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prvého čítania sa stávajú v Kristovi 

skutočnosťou: „Hľa, ja otvorím vaše 

hroby, vyvediem vás z nich, ľud môj... 

Vložím do vás svojho ducha a ožijete.“ 

(Ez 37, 12- 14)  

Sv. Augustín píše: „Prečo sa Kristus 

zachvel pri Lazárovom hrobe? Či to nie 

je preto, aby ťa naučil, že sa musíš 

otriasť, ak zbadáš, že si pod útlakom 

a nadvládou veľkého množstva 

hriechov? Spytoval si sa sám seba, 

uznal si, že si vinný a povedal si si, 

urobil som tento hriech a Boh mi 

odpustil! Spáchal som iný a Boh odložil 

svoj hnev. Načúval som evanjeliu 

a nedbal som na Neho. Bol som 

pokrstený a opäť som upadol do 

rovnakých chýb. Čo mám robiť? Kam 

mám ísť? Ako sa môžem z toho 

dostať? Keď hovoríš týmto spôsobom, 

potom sa Kristus zachvieva, lebo sa 

v tebe chveje tvoja viera a je tu nádej 

na opätovné vstanie.“  

Ježiš skôr ako prišiel k hrobu, povedal 

Marte: „Ja som vzkriesenie a život...“ 

Veríš tomu?“ (Jn 11,25) Nech táto 

otázka prenikne aj naše vnútro, akoby 

ju Ježiš adresoval práve mne. Ja som 

vzkriesenie z tvojho hriechu vo sv. 

spovedi. Som život. Kvôli tebe som sa 

stal pokrmom v Eucharistii. Veríš 

tomu? Prijmeš ma?  

                                         Sr.Consolata 

Dnešnú nedeľu nám evanjelium 

približuje zázrak Lazárovho 

vzkriesenia.(Jn11,1-45) Cirkev chce, 

aby sme pred vstupom do tajomstva 

slávenia veľkonočných sviatkov 

zvažovali a rozjímali nad ich zmyslom 

práve cez udalosti spojené s Lazárom, 

a to hlavne s jeho cestou zo smrti do 

života. Kristova smrť a zmŕtvychvstanie 

otvárajú túto cestu pre celé ľudstvo. 

Ježiš svojou smrťou prekonáva smrť 

každého človeka. Jeho vzkriesenie je 

zárukou vzkriesenia každého z nás.  

         Ježiš nás prebúdza zo smrti 

Mŕtvy Lazár je symbolom celého 

ľudstva, ktoré duchovne zomrelo kvôli 

hriechu. To, čo sa stalo pri Lazárovom 

hrobe, bolo znamením a začiatkom 

zázraku, ktorý neustále Ježiš 

uskutočňuje v cirkvi a vo svete aj 

v dnešnej dobe. Zachvieva sa súcitom 

a láskou i vo vzťahu ku každému z nás 

rovnako ako v deň, keď nás vo sviatosti 

krstu povolal zo smrti k životu. Ježiš sa 

chveje vždy, keď nás dvíha zo zla, 

z hriechu a pádov a odpúšťa nám. Stojí 

pred nami rovnako ako pred Lazárovým 

hrobom v Betánii. Stojí pred nami a volá 

na nás ako na Lazára: „Poď von!“ Vyjdi 

zo svojej ľahostajnosti, zo svojho 

sebectva, z neporiadku a chaosu, 

v ktorom žiješ, vystúp von zo svojej 

beznádeje a smútku. Prorocké slová 

skrytej či otvorenej nenávisti voči 

veriacim. Sú to varovné signály, 

lebo kto má srdce naplnené 

nenávisťou, ničí a otravuje nielen 

spoločnosť, ale v prvom rade seba. 

Toto je pomýlená cesta, ktorá vedie 

ku spochybneniu a podkopaniu 

nášho hodnotového rámca 

vychádzajúceho z posolstva Biblie 

a žido-kresťanskej tradície. Náš 

Pán Ježiš Kristus nás učí, že 

jednotlivec i celá spoločnosť môžu 

pokojne žiť len pod podmienkou 

úsilia všetkých žiť v láske, solidarite 

a zdravej tolerancii. 

Jedným z nadčasových odkazov 

Sviečkovej manifestácie je 

schopnosť zjednotiť sa a hľadať 

skôr to, čo nás spája ako to, čo nás 

rozdeľuje a tak podporovať ducha 

spolupráce a zmierenia v 

spoločnosti. Sviece v rukách 

aktivistov za náboženskú slobodu 

symbolizovali predovšetkým Ježiša 

Krista, ktorý sám o sebe povedal, 

„ja som svetlo sveta“ (Jn 8, 12). Je 

to to svetlo, ktoré ani to najsilnejšie 

vodné delo na svete nedokáže 

zahasiť. Preto ako duchovní 

pastieri spolu s kňazmi a veriacimi 

veríme a vyznávame, že najistejšou 

cestou k úprimnému zmiereniu je 

naozaj Ježiš Kristus, víťazný a 

zmŕtvychstalý. Sviece v rukách 

aktivistov za náboženskú slobodu 

symbolizovali predovšetkým Jeho, 

ktorý je podľa Jánovho evanjelia 

skutočné „svetlo sveta“ (Jn 8, 12). 

Tento rok uplynulo 35 rokov od 

povestnej a známej „Sviečkovej 

manifestácie“, ktorá sa uskutočnila 

25. marca 1988 a vošla do našich 

dejín aj pod názvom „Bratislavský 

veľký piatok“. Túto udalosť si 

pripomíname ako pamätný deň 

Slovenskej republiky a zápasu za 

ľudské práva, lebo to bolo prvé 

verejné vystúpenie kresťanov proti 

totalitnému režimu v  zápase za 

náboženskú slobodu. Totalitný 

režim, ktorý sa proti svetlu sviec 

rozhodol nasadiť vodné delá a 

policajné autá, tým prezradil svoju 

slabosť, strach a bezmocnosť. A 

naopak, tichá modlitba so sviečkami 

v rukách poukazuje na obrovskú 

odvahu veriacich, neveriacich i 

všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí čelili 

prúdu vodných diel. Ukázali, že 

zmenu do každej spoločnosti 

možno priniesť odvážnou 

statočnosťou a zároveň pokojnou 

cestou.    

KBS pri tejto príležitosti vyjadruje 

vďačnosť všetkým, ktorí týmto, ale 

aj iným spôsobom verejne vystúpili 

voči totalitnému režimu a prispeli k 

jeho postupnému oslabeniu až 

zániku v novembri 1989. Sú pre nás 

vzorom aj inšpiráciou, pretože 

zápas o ľudské práva a ich správne 

chápanie a uplatňovanie zjavne 

neskončil, o čom svedčí 

narastajúca polarizácia od neochoty 

navzájom sa počúvať, až po prejavy 

Vyhlásenie KBS k 35. výročiu Sviečkovej manifestácie 



 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

27.03. 
Pondelok po 5. Pôstnej 

nedeli 

6.30 + Mária, Andrej 

18.00 + Helena, Jozef 

Ut 

28.03. 
Utorok po 5. Pôstnej nedeli 

6.30 + Jozef, Helena, Štefan 

18.00 
Poď. za 70 r. ž. Helena 

a prosba o ZBP 

St 

29.03. 
Streda po 5. Pôstnej nedeli 

6.15! 
Poď. za 50 r. života Adriana 
a 50 r. ž. Žaneta a prosba o 

ZBP 

18.00 ZBP bohuznámej rodiny 

Št 

30.03. 

 

Štvrtok po 5. Pôstnej nedeli 

6.30 + Jozef, Zuzana 

18.00 ZBP a DDS Jozef  

Pi 

31.03. 
Piatok po 4. Pôstnej nedeli 

6.30 + Mária, Michal 

18.00 ZBP Peter 

So 

01.04. 
Sobota po 4. Pôstnej nedeli 

7.00 + Jaroslav 

18.00 + Simona 

Ne 

02.04. 

PALMOVÁ (KVETNÁ) 
NEDEĽA 

 

8.00 ZBP a DDS Anna s rod. 

9.30 ZBP a poď. za 30 r. ž. Jozef 

11.00 ZBP a poď. za 60 r. ž. Albína 

18.30 Za kňazov vo farnosti 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé   18.00     9.30 

Rod. oblasť       11.00 

 

Lektori na budúci víkend, 25.03. – 26.03. 2023 

01.04. - 18.00 02.04. - 08.00 02.04. - 09.30 02.04. - 11.00 02.04. - 18.30 

Klapák, 
Sinčáková 

Vavrek, 
Vavreková 

Sztraka, 
Sztraková 

Ištok,  
Ištoková 

Biž,  
Bižová 

 

 

 

 
Liturgický program na 5. Pôstny týždeň Farské oznamy 

1. Na upratovanie kostola prosíme 

rodiny Bertovú, Antolíkovú 

a Ocilkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré 

upratovali kostol pred dnešnou 

nedeľou. 

2. Dnes je zbierka na pomoc 

prenasledovaným kresťanom vo 

svete. Vďaka za každý dar. 

3. Na potreby kostola darovali traja 

bohuznámi po 50,-€ a bohuznáma 

darkyňa 20,-€. Pán Boh zaplať. 

4. V nasledujúcom týždni (od 

utorka) budeme spovedať vo 

farnostiach v celom dekanáte pred 

veľkonočnými sviatkami. Program 

spovedania bude na nástenke. 

Zároveň od utorka do soboty 

nebudeme spovedať pred 

večernými sv. omšami vo farskom 

kostole.  

5. V našej farnosti bude veľké 

spovedanie v nasledujúcom týždni 

takto: filiálka Dlhé – v stredu od 

16.30 hod. do 17.30 hod. 

farský kostol – v sobotu dopoludnia 

od 9.00 do 12.00 hod. a popoludní od 

14.30 do 17.00 hod.  

 6. Zajtra (Pondelok) dopoludnia 

o 9.00 hod. bude veľké upratovanie 

farského kostola pred Veľkou 

Nocou. Prosíme tých, ktorí sú doma 

a môžu, aby prišli. 

 

 

 

7. V utorok po večernej sv. 

omši pozývame členov   

pastoračnej rady na stretnutie 

pred Veľkonočnými sviatkami. 

8. Budúca nedeľa je Palmová 

(Kvetná) nedeľa – Nedeľa 

utrpenia Pána. Pri sv. omšiach 

bude požehnanie ratolestí, ktoré 

si prineste všetci z domu. 

9. Aj v tomto pôstnom období 

môžeme prispieť finančne 

rodinám našej farnosti, 

ktorí  sú v núdzi. Je to tzv. 

veľkonočný dar. Svoje obety 

môžete vložiť do pokladničky 

vzadu. 

10. Dňa 13. apríla 2023 sa 

uskutoční v priestoroch našej  

Cirkevnej základnej školy na ul. 

Bernolákovej zápis detí do 1. 

ročníka. Rodičom, ktorí majú 

budúcich prvákov, veľmi 

odporúčame dať svoje deti na 

vzdelávanie a formáciu práve do 

našej katolíckej školy. Bližšie 

informácie si môžete pozrieť na 

plagáte na nástenke, ako aj na 

letáčikoch, ktoré sú na stolíku na 

lavicami. 

 


