. Nasledujúcu sobotu 30. mája o 9.00 
hod. pozývame snúbenecké páry na 
druhý blok sobášnych náuk. Stretnutie 
bude v priestoroch areálu kostola, pri 
zachovaní všetkých predpisov 
súvisiacich s mimoriadnymi okolnosťami. 
Témami stretnutia budú: Božie 
prikázania, Sviatosti a Kresťanská 
mravnosť v rodine. Prosíme všetky 
snúbenecké páry, ktoré prvý blok náuk 
absolvovali vo februári, aby v sobotu 
prišli a doplnili si druhú časť tém.     
 
  

Svätý Filip Neri, kňaz 
 
 

Pôvod mena : z gréčtiny philos + 
hipos – milovník koní. Filip Neri sa narodil 
vo Florencii 21.júla 1515. Študoval 
u dominikánov v kláštore svätého Marka 
vo Florencii, kde získal nielen vedomosti, 
ale hlavne vnikol do tajomstiev viery, čo sa 
stalo základom jeho životného 
účinkovania. V roku 1535 odišiel do Ríma.  

Filip si našiel miesto domáceho 
učiteľa a skromne žil v podkrovnej izbe. 
Svoj voľný čas trávil modlitbou a štúdiom 
teológie. Dlhých 16 rokov bol 
vychovávateľom v jednej vznešenej rodine. 
Nakoľko videl veľkú duchovnú biedu 
v uliciach Ríma, začal sa intenzívne 
venovať duchovnej činnosti, kázaniu 
v uliciach Ríma, návštevám a starostlivosti 
chorých a starých. V roku 1551 sa Filip stal 
kňazom.  

Ešte predtým v roku 1548 založil 
so svojím spovedníkom spoločenstvo pre 
kňazov, ktoré sa venovalo službe chorým 
a rímskym pútnikom. V roku 1552 založil 
oratórium – spoločenstvo svetských 
kňazov, ktoré v roku 1575 bolo povýšené 
na kongregáciu známu pod menom 
oratoriáni. Filip sa stal vyhľadávaným 
spovedníkom a poradcom mnohých 
kardinálov. Sám hodnosť kardinála, ktorú 
mu pápež ponúkal, odmietol.  

Svojou veselosťou, láskavosťou 
a úprimnosťou priťahoval k sebe 
predovšetkým mládež, pre ktorú často 
mával katechézy. Filip vďaka svojim 
celoživotným snahám o povznesenie 
Svätej stolice bol známy ako „apoštol 
Ríma“. Jemu sa pripisuje zvyk mesiac máj 
zasvätiť Matke Božej cez pobožnosť 
Loretánskych litánií. Zomrel 26. mája 1595.  

V ikonografii je zobrazený ako 
oratorián väčšinou s palicou a ružencom, 
niekedy s horiacim srdcom.  
       

 
Lucia Horná 

 
 

Liturgický program na 7. veľkonočný týždeň 
Oznamy 

 

 


