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7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

Resp.: Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi. 

Vychádza týždenne k nedeli. Redakčná rada: veriaci. Web: www.rkcvtjuh.sk. Návrhy čakáme na email: 
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„Ešte aj v starobe budú prinášať 

ovocie“ (Ž 92, 15) 

Mnohým ľuďom naháňa 
staroba strach. Považujú ju za istý 
druh choroby, ktorej je najlepšie sa 
vyhýbať. Myslia si: starí ľudia – to 
nie je naša starosť, mali by  zostať 
čo najďalej, možno spoločne v 
inštitúciách, ktoré sa o nich 
postarajú a uchránia nás, aby sme 
sa nemuseli zaťažovať ich 
problémami. To je „kultúra 
vyraďovania“: mentalita, ktorá 
umožňuje myslieť si, že sme iní 
ako títo najslabší a  že sa nás ich 
krehkosť netýka; predstavovať si, 
že cesty, po ktorých kráčame „my“ 
a „oni“ sú oddelené. V skutočnosti 
je však dlhý život požehnaním, 
ako nás učí Písmo, a starí ľudia 
nie sú vydedenci, od ktorých sa 
treba vzdialiť, ale živé znamenia 
Božej dobroty, ktorá daruje život v 
hojnosti. Požehnaný dom, v 
ktorom býva starý človek! 
Požehnaná rodina, ktorá si ctí 
svojich starých rodičov!  

 
Staroba je obdobím života, 

ktoré nie je ľahké pochopiť ani pre 
tých, ktorí ho už prežívajú. Hoci 
prichádza po dlhej ceste, nik nás 
na ňu nepripravil; zdá sa, že nás 
takmer zaskočila. Preto je ťažké 
hľadieť do budúcnosti a nájsť 
horizont, ku ktorému by sme mali 
smerovať. Na jednej strane sme v 
pokušení odháňať starobu tým, že 
skrývame vrásky a predstierame, 

že sme stále mladí, na druhej 
strane sa zdá, že nám neostáva 
nič iné, len žiť rozčarovaní, 
zmierení s tým, že už nemáme, 
aké „ovocie prinášať“. 

 

Musíme sa mať na pozore 
a naučiť sa aktívne prežívať 
starobu aj z duchovného hľadiska, 
pestovať svoj vnútorný život 
vytrvalým čítaním Božieho slova, 
každodennou modlitbou, 
prijímaním sviatostí a účasťou na 
liturgii. A zároveň s naším 
vzťahom k Bohu máme pestovať 
aj naše vzťahy s druhými: 
predovšetkým s rodinou, deťmi, 
vnúčatami – tým, že im ukážeme 
svoju náklonnosť a starostlivosť –, 
ale aj s chudobnými a trpiacimi 
ľuďmi, ktorým máme byť nablízku 
konkrétnou pomocou a modlitbou.  

 
Staroba nie je zbytočným 

časom, v ktorom treba „stiahnuť 
veslá do člna“, ale je obdobím, v 
ktorom môžeme prinášať ovocie: 
čaká nás nové poslanie, ktoré nás 
pozýva hľadieť do budúcnosti.  

 
V tomto našom svete sme 

povolaní byť tvorcami revolúcie 
nežnosti! Prosme Pannu Máriu, 
Matku nežnosti, aby nás všetkých 
urobila spolutvorcami revolúcie 
nežnosti, aby sme spoločne 
oslobodili svet od chmár 
osamelosti a démona vojny.  

 
Zdroj: www.kbs.sk 

                                                          

Z Posolstva pápeža Františka k 2. Svetovému dňu seniorov 

Bratia a sestry. Ku koncu 

Veľkonočného obdobia nám evanjelium 

prináša časť tzv. Ježišovej veľkňazskej 

modlitby. Ježiš  ju predniesol pri 

Poslednej večeri. Bolo to vo chvíli, keď 

sa blížilo naplnenie jeho vykupiteľského 

diela. Písmo pripomína, že Ježišova  

obeta je obetou lásky za každého 

z nás, pričom Ježiš túžil po tom, aby 

sme mali plný úžitok z tejto jeho obety. 

          Ježiš sa modlí za nás 

Iste aj preto počujeme, ako sa Ježiš 

modlí za svojich učeníkov, ale aj za 

nás, ktorí sme skrze nich prijali vieru. 

Ježiš sa modlí, aby jeho učeníci boli 

jedno; aby tvorili jednotu a boli viditeľní 

vo svete ako jedno spoločenstvo. Túto 

Ježišovu prosbu však treba správne 

pochopiť. V prvom rade nejde len 

o naše ľudské úsilie. Jednota 

Kristových učeníkov je totiž na prvom 

mieste dar samého Ježiša. Je to teda 

milosť. Jednotu kresťanov nemožno 

postaviť výlučne na ľudských aktivitách,  
a to bez pozývania Boha, aby On bol 

v tomto procese najdôležitejší. Mali by 

sme si byť vedomí, že nemá ísť 

o jednotu len v horizontálnej rovine, 

teda medzi nami ľuďmi. Každá jednota 

Kristových učeníkov medzi sebou musí  

vychádzať najskôr zo spoločenstva  

s Trojjediným Bohom. Boh sám je totiž  

jednotou Otca, Syna a Ducha Svätého. 

Nemôžeme tvoriť ako veriaci pravé 

spoločenstvo bez napojenia na Boha. 

Ide o  vertikálnu rovinu jednoty. 

Napokon Ježiš hovorí, že táto jednota 

musí byť založená na vzájomnej láske, 

ktorá je opäť na prvom mieste Božím 

darom. V závere Ježiš pripomína ten 

najdôležitejší motív, prečo by sme sa 

mali usilovať o jednotu: „aby svet uveril, 

že si ma Ty poslal.“ 

Ježišova modlitba sa teda týka bytostne 

aj nás. Kristus myslí na všetkých, ktorí 

sa tu na zemi rozhodnú kráčať cestou 

spásy a uveria v neho. Pozrime sa 

preto dnes na svoj život. Zamyslime sa, 

či žijeme v spoločenstve s Bohom 

a v jednote s jeho vôľou. Potom 

budeme s Božou pomocou schopní 

vytvárať aj vzájomnú jednotu medzi 

sebou. V spoločnosti, ktorá je dnes 

čoraz sekulárnejšou, môžeme tak byť   

autentickými poslami Kristovho 

evanjelia.    

                          Štefan Albičuk, dekan 

                                                                                                                           



 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

30.05. 
Pondelok po 7. 

veľkonočnej nedeli 

6.30 ZBP Mária 

18.00 
+ Anna, Zuzana, Vasiľ, Pavol, 

Mária 

Ut 

31.05. 
Utorok po 7. veľkonočnej 

nedeli 

6.30 ZBP členov BSR 

18.00 + Štefan 

St 

01.06. 
Sv. Justína, mučeníka 

spomienka 

6.15! + Jozef 

18.00 deti 

Št 

02.06. 
Štvrtok po 7. veľkonočnej 

nedeli 

6.30 + Kamila, Helena 

18.00 + Juraj, Anna, Ján 

Pi 

03.06. 

Sv. Karola Lwangu 
a spol., mučeníkov, 

spomienka 

6.30 + Albert, Ján, Andrej, Jozef 

18.00 ZBP Ema 

So 

04.06. 
Sobota po 7. veľkonočnej 

nedeli 

7.00 + Michal, Mária 

18.00 + Anna 

Ne 

05.06. 

ZOSLANIE DUCHA 
SVÄTÉHO 

8.00 + Michal, Mária 

9.30 
Za pokoj a B požehnanie pre 

Mateja s rod. 

11.00 Za farníkov 

18.30 ZBP a DDS Helena s rod. 

 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00  18.00 8.00 9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúci víkend (04.06 – 05. 06. 2022): 

04.06. 18.00 05.06. 08.00 05.06. 09.30 05.06. 11.00 05.06. 18.30 

Ištok, 
Ištoková  

Chytra, 
Sabolová 

Jenčo, 
Jenčová 

Kľučar, 
Kľučarová 

Klapák, 
Sinčáková 

 

 

 Liturgický program na 7. veľkonočný týždeň od 9 rokov! Prihlášky do tábora sú 

vzadu na stolíku za lavicami. Sú v 

nich uvedené aj bližšie informácie. 

9. Arcidiecézne centrum mládeže 

pozýva mladých na duchovnú 

obnovu, ktorá sa uskutoční v dňoch 

4.-8. júla 2022 v Pútnickom dome bl. 

Anny Kolesárovej v Obišovciach. 

Viac informácií na www.acmko.sk 

a na plagáte na výveske. 

10. Od nasledujúceho piatku sa 

budeme modliť každý deň pred 

večernými sv. omšami spolu s 

prvoprijímajúcimi deťmi Novénu 

pred Prvým sv. prijímaním, ktoré 

bude o dva týždne, v nedeľu 12. 

júna. Pozývame nielen 

prvoprijímajúce deti, ale aj ich 

rodičov (podľa ich možností) na túto 

duchovnú prípravu.    

 

 

 

Sviatosť manželstva si chcú 

vyslúžiť títo snúbenci: 

Miroslav Korub a Monika Korubová 

Ohlasujú sa tretíkrát. 

Erik Onduško a Agáta Džuganová 

Ohlasujú sa tretíkrát. 

Peter Gazda a Mária Priputenová 

Ohlasujú sa prvýkrát. 

 

Zahrňme ich do svojich modlitieb. 

Oznamy 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

v nasledujúcom týždni rodiny 

Dankovičová, Kavčáková a 

Klaciková. Ďakujeme rodinám, ktoré 

upratovali kostol minulý týždeň.  

2. Na kostolné potreby darovali 

dvaja bohuznámi po 100,- € 

a bohuznáma 20,-€. Pán Boh zaplať 

za milodary.  

3. V nasledujúcom týždni bude 

Prvý piatok v mesiaci. Spovedať 

budeme takto: 

    Farský kostol – v Pondelok až 

Piatok pol hodiny pred sv. omšami 

ráno a večer. 

    Filiálka Dlhé   – v Stredu a Piatok 

od 17.00 hod. do 18.00 hod. 

4. Spovedanie chorých bude 

v Piatok dopoludnia. 

5. Eucharistická poklona na Prvý 

Piatok začne vo farskom kostole 

o 15.00 hod. modlitbou Korunky 

Božieho milosrdenstva.  

6. Fatimská sobota spojená so 

spoločnou modlitbou sv. ruženca 

bude vo farskom kostole, ako aj na 

Dlhom v zvyčajnom čase v sobotu 

ráno. 

7. Na budúci týždeň v stredu, 

piatok a sobotu sú letné kántrové 

dni. Záväzný je jeden deň. Ich 

obsahom sú prosby za jednotu 

kresťanov a za duchovné povolania. 

 

8. V dňoch 11.7. – 15.7. 2022 sa 

uskutoční v našej farnosti denný 

letný tábor detí s názvom 

ICHTHYS. Zúčastniť sa ho môžu deti  

http://www.acmko.sk/

