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                   Vydané pre vnútornú potrebu farnosti 
 

 

Osloboďme Ježiša od formalít 
(z myšlienok pápeža Františka – veľkonočná vigília) 

 
 

Nechajme sa vziať za ruku ženami 

z evanjelia, aby sme s nimi objavili 

východ Božieho svetla, ktoré ožaruje 

temnoty sveta. Tieto ženy, keď redla noc 

a objavovali sa potichu prvé lúče úsvitu, 

išli k hrobu, aby pomazali Ježišovo telo. 

A tam prežívajú šokujúcu skúsenosť. 

Najprv zisťujú, že hrob je prázdny, potom 

vidia dve postavy v žiarivom odeve, ktoré 

im vravia, že Ježiš vstal z mŕtvych a hneď 

bežia zvestovať správu ostatným 

učeníkom (porov. Lk 24,1-10). Vidia, 

počúvajú, zvestujú. Týmito troma 

úkonmi vojdime aj my do Pánovej 

Paschy. 

Ženy vidia. Prvá zvesť 

o zmŕtvychvstaní nie je vložená do 

nejakej formulácie, ktorej treba 

porozumieť, ale do znamenia, ktoré treba 

kontemplovať. Veľká noc sa teda začína 

prevrátením našich schém. Prichádza 

s darom udivujúcej nádeje. No nie je 

ľahké ju prijať. Neraz táto nádej 

nenachádza miesto v našom srdci. 

Veľmi často hľadíme na život a realitu 

očami upretými nadol, upriamujeme sa 

len na dnešok, ktorý sa pomíňa, sme 

rozčarovaní z budúcnosti, uzatvárame sa 

do našich potrieb, hovieme si 

v uväzňujúcej apatii, kým sa naďalej 

sťažujeme a myslíme si, že sa už nič 

nezmení. A tak zostávame nehybní pred 

hrobom rezignácie a fatalizmu 

a pochovávame radosť zo života. A Pán 

nám predsa v túto noc chce dať iný zrak, 

roznietený nádejou, že strach, bolesť 
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a smrť nebudú mať nad nami posledné 

slovo. Vďaka Ježišovej Veľkej noci 

môžeme urobiť skok od ničoho k životu                 

„a smrť nás už viac nebude môcť obrať 

o našu existenciu“ (K. Rahner, Čo 

znamená Veľká noc, Brescia 2021, 28) – 

tá bola celá a navždy zahrnutá 

nekonečnou Božou láskou. Je pravdou, 

že nám môže nahnať strach a paralyzovať 

nás. Ale Pán vstal z mŕtvych! Zdvihnime 

zrak, zhoďme závoj trpkosti a smútku 

z našich očí, otvorme sa Božej nádeji! 

Ženy počúvajú. Po tom, čo videli 

prázdny hrob, dvaja mužovia v žiarivou 

odeve im vravia: „Prečo 

hľadáte živého medzi 

mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal 

z mŕtvych“ (vv. 5-6). Osoží 

nám počúvať a opakovať tieto 

slová: niet ho tu! Vždy, keď si 

namýšľame, že sme už všetko o Bohu 

pochopili a že ho môžeme zatriediť do 

našich schém, opakujme si: niet ho tu!  

Počúvajme aj my otázku, kladenú 

ženám: „Prečo hľadáte živého medzi 

mŕtvymi?“ Nemôžeme sláviť Paschu, ak 

naďalej zostávame v smrti; ak zostávame 

väzňami minulosti; ak v živote nemáme 

odvahu dovoliť aby nám odpustil Boh, 

ktorý odpúšťa všetko, odvahu zmeniť sa, 

skoncovať s konaním zla, rozhodnúť sa 

pre Ježiša; ak sústavne splošťujeme vieru 

na amulet a z Boha urobíme peknú 

spomienku na minulé časy, namiesto 

toho, aby sme ho dnes stretli ako Boha 

živého, ktorý chce zmeniť nás i svet. 

Kresťanstvo, ktoré hľadá Pána medzi 

pozostatkami minulosti a uzatvára ho do 

hrobu zvykovosti je kresťanstvo bez 

Paschy. Ale Pán vstal z mŕtvych! 

Nezdržiavajme sa pri hroboch, ale 

poďme ho znovu objaviť, Živého!  

Ženy ohlasujú. Čo ohlasujú? 

Radosť vzkriesenia. Pascha sa 

neuskutočňuje kvôli vnútornej úteche 

pre toho, kto plače nad smrťou Ježiša, ale 

aby otvorila srdcia dokorán 

neobyčajnému 

ohláseniu Božieho 

víťazstva nad zlom 

a nad smrťou. Svetlo 

vzkriesenia preto 

nechce udržiavať ženy 

v extáze osobného úžitku, netoleruje 

postoje posedávania, ale rodí učeníkov, 

ktorí sa „vracajú od hrobu“ (por. v. 9) 

a všetkým nesú evanjelium 

Vzkrieseného. 

Slávme Paschu s Kristom! On je živý 

a už dnes ide, premieňa a oslobodzuje. 

S Ním zlo viac nemá moc, neúspech nám 

nemôže zabrániť začať odznova, smrť sa 

stáva prechodom k začiatku nového 

života. Pretože s Ježišom, Vzkrieseným, 

nie je žiadna noc nekonečná; a aj 

v najhustejšej tme žiari ranná hviezda. 
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Božie milosrdenstvo 
(pohľad na milosrdenstvo ako výraz Božej lásky) 

 

Druhá nedeľu po Pasche, ktorú  

označujeme Nedeľou o Tomášovi, je 

zároveň aj nedeľou Božieho 

milosrdenstva, na základe vyhlásenia 

pápeža Jána Pavla II.  

Výber tejto nedele a výslovné 

Ježišovo želanie, aby kňazi v ten deň 

kázali o Božom milosrdenstve, zvlášť 

o tom, ktoré nám Boh udeľuje skrze 

Krista, poukazuje na to, že Ježiš vidí úzky 

vzťah medzi veľkonočným tajomstvom 

nášho vykúpenia a týmto sviatkom, ktorý 

je určený na to, aby sme v ten deň 

rozjímali o tajomstve vykúpenia ako 

o najvyššom prejave Božieho 

milosrdenstva k nám. 

Nedeľa Božieho Milosrdenstva má 

byť nielen dňom všeobecného uctievania 

Boha v tomto tajomstve, ale aj dňom 

neobyčajne účinného útočišťa pre 

všetkých ľudí, ale zvlášť pre hriešnikov; 

útočišťa neporovnateľne účinnejšieho 

než ostatné spôsoby úcty k Božiemu 

milosrdenstvu. 

Svätý Otec Ján Pavol II. počas 

návštevy Sanktuária v Krakove -

Lagievnikách povedal veľmi významné 

slová: „Nič človek tak nepotrebuje, ako 

Božie milosrdenstvo - tú láskavú lásku, 

spolucítiacu, pozdvihujúcu človeka 

ponad jeho slabosť k nekonečným 

výšinám svätosti Boha.”  

Božie milosrdenstvo je najkrajšou 

Božou vlastnosťou. Boh miluje človeka 

oveľa lepšie, než si to hocikto myslí. 

Miluje človeka väčšou, božskou láskou. 

„On vlastného Syna neušetril, ale vydal 

ho za nás všetkých.“ (Rim 8, 32).  

Je to Božia dobrota voči telesnej 

i duševnej ľudskej biede, z ktorej rád 

a ochotne pomáha.  

V milosrdenstve ukazuje Boh svoju 

veľkomyseľnosť, ochotu odpustiť aj 

najťažšie hriechy, keď hriešnikov 

netrestá, ale volá ich k pokániu a ponúka 

im svoju milosť. 

Sväté písmo neoslavuje žiadnu Božiu 

vlastnosť tak často, ako práve Božie 

milosrdenstvo k hriešnikom. 

V Starom zákone je Božie 

milosrdenstvo a odpustenie je veľmi 

zreteľné, keď Boh neraz odpúšťa 

a sľubuje odpustenie izraelskému ľudu, 

najmä skrze prorokov - Izaiáša, Ezechiela 

a Jeremiáša. Božie milosrdenstvo je 

ospievané aj v mnohých žalmoch (napr.             

Ž 102, Ž 117, Ž 135, Ž 144). 

Božie milosrdenstvo je nielen 

výrazom Božej lásky a dobrotivosti, ale je 

zároveň aj prejavom Božej moci 
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a velebnosti. Tak o tom čítame už v knihe 

Múdrosti: „Ty sa zmilúvaš nad 

všetkými, pretože si všemocný“ (Múd 11, 

24). 

V Novom zákone sa Božie 

milosrdenstvo najlepšie a najkrajšie 

prejavilo pri vtelení Božieho Syna za 

účelom vykúpenia ľudského pokolenia 

(Jn 3, 16).  

Božie milosrdenstvo má byť obrazom 

Božieho života v každom človeku. 

Boh je Dobro a Láska, preto 

obidve vlastnosti majú byť aj 

podstatou kresťanského života 

a kresťanstva vôbec.  

Čím hlbšie človek pozná 

a osobne zakúša tajomstvo 

Božieho milosrdenstva, tým 

účinnejšie ho dokáže odovzdávať 

iným.  

O Božom milosrdenstve kresťan 

svedčí svojím životom v duchu dôvery 

voči Bohu a milosrdenstva voči blížnym.  

Človek, ktorý dôveruje Bohu (plní 

jeho vôľu) a koná skutky milosrdenstva, 

je živým obrazom Božieho 

Milosrdenstva. Každý totiž, kto pozerá na 

takéto svedectvo vie, že Boh je dobrý, že 

sa mu oplatí dôverovať a napodobňovať 

ho v milosrdnej láske voči ľuďom. 

Ako sa učiť milosrdenstvu? 

Ako sa dá vôbec učiť milosrdenstvu? 

A dá sa to vôbec? 

Svätá sestra Faustína nám vo svojom 

Denníčku, kde opisuje svoje stretnutia so 

živým Kristom, ponúka tieto rady 

a hovorí:  

„Pane, celá sa chcem premeniť na 

tvoje milosrdenstvo a byť tak živým 

obrazom teba. Pomôž mi Pane, aby boli 

moje oči milosrdné, aby som nikoho 

neupodozrievala a nesúdila podľa 

vonkajšieho zdania, ale hľadala to čo je 

v dušiach mojich blížnych pekné 

a ponáhľala sa im na pomoc. 

Pomôž mi Pane, aby môj sluch 

bol milosrdný, aby som bola 

naklonená k potrebám mojich 

blížnych, aby moje uši neboli 

ľahostajné voči ich bolestiam 

a stonaniu. Pomôž mi Pane, aby 

môj jazyk bol milosrdný, aby som 

nikdy nehovorila zle o mojich blížnych, 

ale pre každého mala slovo útechy 

a odpustenia. Pomôž mi Pane, aby boli 

moje ruky milosrdné a plné dobrých 

skutkov, aby som svojmu blížnemu 

robila iba dobre a sama preberala ťažšie 

namáhavejšie práce. Pomôž mi Pane, 

aby bolo moje srdce milosrdné, aby som 

vedela spolucítiť s každým utrpením 

svojich blížnych. Svoje srdce nechcem 

pred nikým zatvárať, ani pred tými 

ktorí zneužívajú moju dobrotu. Kiež by 

som sa stala miestom odpočinku pre 

tvoje milosrdenstvo, ó Pane.“ 
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Liturgický program 
 

 

 

 

 

Liturgický program po 2. nedeli po Pasche  

24.04. – 01.05. 2022 
 

 

 

 
 

 

 

Pondelok 

25.04. 

 

Sv. apoštol a evanjelista Marek 
 

06:30 sv. lit. (csl.)           * Milan, Lukáš, Marek                        

18:00 sv. lit. (slov.)                                  1. † Anna 

                                          2. † Štefan (panychída) 

Utorok 

26.04. 

 

Sv. hieromuč. Bazil,  

amázijský biskup 

  

06:30 sv. lit. (csl.)  * Ivan, Norbert, Veronika…                        

18:00 sv. lit. (slov.)                      † Andrej, Mária 

Streda 

27.04. 

 

Sv. hieromuč. Simeon,  

Pánov príbuzný 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                        † Štefan, Mária 

18:00 sv. lit. (slov.)      1. † Martin (panychída) 

                              2. † Anna, Andrej, Jozef, Peter 
 

Štvrtok 

28.04. 
Sv. apoštoli Jasón a Sósipatros 

06:30 sv. lit. (csl.)  * Marek, Lucia, Tomáš, Matej                        

18:00 sv. lit. (slov.)                          † Anna, Jozef 

Piatok 

29.04. 

 

Deviati sv. mučeníci z Kyzica. 

Prepodobný Memnón Divotvorca  

zdržanlivosť od mäsa 

06:30 sv. lit. (csl.)                                        † Anna 

18:00 sv. lit. (slov.)              * Ján, Martin s rod.                        

Sobota 

30.04. 

Sv. apoštol Jakub,  

brat sv. Jána Teológa 

 

07:00 sv. lit. (csl.)                   1.  * Emília s rod.   

                                                               2. * Miroslav   

18:00 sv. lit. (slov.)                              † Filoména 

 

 
 

Nedeľa 

01.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. nedeľa po Pasche 
- 

o myronosičkách 
 

 
 

 

hl. 2 

Slávnostné sv. prijímanie 

 

 

07:30 sv. lit. (slov.)  * Peter, Andrej, Timotej... 

09:00 sv. lit. (csl.)                       * za farnosť 

11:00 sv. lit. (slov.)                           * Ľubomír 

17:15 sv. lit. (slov.)                           Večiereň 

18:00 sv. lit. (slov.)                * Mila, Tatiana, 

                                                          Petronela s rod. 
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Liturgický program 
 

 

 

 

 

 

 

Liturgický program po 3. nedeli po Pasche  

02.05. – 08.05. 2022 
 

 

 

 

Pondelok 

02.05. 

 

sv. Atanáz Veľký  
 

06:30 sv. lit. (csl.)        † Juraj, Anna, Mikuláš... 

18:00 sv. lit. (slov.)                    1. † Mária, Viera 

    2. † Andrej, Anna, Mikuláš, Ondrej, Michal... 

Utorok 

03.05. 

 

Odchod do večnosti prep. otca 

Teodóza Pečerského 

  

06:30 sv. lit. (csl.)               † z rod. Feckaničovej 

18:00 sv. lit. (slov.)                             † Ján, Anna  

Streda 

04.05. 

 

Sv. muč. Pelágia 

 

06:30 sv. lit. (csl.)                                      * Mária                        

18:00 sv. lit. (slov.)                                     1. † Ján 

              2. † Anna, Michal, Michal, Ján, Juraj... 
 

Štvrtok 

05.05. 
Sv. muč. Irena 

06:30 sv. lit. (csl.)                                    * Marián                        

18:00 sv. lit. (slov.)                * Anna, Ivan s rod.                     

Piatok 

06.05. 

 

Sv. spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób  
 

zdržanlivosť od mäsa 

06:30 sv. lit. (csl.)                               * SSR a NSI                       

18:00 sv. lit. (slov.)                             * SSR a NSI                       

Sobota 

07.05. 

Spomienka na znamenie 

úctyhodného kríža v Jeruzaleme 
 

 

07:00 sv. lit. (csl.)                                1. * Terézia 

                                                  2. * Rozália, Dárius 

18:00 sv. lit. (slov.) * Dušan, Lucia, o. Ján s rod. 

 

 
 

Nedeľa 

08.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. nedeľa po Pasche 
- 

o porazenom 
 

 
 

 

 

 

hl. 3 

 

 

 

07:30 sv. lit. (slov.) * Peter, Adriána, Lenka... 

09:00 sv. lit. (csl.)                       * za farnosť 

11:00 sv. lit. (slov.)                      1.  * Gabriela 

                                2. * Veronika, Martina s rod. 

17:15 sv. lit. (slov.)                           Večiereň 

18:00 sv. lit. (slov.)      * Zuzana, Peter s rod. 
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Zázrak lásky 
   (príbeh pre potešenie duše) 

 
Jedna mladá matka čakala svoje 

druhé dieťa. Keď sa dozvedela, že to bude 

dievčatko, učila svojho prvorodeného, 

ktorý sa volal Miško, priložiť hlávku na 

oblé bruško a spolu s ňou spieval 

uspávanku sestričke, ktorá sa mala 

narodiť.  

Pesnička, kde sa spievalo „Spi 

dieťatko, zavri očká...“ sa chlapčekovi 

veľmi páčila a spieval ju vždy 

niekoľkokrát. 

Pôrod však nastal 

predčasne a bol 

komplikovaný. 

Novorodené 

dievčatko museli dať 

do inkubátora, lebo 

potrebovalo 

mimoriadnu 

starostlivosť. Rozochvených rodičov 

pripravili na najhoršie: ich dieťatko má 

minimálnu šancu na prežitie. Malý 

Miško ich prosíkal: „Chcem ju vidieť! Ja 

ju musím vidieť!“ 

Po týždni sa stav dievčatka ešte 

zhoršil. Vtedy sa mama odhodlala vziať 

Miška na jednotku intenzívnej 

starostlivosti pre novorodencov. Jedna 

zdravotná sestra sa jej v tom pokúsila 

zabrániť, ale žena neustúpila a priviedla 

chlapca k postieľke pokrytej hadičkami 

a drôtikmi, na ktorej maličká bojovala 

o svoj život.  

Pri postieľke svojej sestričky Miško 

inštinktívne sklonil tvár k tváričke 

bábätka a začal potichu spievať: „Spi 

dieťatko, zavri očká...“ 

Dieťatko okamžite zareagovalo. 

Začalo pokojne a pravidelne dýchať. 

So slzami v očiach mu mama 

povedala: „Pokračuj, 

Miško, len spievaj!" 

Chlapček pokračoval.  

Dievčatko pohlo 

drobnými rúčkami. 

Mama a otec 

plakali a smiali sa 

súčasne, zatiaľ čo 

zdravotná sestra 

s otvorenými ústami hľadela na scénu, 

ktorá sa tu odohrávala, a nemohla uveriť 

vlastným očiam.  

O niekoľko dní mama priniesla 

maličkú dcérku v náručí domov. Miško 

hlučne prejavoval svoju radosť.  

 

Lekári v rozpakoch ťažko hľadali 

slová vysvetlenia. Mama a otec vedeli, že 

to bol jednoducho zázrak. Zázrak lásky 

staršieho brata k očakávanej sestričke.  
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A tento poznáte? 
(niečo na odreagovanie) 

 

Kaplán vo väzení dohovára 

recidivistovi, ktorý už tretí krát vylúpil 

banku: „Synu môj, ak sa dostaneš na 

slobodu, rád ti budem pomáhať v tvojom 

živote!“ 

„Veľmi pekne ďakujem za ponuku, 

otče duchovný,“ hovorí väzeň, „ale na 

toto musím mať spoločníka odborníka“.  
 

֍ 

 

Príde starý manželský pár do neba, 

svätý Peter ich sprevádza po nebi. Všetko 

je tam perfektné, žena je nadšená a stále 

opakuje, že sa jej o niečom takom ani len 

nesnívalo. Keď to všetko vidí muž, 

rozplače sa a osopí sa na manželku: „Za 

toto môžeš iba ty! To bolo vždy – 

makrobiotika, cvičenia, žiadny alkohol 

a cigarety, krémy s UV filtrom – veď 

sme tu už mohli byť najmenej pätnásť 

rokov skôr“.  
 

֍ 
 

Vedec hovorí Bohu: „Bože, už nie si 

potrebný. Veda postúpila tak ďaleko, že 

už aj my vedci vieme urobiť človeka 

z hliny." Boh hovorí vedcovi: „Tak to 

predveď!“ Vedec začne naberať zo zeme 

hlinu, ale Boh ho zastaví: „Počkaj, 

počkaj, ber si zo svojej hliny!“ 

„Vy sa doma modlíte vždy pred 

jedlom?“, pýta sa jeden chlap druhého po 

kázni, ktorá pojednávala práve 

o modlitbe. „Nie!“, odpovedá druhý, 

„moja žena varí dobre!“  
 

֍ 

 

Pračlovek si prezerá vysvedčenie 

svojho syna. „To, že máš trojku z  lovu, to 

viem pochopiť, lebo si ešte malý. Ale, že 

máš trojku z dejepisu, ktorý má iba dve 

stránky, tak toto je poriadna hanba!“   
 

֍ 

 

Kňaz chváli jedného zo svojich 

veriacich, notorického alkoholika: 

„Dušan, je to od teba veľmi 

chvályhodné, že si sa včera ukázal 

v chráme!“ On na to: „Fíha, tak aj 

v chráme som bol včera?“ 
  

֍ 

 

Tak, aká bol a skúška?“, pýta sa 

mama syna. „Veľmi nábožná!“, 

odpovedá syn. „Ako to, nábožná?“, 

nechápe mama. „No, profesor bol 

v čiernom, ja som bol v čiernom. Keď 

profesor položil otázku, tak ja som sa 

prežehnal, a keď som ja odpovedal, tak 

sa zasa žehnal profesor!“ 


