
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 „Požehnaný kráľ, ktorý 
prichádza v mene Pánovom! Pokoj na 
nebi a sláva na výsostiach!“ (Lk 19, 38) 
Slová ktoré sú spojené s dnešnou 
nedeľou. Ježiš vstupuje do Jeruzalema 
na osliatku. Je vítaný ako kráľ. Učeníci 
hádžu svoje plášte a vystierajú cestu 
palmovými ratolesťami. Nádherný 
obraz, ktorý sa o niekoľko dní zmení. 
Ježiš je kráľ. To vieme a sme si istý. Ale 
je to iný kráľ. Nevstupuje na koni - 
symbole moci, ale na osliatku – 
dopravnom prostriedku obyčajných ľudí. 
V dejinách nenájdeme kráľa, ktorý by sa 
zobrazoval takto. Ježiš si ho však volí 
úmyselne. Poukazuje na to, že on je 
kráľ, ktorý sa nenecháva obsluhovať, 
ale je to On kto obsluhuje. Neprezentuje 
vonkajšiu moc, ale vnútornú silu. Je 
kráľom pokoja a nie vojny. Je to iný 
kráľ, na akého bol zvyknutý antický svet 
a môžeme povedať, že aj ten dnešný. 

Mesiáš 

Izrael postupne dejinami cez skúsenosti 
putovania s Bohom pochopil, že je len 
jeden Boh – Pán a Stvoriteľ všetkých 
vecí, ktorý je aj Bohom pokoja. To dalo 
predpoklad na vytvorenie aj obrazu 
a celého konceptu mesiáša, ktorý je 
kráľ pokoja. Najviac nám to zaznieva 
u prorokov Izaiáša a Zachariáša. 
Nieto už dôvodov na boj a vojny. Je tu 
len jeden Boh a nie panteón bohov, 
ktorých boj v nebeských sférach o moc 

sa odzrkadľuje v pozemskej sfére boja 
medzi kráľmi. Jediný Boh a kráľ pokoja 
je veľkou výzvou prijať druhého - iného 
ako mne rovného. Prijať jeho odlišnosť 
a nepozerať na neho zhora. Dať mu 
dôstojnosť človeka, božieho dieťaťa, 
veď sme všetci stvoreniami a deťmi 
toho istého Boha. 
Ako to bola výzva pred 2000 rokmi tak 
je rovnako aj dnešných časoch. Mnohí 
to nepochopili a aj preto zaznieva 
„ukrižuj ho!“ len niekoľko dní po vstupe 
do Jeruzalema na adresu Ježiša. 
Sklamal obraz kráľa pokoja a tak je 
odmietnutý obraz Boha vyrozprávaný 
cez Slovo – Logos. 
Ježiš však stále kraľuje. Aj na kríži je 
zobrazovaný u evanjelistu Jána ako ten, 
ktorý to má všetko v moci, ktorý je nad 
touto situáciou a dokonca v nej vládne. 
Nápis viny hebrejčine len v skratke 
potvrdí, že ten kto visí na kríži je Boh - 
JHWH. 
V prvom dni týždňa prináša Boží Syn 
pokoj, keď ukazuje svoju slávu svojim 
učeníkom. Najprv cez anjelov 
v prázdnom hrobe a potom aj sám 
osobne. On je Mesiáš a kráľ pokoja. Aj 
v kríži kraľuje a nádejou posilňuje. 
Nezostupuje z neho, ale ho oslavuje. 
Neničí, ale premieňa.  
Stáva sa jedným z nás a trpí život 
s nami, aby sme v utrpení videli život 
s nádejou vzkriesenia a oslávenia. 

o. Ladislav 

14 
2022 

XVI. ročník 

10. apríl 2022 
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1. Na upratovanie kostola prosíme 

v nasledujúcom týždni rodiny 

Adamovú, Gazdovú a Mudroňovú. 

Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali 

kostol minulý týždeň a ženám, ktoré 

pomohli pri veľkom upratovaní. 

2. Dary na kostol: bohuznámy 

darca 50,-€, z krstín Jána 

Sestrienku 50,-€. Všetkým darcom 

vyslovujeme úprimnú vďaku.  

3. Zbierka na pomoc utečencom 

a prenasledovaným kresťanom 

činila spolu 2893,29,-€ (Farský 

kostol – 2014,79 €, Dlhé – 662,50 €, 

Rod. Oblasť – 216,- €)   Pán Boh 

zaplať za všetky milodary. 

4. Dnes od 15.00 hod. spovedáme 

v Bazilike. V Pondelok, Utorok 

a Stredu budeme spovedať pol 

hodinu pred sv. omšou tých, ktorí 

prídu na sviatky zo zahraničia 

a nemohli sa vyspovedať.  

5. Pobožnosť Krížovej cesty bude 

dnes vo farskom kostole už o 14.15 

hod!. Na filiálke Dlhé – Krížová 

cesta dnes popoludní o 13.45 hod.  

6. Od Veľkého piatku sa budeme 

modliť Deviatnik k Božiemu 

milosrdenstvu pred Nedeľou 

Božieho milosrdenstva (v piatok, 

sobotu, nedeľu a pondelok o 7.45 

hod., od utorka do soboty o 17.45 

hod.). 

7. Krížová cesta mestom na Veľký 

piatok začne o 9.30 hod. v našom 

farskom kostole. Pozývame vás 

k modlitbe.  

8. Veľký Piatok je dňom prísneho 

pokánia. Treba sa zdržať mäsitých 

pokrmov. Iba raz do dňa sa môžeme 

najesť dosýta, okrem toho dvakrát 

niečo menšie zjesť. 

9. Na Veľký Piatok a Bielu sobotu 

o 7.30 hod. bude vo farskom 

kostole spoločná modlitba 

Ranných chvál. 

10. Sv. Oltárna pri Božom hrobe 

bude vo farskom kostole 

vystavená k adorácii v Piatok do 

22.00 hod a v sobotu od 7.45 hod. 

do večernej vigílie. Na filiálke 

v piatok do 20.00 hod. a v sobotu od 

7.45 hod. Prosíme, aby ste sa 

zapísali na jednotlivé hodiny 

adorácie do zoznamu, ktorý je 

vzadu. 

11. Na slávenie Veľkonočnej 

vigílie v sobotu večer si prineste 

sviece. 

12. Svätenie veľkonočných jedál 

bude takto:  

Farský kostol – Sobota o 16.30 

hod. v priestore dvora za kostolom; 

Nedeľa – 7.00 hod. v kostole. 

Filiálka Dlhé – Sobota o 16.30 hod. 

Kaplnka Rodinná Oblasť – Sobota 

o 16.00 hod. 

13. Do pondelka večera môžete 

nahlásiť v sakristii chorých, ktorí sa 

chcú vyspovedať na sviatky. K nim 

pôjdeme podľa dohody.  

14. Dnes vychádza časopis 

Poverello ako dvojčíslo. Je v ňom 

liturgický program na Veľký týždeň 

a Veľkonočnú oktávu. Plagát 

s časmi obradov bude vyvesený na 

dverách kostola. 

Oznamy na Veľkú noc 2022 

 



 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

11.04. 
Pondelok svätého týždňa 

6.30 + František 

18.00 + Helena (1. výročie) 

Ut 

12.04. 
Utorok svätého týždňa 

6.30 + Ján 

18.00 ZBP Kristián, Mária 

St 

13.04. 
Streda svätého týždňa 

6.15! 
Za obrátenie Veroniky  

(ranné chvály) 

18.00 
+ Pavol, Alžbeta, Katka   

(sv. omša s deťmi) 
+ Jozef (1. výročie) 

Št 

14.04. 
Zelený Štvrtok  18.00 

Poď. za 60 r. ž. a prosba 
o ZBP Anna 

Pi 

15.04. 
Piatok utrpenia Pána 

(Veľký Piatok)  
15.00 Obrady  

So 

16.04. 
Svätá (Biela) Sobota  19.30 

ZBP pre Mareka, Ditu, 
Jonáša, Anežku 

Ne 

17.04. 

VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

8.00 ZBP Marcela 

9.30 ZBP Timea, Ema, Samuel 

11.00 
Poď. za 18 r. ž. a prosba 

o ďalšie milosti Annamária 

18.30 ZBP a DDS pre Kamilu s rod. 

 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé    18.00 13.00 19.30 9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúci víkend (16. – 17. 04. 2022): 

16.04. 19.30 17.04. 08.00 17.04. 09.30 17.04. 11.00 17.04. 18.30 

Ištok, Ištoková, Vavrek, 
Vavreková, Plančarová 

Harakaľová,  
Uriga 

Sztraka, 
Sztraková 

Novák,  
Antolíková 

Chytrá, 
Sabolová 

 

 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

18.04. 
Pondelok  

vo Veľkonočnej oktáve 

8.00 Za obrátenie Veroniky 

9.30 ZBP Valér a Katarína s rod. 

11.00 Za živých členov BSR 

Ut 

19.04. 
Utorok  

vo Veľkonočnej oktáve 

6.30 + Ján 

18.00 + Michal, Mária, Michal 

St 

20.04. 
Streda  

vo Veľkonočnej oktáve 

6.15! 
Za uzdravenie Anny  

(ranné chvály) 

18.00 
+ Michal, Anna  

 (sv. omša s deťmi) 

Št 

21.04. 
Štvrtok  

vo Veľkonočnej oktáve 

6:30 + Štefan a Anna 

18.00 + Slavomír 

Pi 

22.04. 
Piatok  

vo Veľkonočnej oktáve 

6.30 
ZBP Jana, Radoslav a Alena 

s rod. 

18.00 + Jolana, Bartolomej, Jozef 

So 

23.04. 
Sobota  

vo Veľkonočnej oktáve 

7.00 + František 

18.00 
Poď. za 50 r. spol. ž. Agnesa a 

Michal 

Ne 

24.04. 

NEDEĽA  
BOŽIEHO 

MILOSRDENSTVA 

8.00 ZBP a DDS pre Mareka 

9.30 
Poď. a prosba o ZBP Jany za 

40 r. ž. 

11.00 + Monika, Juraj, Milan 

18.30 + Jozef 

 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé 9.30   18.00   9.30 

Rod. oblasť 11.00      11.00 

 

Lektori na budúci víkend (23. – 24. 04. 2022): 

23.04. 18.30 24.04. 08.00 24.04. 09.30 24.04. 11.00 24.04. 18.30 

Klapák,  
Ocilková 

Vavrek, 
Vavreková 

Babej,  
Babejová 

Vaterka, 
Vaterková 

Sztraka, 
Rusnáková 

 

Liturgický program na Veľký týždeň Liturgický program na Veľkonočnú oktávu 

 


