
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stretnutie Zmŕtvychvstalého 
s učeníkmi a o týždeň s Tomášom sú 
dve odlišné udalosti so spoločnou 
podstatou. Pri jednej dáva Ježiš 
učeníkom moc odpúšťať hriechy 
a posiela ich hlásať radostnú zvesť, pri 
druhej umožňuje Tomášovi presvedčiť 
sa o jeho vzkriesení. Ježiš apoštolom 
dáva poslanie napriek ich ľudskej 
nedokonalosti a slabej viere. V Božích 
plánoch to funguje ináč ako v ľudských. 
Aby nám niečo zverili, najprv musíme 
preukázať svoje schopnosti, v Cirkvi je 
najskôr poslanie, a až jeho napĺňaním 
sa tvoria schopnosti, i keď nikdy nebudú 
dokonalé. Jedinou prekážkou 
fungovania tejto Božej logiky je ľudský 
hriech, odpojenosť od Boha. Preto Ježiš 
začína od najdôležitejšieho a ako prvú 
vec rieši problém hriechu. A znova berie 
najväčší diel na seba. Od nás sa 
očakáva, že si hriech dokážeme 
priznať, vyznať ho a uznať, že sami sa 
hriechu nevieme zbaviť a okrem 
odpustenia veľmi potrebujeme aj Božiu 
pomoc. Prešli Veľkonočné sviatky 
a končí sa Veľkonočná oktáva. Ak 
nepriniesli nič nové, znamená to, že 
sme došli len po prázdny hrob. Bez 
pokánia a napojenia sa na životodarné 
prúdenie milosti zostane aj Veľká noc 
malou, bežnou nocou, po ktorej sa nič 
nemení. Len prázdny hrob na chvíľu 

prizdobíme závanom folklóru a dávnych 
tradícií. Nič sa nezmení, ak sa 
nezmeníme my. Tomáš v dnešnom 
Evanjeliu sa zmenil. Povzbudzuje nás, 
aby sme nezastali na povrchu, ale 
posunuli sa k pravej viere. To je 
veľkonočná výzva, ktorá hlasne 
zaznieva: cez pokánie k stretnutiu so 
Vzkrieseným. 

Pán môj a Boh môj 

Druhá veľkonočná nedeľa je aj nedeľou 
Božieho milosrdenstva. Ježiš ukazuje 
učeníkom a Tomášovi svoj prebodnutý 
bok, ktorý je vstupom k Ježišovmu 
Srdcu, hovorí o jeho láske, ktorá sa do 
krajnosti obetovala za nás. „Boh 
dokazuje svoju lásku k nám tým, že 
Kristus zomrel za nás, keď sme boli 
ešte hriešni“/Rim 5,8/, nie pre naše 
zásluhy. Tu sa prejavilo, že Božia láska 
je milosrdná láska, Boh je 
Milosrdenstvo, ktoré  je „druhým menom 
lásky“ v jej najhlbšom a najnežnejšom 
zmysle, v jej schopnosti postarať sa 
o všetky naše potreby. 
„Pán môj a Boh môj !“ Toto bolo 
Tomášovo vyznanie viery. Je to 
jednoduchá, ale veľmi hlboká modlitba. 
Môžeme ju prijať za svoju 
vlastnú, denne sa ju modliť a tak 
vyznávať živú vieru a dôveru v Pána. 

sr. Imakuláta 

15 
2022 

XVI. ročník 

24. apríl 2022 
NEDEĽA 

BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 

Resp.: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho 

milosrdenstvo trvá naveky. 
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Veľká noc je najstarším a 
najvýznamnejším sviatkom 
kresťanského cirkevného roka. 
Posledné dva roky sme prežili tieto 
sviatky uzavretí vo svojich 
domácnostiach. Nebolo možné 
zúčastniť sa verejných bohoslužieb. 
Najväčšie sviatky sme sledovali cez 
prenosy v televízii či na internete. 
Keď si to spätne uvedomíme, bol to 
taký malý šok, predovšetkým pre 
tých, ktorí majú intenzívny duchovný 
život. Vďaka Bohu tento rok sme ich 
prežívali bez akýchkoľvek prekážok. 
Slávili sme ich v širokom 
spoločenstve, radostní, že sa 
môžeme stretnúť pri Pánovom stole. 

Prípravným obdobím pred Veľkou 
nocou bol 40 dňový pôst, ktorý 
zahŕňal 6 pôstnych nedieľ. Krížové 
cesty sa v našom kostole konali 
vždy v stredu, piatok a v nedeľu, 
a to za aktívnej a štedrej účasti 
veriacich. 

Podstatou Štvrtka Svätého týždňa 
je spomienka na ustanovenie 
sviatosti vysviacky a Oltárnej 
sviatosti. Otec arcibiskup Bernard 
Bober sa v Košiciach dopoludnia 
stretol na slávení Missa Chrismatis, 
počas ktorej si kňazi našej diecézy 
obnovili svoje kňazské sľuby. 
Večernou svätou omšou sa začalo 
slávenie Veľkonočného trojdnia. 
Počas nej sa uskutočnil aj obrad 
umývania nôh 12 mužom našej 
farnosti. Veľkonočné trojdnie 
pokračovalo Piatkom utrpenia 
Pána. V kostoloch sa v tento deň 
neslúžila svätá omša, oltáre boli bez 
oltárnej plachty, platil prísny 
pôst. Dopoludnia putovalo ulicami 

nášho mesta krížovou cestou 
približne 1000 veriacich obidvoch 
farností, ktorú sme zavŕšili v Bazilike 
narodenia Panny Márie.  

V Svätú sobotu sme zotrvávali pri 
Pánovom hrobe a rozjímali o jeho 
utrpení, smrti a očakávaním jeho 
vzkriesenie v modlitbe a pôste. 
Popoludní v priestranstve kostola 
boli požehnané veľkonočné jedlá. 

Obrady Veľkej noci sa konali po 
západe slnka v rámci 
Veľkonočnej vigílie. Slávili sme ju 
ako radostnú slávnosť, keď sa 
znovu rozozvučali zvony, ktoré od 
štvrtka večera mlčali. Súčasťou bola 
eucharistická procesia na oslavu 
vzkrieseného Pána.  

Na Veľkonočnú nedeľu sme si 
pripomenuli zmŕtvychvstanie Ježiša 
Krista – víťazné zavŕšenie Kristovho 
vykupiteľského diela.  

Vďaka všemohúcemu Bohu sme 
mohli sláviť tohtoročné 
veľkonočné sviatky za bohatej 
účasti nás veriacich. Úprimne 
ďakujeme našim duchovným 
otcom, ktorí slúžili sv. omše 
a obrady v našom farskom 
kostole, na filiálke Dlhé a v 
kostole v Majerovciach. Vďaka 
patrí všetkým veriacim, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom zapojili 
do slávenia a tiež farskému Zboru 
sv. Františka z Assisi.  

Prvé slová vzkrieseného Ježiša 
Krista boli vždy: „Pokoj Vám. 
Nebojte sa.“ Preto buďme adresátmi 
týchto slov a týchto darov aj my. 

 

vďační veriaci 

Reflexia za veľkonočnými sviatkami 

 



 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

25.04. 
Sv. Marka, evanjelistu, 

sviatok 

6.30 + Juraj, Zuzana 

18.00 
+ Anna, Alexander, Michal, 

Anna 

Ut 

26.04. 
Utorok po 2. veľkonočnej 

nedeli 

6.30 + Anna) 

18.00 + Jozef, Mária 

St 

27.04. 
Streda po 2. veľkonočnej 

nedeli 

6.15! 
ZBP a DDS pre ruženčiarov 
 z dekanátu  (Ranné chvály) 

18.00 
Na úmysel darcu 

(sv. omša za účasti detí) 

Št 

28.04. 
Štvrtok po 2. veľkonočnej 

nedeli 

6:30 + Helena, Andrej 

18.00 + Jozef, Ružena 

Pi 

29.04. 

Sv. Kataríny Sienskej, 
panny a učiteľky Cirkvi, 

sviatok 

6.30 ZBP Miroslav 

18.00 
ZBP r. Rostecká 

 (birmovanci) 

So 

30.04. 
Sobota po 2. veľkonočnej 

nedeli 

7.00 + Jozef, Agnesa 

18.00 + Štefan 

Ne 

01.05. 

TRETIA 
VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA 

8.00 + Mária, Michal Širakoví 

9.30 
Poď. za 40. r. ž. a prosba 

o ZBP pre Pavla 

11.00 Za farníkov 

18.30 + Pavol 

 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00  18.00  9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúci víkend (30.04 – 01. 05. 2022): 

30.04. 19.30 01.05. 08.00 01.05. 09.30 01.05. 11.00 01.05. 18.30 

Ištok, 
Ištoková,  

Chytra, 
Sabolová 

Jenčo, 
Jenčová 

Kľučar, 
Kľučarová 

Bíž, 
Bížová 

 

 

 Liturgický program na 2. veľkonočný týždeň  

Vzadu je prihláška, kde sú podrobné 

informácie. Vyplnenú ju prineste do 

sakristie kostola najneskôr do stredy 

večer. 

7. Otcovia biskupi Slovenska 

vyjadrujú poďakovanie všetkým  

veriacim za pomoc ľuďom, ktorí 

utekajú pred vojnou na Ukrajine; či 

už ide o finančnú zbierku na tento 

cieľ, ako aj osobitnú pomoc 

v podobe ubytovania utečencov, či 

rozličné prejavy služby týmto ľuďom. 

Dnes je Nedeľa Božieho 

milosrdenstva. Uvedomujeme si 

veľké dary milosrdenstva, ktoré 

dostávame od Boha. Nech nás to 

povzbudí k ďalším skutkom lásky 

a milosrdenstva voči utečencom, ako 

aj ďalším núdznym bratom 

a sestrám. 

8. V sobotu 7. mája (o dva týždne) 

bude mať náš dekanát spoločnú 

účasť na slávení Fatimskej soboty 

v Obišovciach. Pôjdeme spoločne 

autobusom. Povzbudzujeme vás k 

účasti na tejto púti. Prihlásiť sa 

môžete zapísaním sa do zoznamu, 

ktorý je na stolíku za lavicami. 

Najneskôr do soboty nasledujúceho 

týždňa. 

 

Sviatosť manželstva si chcú 

vyslúžiť títo snúbenci: 

Pavol Kmec a Natália Paľková 

Ohlasujú sa tretíkrát 

Zahrňme ich do svojich modlitieb. 

Oznamy 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

v nasledujúcom týždni rodiny 

Čečková, Eliášová a Ocilková. 

Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali 

kostol minulý týždeň a ženám, ktoré 

pomohli pri veľkom upratovaní. 

2. Na kostolné potreby darovala 

bohuznáma 100,-€. Pán Boh zaplať. 

3. Zbierka pri Božom hrobe činila 

v našej farnosti spolu 741,21-€ 

(farský kostol – 523,21-€, filiálka 

Dlhé – 218,-€). Vďaka za všetky dary 

na cieľ starostlivosti o posvätné 

miesta vo Svätej zemi. 

4. Dnes je Nedeľa Božieho 

milosrdenstva. Vo farskom 

kostole sa bude o 15.00 hod. 

vystavená Sv. Oltárna a budeme 

sa modliť modlitby v Hodine 

milosrdenstva. Dnes môžeme 

získať úplné odpustky, ak si uctíme 

obraz Božieho milosrdenstva 

a splníme podmienky na získanie 

odpustkov. Modlitba ruženca bude 

dnes popoludní o 14.30 hod. 

5. Vo štvrtok po večernej sv. omši 

bude vo farskom kostole ďalšie 

stretnutie farského synodálneho 

spoločenstva na tému: Vyjadrenie 

názoru. Srdečne vás pozývame. 

6. Na budúcu sobotu – 30.4.2022 

sa uskutoční v rámci prípravy na 

Prvé sv. prijímanie duchovná 

obnova pre deti 3. ročníka ZŠ, a to 

v Katechetickej miestnosti fary. 

Pozývame deti zo ZŠ Lúčna, 

Bernolákova, Juh a Cirkevnej školy. 


