
 
 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Boli sme na návšteve u strýka. Po 
našom stretnutí nám okrem iného ostali 
v mysli jeho krásne rozkvitnuté kvety. Kvety 
pravidelne polievali, dopriali im slnko, vybrali 
najlepšiu pôdu a, samozrejme, primerane 
hnojili. Myslím, že to bol otec, ktorý hneď na 
druhý deň zašiel do predajne záhradkárskych 
potrieb a kúpil, čo sme potrebovali. Len čo 
bolo všetko pre kvety nachystané, brat sa 
pustil do práce. Popolieval, poodstrihoval 
suché lístie a dobre pohnojil. Na druhý deň 
sme však namiesto krásnych kvetov našli 
spálené výhonky. Prehnalo sa to s hnojivom. 
Odvtedy viem, že všetko má svoj čas. Aj 
dávkovanie dobra musí mať svoju mieru. 

 

Vinohradník 
 
„Ja som vinič a môj otec je 

vinohradník. On každú ratolesť, ktorá 
neprináša ovocie, odreže a tú, ktorá prináša 
ovocie, čistí, aby prinášala viac plodov.“ 
Týmito slovami sa Ježiš veľmi jednoducho 
a pritom jasne prihovára svojim poslucháčom. 
A oni mu rozumejú. Vedia, že k starostlivosti 
múdreho vinohradníka patrí nielen 
presvetľovanie viniča, ale aj orezávanie. Pri 
takejto starostlivosti môže potom vinohradník 
očakávať nielen hojné, ale aj sladké ovocie. 
Ježiš neponúka v tomto obraze rady pre 
záhradkárov. Týmito slovami sa prihovára 
tým, ktorí sú ochotní počúvať, uvažovať 
a konať podľa jeho slova. Lebo on očakáva 
ovocie nášho života. O tom, aké Ježiš 
očakáva plody, hovorí aj Pavol v Liste 
Galaťanom: „Ale ovocie Ducha je láska, 
radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, 
dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“. 

Aby sme dosiahli takúto úrodu, 
potrebujeme ostať napojení na vinič, 
ktorým je sám Kristus. Musíme nechať 
Boha, aby konal v našich životoch, aby 
„orezával a čistil“ to, čo je v nás, aby sa 
jeho vôľa stala našou vôľou. Napríklad 
v tom, že budeme prijímať ľudí ako dar 
a budeme schopní sa ich aj zrieknuť, ak 
zbadáme, že im naša láska bráni rásť 
vo viere. Nezabúdajme však nikdy na 
úžasnú vlastnosť nášho Vinohradníka, 
ktorou je trpezlivosť na ceste 
k dozrievaniu ovocia v našom živote. 
Ježiš neočakáva, že ovocie nášho 
života príde hneď a všetko naraz. Tak 
ako to povedal svätý Ján Pavol II.: 
„Niekedy je to dlhá cesta... človek však 
po nej nejde sám, veď ho sprevádza 
sám Kristus a pomáha mu. Ježiš je 
pritom trpezlivý spoločník na ceste, vie 
rešpektovať tempo a rytmus ľudského 
srdca, aj keď neúnavne povzbudzuje 
každého kráčať cestou, ktorá vedie 
k záchrane.“ 

 
kaplán Michal 
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5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

Resp.: Tebe, Pane, patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení. 
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LORETÁNSKE LITÁNIE - doplnené 
 

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. 
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. 
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. 

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. 

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa... 
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa... 
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa... 

Svätá Mária, oroduj za nás. 
Svätá Božia Rodička, 
Svätá Panna panien, 
Matka Kristova, 
Matka Cirkvi, 
Matka milosrdenstva, 
Matka Božej milosti, 
Matka nádeje, 
Matka najčistejšia, 
Matka najnevinnejšia, 
Matka panenská, 
Matka nepoškvrnená, 
Matka hodna lásky, 
Matka obdivuhodná, 
Matka dobrej rady, 
Matka Stvoriteľa, 
Matka Spasiteľa, 
Panna najmúdrejšia, 
Panna hodna úcty, 
Panna hodna chvály, 
Panna mocná, 
Panna dobrotivá, 
Panna verná, 
Zrkadlo spravodlivosti, 
Sídlo múdrosti, 
Príčina našej radosti, 
Príbytok Ducha Svätého, 
Príbytok hoden cti, 
Vznešený príbytok nábožnosti, 
Ruža tajomná, 
Veža Dávidovho mesta, 
Veža zo slonovej kosti, 
 

Dom zlatý, 
Archa zmluvy, 
Brána do neba, 
Hviezda ranná, 
Uzdravenie chorých, 
Útočisko hriešnikov, 
Útecha migrantov, 
Útecha zarmútených, 
Pomocnica kresťanov, 
Kráľovná anjelov, 
Kráľovná patriarchov, 
Kráľovná prorokov, 
Kráľovná apoštolov, 
Kráľovná mučeníkov, 
Kráľovná vyznávačov, 
Kráľovná panien, 
Kráľovná všetkých svätých, 
Kráľovná počatá bez poškvrny  

dedičného hriechu, 
Kráľovná nanebovzatá, 
Kráľovná posvätného ruženca, 
Kráľovná rodiny, 
Kráľovná pokoja, oroduj za nás. 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy 
sveta, zľutuj sa nad nami, Pane. 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy 
sveta, vyslyš nás, Pane. 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy 
sveta, zmiluj sa nad nami. 

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička. 
Aby sme sa stali hodní Kristových 
prisľúbení. 

Modlime sa. 
Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa 
zo stáleho zdravia tela i duše a na 
mocný príhovor preblahoslavenej 
Panny Márie ochraňuj nás v 
ťažkostiach tohto života a priveď nás 
do večnej radosti. Skrze Krista, nášho 
Pána. Amen. 
 



 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

3. 5. 

SV. FILIPA A JAKUBA, 
APOŠTOLOV 

Sviatok 

6.30 
+ Júlia, František a 
Leonard 

18.30 + Pavol 

Ut 

4. 5. 
VEĽKONOČNÁ FÉRIA 

6.30 
ZBP pre Evu a Alexandra s 
rodinami 

18.30 ZBP pre Tatianu 

St 

5. 5. 
VEĽKONOČNÁ FÉRIA 

6.30 + Miloš 

18.30 ZBP pre Annu 

Št 

6. 5. 
VEĽKONOČNÁ FÉRIA 

6.30 
Poďakovanie za 32 rokov 
manželstva Márie a Petra 

8.30 
Za učiteľov, zamestnancov 
a žiakov Cirkevnej školy 

18.30 Za duše v očistci 

Pi 

7. 5. 
VEĽKONOČNÁ FÉRIA 

6.30 + Pavol 

18.30 ZBP a dary DS pre Evu 

So 

8. 5. 
VEĽKONOČNÁ FÉRIA 

17.00 + Jozef a Agnesa 

18.30 
ZBP a dary DS pre Ivana, 
Alexandra a Janku. 

Ne 

9. 5. 

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

8.00 ZBP pre Gabrielu s rod. 

9.30 + Mária 

11.00 ZBP pre Jozefa 

18.30 ZBP pre Štefana s rodinou 
 

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,  9. 5. 2021: 
Sobota 
17.00 

Sobota 
18.30 

8.00 9.30 11.00 18.30 

Sinčáková 
Chytra 

Sztraka 
Sztraka 

Sabolová 
Uriga 

Babej 
Babejová 

Ištok 
Ištoková 

Biž 
Bížová 

 

 

 

 

 
 
1. Na upratovanie kostola prosíme 
rodiny Bertovú, Kundravú a Ocilkovú. 
Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali 
kostol k dnešnej nedeli. 
 
2. Zbierka na Kňazský seminár 
v Košiciach činila v našej farnosti spolu 
723,07,- € (Farský kostol – 630,97 €, 
filiálka Dlhé – 67 €, Školská kaplnka 
Rodinná Oblasť – 25,10 €). 
 
3. V nasledujúcom týždni je Prvý piatok 
v mesiaci Máj. Spovedať budeme 
takto:  
    Farský kostol sv. Františka – ráno 
a večer pol hodinu pred sv. omšami 
    Filiálka Dlhé – V piatok od 17.00 do 
18.00 hod. (aj veriacich z R. Oblasti)  
 
4. Spovedanie chorých bude v piatok 
dopoludnia.  
 
5. Na prvý piatok v mesiaci bude 
adorácia pred Eucharistiou. Začne 
o 15.00 hod. modlitbou Korunky Božieho 
milosrdenstva. 
 
6. Dnes je Prvá nedeľa v mesiaci. Vo 
farskom kostole bude o 14.30 hod. 
pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou 
Oltárnou. 
 
 
Sv. Filip, apoštol 

Apoštol Filip sa narodil v Betsaide 
v Galilei. Zrejme bol učeníkom Jána 
Krstiteľa. V evanjeliách sa spomína 
niekoľkokrát v zozname apoštolov. Okrem 
toho sa spomína ešte na niekoľkých 
miestach, napr. v Jánovom evanjeliu, kde 
sa ho istí Gréci pýtali na Ježiša. Bol 
povolaný samotným Ježišom a doviedol k 
nemu aj Natanaela. Bol prítomný pri 
zázračnom rozmnožení chleba. Pred 
umučením chcel od Ježiša, aby im ukázal 

Otca. O jeho ďalšom pôsobení Nový zákon 
mlčí, ale tradícia hovorí, že evanjelium 
hlásal v Grécku a za vlády cisára 
Domiciána ho ukrižovali v Hierapolise dole 
hlavou. 
 
Sv. Jakub, apoštol 
 Jakub Mladší sa po zoslaní Ducha 
Svätého stal prvým biskupom Jeruzalema. 
Bolo to významné miesto i ťažké, keďže v 
tomto meste Ježiša ukrižovali. Dôležitosť 
tohto úradu potvrdzujú viaceré udalosti, 
opísané v Skutkoch apoštolov, napr. pri 
zázračnom vyslobodení z väzenia Peter 
hovorí veriacim: „Oznámte to Jakubovi a 
bratom“. Na jeruzalemskom sneme Jakub 
zasahuje do debaty a jeho slovo má váhu. 
Takisto Pavlovi dáva praktické pokyny, keď 
prišiel na svojej tretej apoštolskej ceste do 
Jeruzalem. 

Jakub napísal prvý zo siedmich 
listov, ktoré sa volajú „katolícke“, čiže 
všeobecné. List je adresovaný kresťanom 
v diaspore. Hovorí v ňom o potrebe a 
účinnosti modlitby, o pôvode a povahe 
pokušenia, o konaní skutkov lásky („viera 
bez skutkov je mŕtva“), o ovládaní jazyka, 
o krotení náruživosti a o požiadavke 
spravodlivosti vo vzťahu k blížnemu. 
Osobitne dôležitá časť je stať o pomazaní 
chorých. 

Historik Eusebius o ňom píše ako 
o svätom mužovi, ktorý žil prísnym 
spôsobom života. Na bosých nohách nosil 
sandále, nestrihal si vlasy ani bradu, nepil 
víno, nejedával mäso. Často sa modlieval. 
Bol veľmi horlivý pri ohlasovaní evanjelia 
Židom. Biskupom bol do roku 62.  

Jakuba obvinili, že porušuje zákon 
a odsúdili ho na smrť kameňovaním. No 
báli sa ľudu, ktorý si ho ctil ako 
„Spravodlivého“. Vyviedli ho preto na 
strechu chrámu a nútili ho, aby odtiaľ 
vyhlásil, že sa zrieka viery v Ježiša Krista. 
On však hlasito kričal na ľudí a vyznal, že 
Ježiš je pravý Boh a sedí po pravici Otca. 
Nato ho zúriví farizeji a zákonníci zhodili 
dolu. Potom ho ešte kameňovali a 
nakoniec mu rozbili hlavu sochorom.  

Liturgický program na 5. veľkonočný týždeň Oznamy 

 

 


