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Pred niekoľkými rokmi sa objavil film Hodina temnosti. Je to príbeh archeológa, ktorý hľadá v 
Jeruzaleme Kristov hrob. Po dlhom čase nájde hrob starý 2 000 rokov, presne podľa evanjelia. 
Hrob však nie je prázdny. Sú tam ostatky človeka. Na kostiach vidieť stopy po klincoch, rebrá má 
prelomené kopijou. Teda Kristus nevstal! Kresťanstvo je živené omylom! Zvesť sa rýchlo roznies-
la do celého sveta. Je toho plný rozhlas, televízia, telefóny. Hasnú svetlá pri bohostánkoch, kňa-
zi opúšťajú fary, rehoľníci odchádzajú z kláštorov, rodiny sa rozpadajú. Na uliciach platí zákon sil-
nejšieho, všade je plno násilia, neprávosti, smútku, bolesti. Film sa konči slovami hlavného hrdi-
nu: „Takto by vyzeral svet, keby Kristus nevstal z mŕtvych.“

My však vieme, že Kristus naozaj vstal. Možno aj preto je svet ešte taký, aký je. Často by sme 
chceli kričať: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“, inokedy by sme zasa spievali radostné 

„Aleluja“. Dodajme si v tejto svojej neistote odvahy na ceste k veľkonočnému ránu - Ježiš vstal 
z mŕtvych. Nič sa neskončilo prehrou,  je to naše víťazstvo. Aj od našej viery v túto pravdu zále-
ží, aký svet bude.  

Klaus Hemmerle napísal: „Veľká noc je sviatkom otvorených dverí.“ Pán prešiel múrom našich 
vín, našej smrti, našej osamelosti a navždy nám otvoril dvere do Božej budúcnosti. Zatvorenými 
dverami nášho strachu a beznádeje vstúpil do nášho života a stále znovu nám ponuka, aby sme 
žili spolu s ním. Jeho láska a jeho pokoj otvorili dvere medzi ľuďmi. 

Tam, kde sme zjednotení v jeho mene, je on uprostred nás, plný milosrdenstva, ktoré nám den-
nodenne ponúka.     

d. o. Marek Hnat

Sviatok otvorených dverí
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SPEKTRUM

Nebeský kráľ

Zbičovaný Kristus, na smrť dobitý,
umiera na kríži, klincami pribitý.
Pod ním Mária bezmocne plače,

zastavil sa život v priestore a čase.

Nevďačný ľud správa sa sebecky,
zíď z kríža Ježiš, ak si kráľ nebeský.
Teraz sprav zázrak, pomôž si sám,
Ježiš však krváca z hlbokých rán.

Vie, že sa napĺňa posledná hodina,
pod krížom matka díva sa na syna.

Roní slzy a trápi sa žiaľom,
keď vidí, čo sa na Golgote stalo.

Ježiš je zmierený so svojou smrťou,
hriešny ľud vykúpi predrahou krvou.

Otče, prosím Ťa, odpusť im viny,
nikto z nich nevie, čo vlastne činí.

Posledný výdych pod tmavým nebom,
z kríža snímajú bezduché telo.

Mária s láskou vrúcne ho objíma,
po tom, čo bok mu prebodla kopija.

Zborili chrám a uložili do hrobu,
čo bude ďalej, zostáva na Bohu. 

Na tretí deň zázrak sa stal,
Ježiš vstal z mŕtvych, náš nebeský kráľ.

Peter Jalč
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KATECHÉZA 2. veľkonočná nedeľa cez rok C
pripravil: Podbrezovsky 

Ako môžeme pomôcť tomu dnešnému Tomášovi?
Druhý prípad Tomášovej neistoty a pochybnosti

Pokoj Vám! Tak po-
zdravil zmŕtvychvstalý 
Pán Ježiš apoštolov. 
Žiadne výčitky, ani od-
súdenia, ale odpuste-
nie. Pokoj Vám! Keď 
sme v pôstnej dobe 
kajúcne pristúpili ku 
spovednici so svoji-
mi hriechmi, odchá-
dzali sme s odpuste-
ním, s pokojom v srd-
ci. Poďakujme Páno-
vi za jeho nekonečné 
milosrdenstvo, ktoré 
prevyšuje aj najväčšiu 
zlobu človeka a sve-
ta a ktoré dnešnou ne-
deľou Božieho milosr-
denstva oslavujeme. 
Vzbuďme si však aj ľú-
tosť nad svojou nedo-
konalosťou.

Milí veriaci,
mohli ste si všimnúť vtedy, 

keď ste niečo nezvyklé vysvetľo-
vali, že nie všetci, čo vás počú-
vali, vám verili to, čo ste tvrdi-
li. Sú totiž ľudia, čo sa musia o 
všetkom presvedčiť, ako sa ho-
vorí, na vlastnej koži. Musia svoji-
mi očami vidieť a rukami nahma-
tať, aby mali istotu a tak verili, 
že taká je skutočnosť. Niekedy 
sa dostanú do takej situácie, z 

ktorej nevedia vyjsť. Nie všetko, 
čo je pravda, môžu takto rukami 
a očami dokázať. A vtedy sú ne-
šťastní, nevedia sa z toho dostať, 
nevedia, čo a ako ďalej. Jedné-
ho človeka takéhoto razenia nám 
predstavuje aj evanjelium. Je 
ním svätý Tomáš apoštol. Evan-
jelium spomína tri prípady, kedy 
sa tento muž dostal do pochyb-
nosti. Prvýkrát vtedy, keď Ježi-
šovi oznámili, že jeho priateľ La-
zar ťažko ochorel. Pán Ježiš vte-
dy povedal: "Táto choroba nie je 
na smrť, ale na oslavu Syna člo-
veka." Tomáš si nevedel s tým 
rady a vyhlásil: "Poďme a zomrie-
me s ním." Lepšie mu bolo zo-
mrieť, ako žiť v neistote.

Druhý prípad Tomášovej neis-
toty a pochybnosti sa ukázal vte-
dy, keď Ježiš hovoril o svojom od-
chode. Pán vtedy povedal: "Vie-
te, kam idem, aj cestu pozná-
te." Tomáš mu skočil do reči a 
povedal: "Ako môžeme poznať 
cestu?" Ježišova odpoveď ho 
usmernila: "Ja som Cesta, Prav-
da a Život."

A tretíkrát to bolo práve po 
zmŕtvychvstaní, keď mu ostatní 
apoštoli povedali: "Videli sme  
Pána." To už bolo proti jeho mož-
nostiam, jeho rozum nevedel vy-
svetliť, protirečil im: "Keď neuvi-
dím rany po klincoch a nevložím 
ruku do boku, neuverím!" Ale Pán 
Ježiš dobre rozumel Tomášovej 
nevere. Vedel, že Tomáš trpí a 
nič iné si nepraje, len aby mal is-

totu a mohol veriť. Preto vyliečil 
túto jeho neveru. A Tomáš sa ne-
zmohol na nič iné, len na to, aby 
povedal: "Pán môj a Boh môj!" 

Takýchto ľudí, takýchto Tomá-
šov možno stretnúť denne: "Ne-
uverím Kristovi, kým neohmatám 
jeho rany." A vy mu máte, vy mu 
môžete pomôcť. Môžete im uká-
zať Krista trpiaceho v Cirkvi, lebo 
ona je jeho tajomným telom, kto-
rá dostala už toľko smrtiacich zá-
sahov týchto neprajníkov. Keby to 
nebol sám Kristus, pri všetkých 
ranách, ktoré už dostala, iná ľud-
ská spoločnosť by sa bola už dáv-
no rozpadla.

Lenže toto dnešnému Tomá-
šovi nestačí. Nestačí mu ukázať 
Krista v Cirkvi. Dnešný Tomáš ne-
chce apologetikum, nechce kra-
sorečenie, nesčíselné dôkazy o 
zmŕtvychvstaní. V dobe inflácie 
slov čaká iné argumenty. Viete, 
aké? On chce nahmatať Kristove 
rany na nás, on chce vidieť žijúce-
ho Krista v nás. Chce vidieť naše 
pomalé zriekanie, odumieranie 
za spravodlivosť, lásku a pravdu. 
On chce z našich úst počuť pros-
bu odpustenia iným: Otče odpusť 
im, lebo nevedia čo robia! A my?

Ak sa vyhýbame krížu, ak sa 
zriekame viery pre pohodlie, keď 
meníme kabáty pre pokoj, kvôli 
lepšiemu miestu, vyššiemu pla-
tu, ako môžeme pomôcť tomu 
dnešnému Tomášovi? Ako mu 
môžeme dať nahmatať rany na 
svojom tele, ktoré nemáme, aby 
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nás on mohol identifikovať? Ako 
môžeme vyniesť dnešného Tomá-
ša z jeho pochybnosti, ako mu 
dáme istotu o Kristovom zmŕt-
vycvstaní, keď my sami neverí-
me? A jemu by stačilo tak málo. 
On chce len vidieť, chce cítiť vzá-
jomnú lásku medzi ľuďmi, ktorú 
rozdávajú kresťania. Chce vidieť, 
ako miluje Kristus cez kresťa-
na všetkých ľudí, aj jeho, hoci o 
Ňom pochybuje. To znamená, že 
dnešný Tomáš chce od nás kres-
ťanstvo skutkov, nie slová. Život 
kresťana je najlepšie miesto, 
kde môžu ľudia stretnúť Ježiša. 
Život kresťana musí ukazovať, že 
Kristus žije v ňom a on v Kristovi.

Pán môj a Boh môj! Čo máš 
teda robiť? Máš byť praktizujú-
cim kresťanom, kresťanom skut-
ku a nie reči. Tvoj život musí byť 
Kristovým životom, musíš mu ve-
riť a podľa jeho príkladu a zásad 
sa riadiť.

Ulica sa dvíhala do strmého 
kopca. Asi v polovičke kopca zhr-
bená starenka kráča, ťažko ťa-
hajúc vozík s drevom. Ľudia pre-
chádzali okolo, autá vyhadzovali 
smerovky a obchádzali ju. Nikoho 
nenapadlo nič lepšie. Na začiat-
ku ulice sa objavil krásne mod-
ré auto, naberal rýchlosť. Urobil 
to isté, čo ostatní. Vyhodil sme-
rovku a obišiel starenku. Ale nie. 
Brzdy zaškrípali, auto zastalo a 
elegantne oblečený pán vystúpi 
z auta. Podíde k starenke, chytí 
sa vozíka a dá sa do roboty. Vy-
tlačí vozík na kopec, kde staren-
ka bývala, pomôže jej odpratať 
raždie, vráti sa k autu, naštartu-
je a odíde. 

V susednom dome v záhradke 
na priedomí sedí manželský pár. 
Manžel sa pýta: "Kto je ten blá-
zon?" Manželka s úsmevom na 

perách odpovedá: "To je inžinier 
z nášho podniku, každý deň je s 
celou rodinou v kostole." "Čo ho 
k tomu ženie", pýta sa manžel. 
"Žeby viera?" A veru áno.

Nuž takto nejako vyzerá prak-
tický život kresťana, nie v re-
čiach, ale v skutkoch. A taký 
kresťan nepotrebuje hovoriť o 
Kristovi, jeho život o tom sved-
čí každým skutkom. On dokazu-
je, že Kristus v ňom žije. A toto 
je vlastne to, čo od nás čakajú 
dnešní Tomášovia. Vieru v skut-
koch. Uvedomme si, pred akú 

zodpovednosť sme postavení, k 
čomu sme povolaní, čo držíme vo 
svojich rukách. Od nás závisí ži-
vot iných, či nájde správny smer, 
alebo nie. Na nás čakajú ľudia 
typu Tomáša, aby v nás videli žiť 
Ježiša. Keď im chceme pomôcť, 
musíme hneď prestať učene roz-
právať, ale musíme konať! 

Praktický život kresťana, to je 
najlepší dôkaz pre dnešný svet, 
že Kristus žije a čaká na každé-
ho neveriaceho Tomáša, aby ho 
objavil v nás.

Amen.

ilustračná a dokumentačná snímka: Martin Magda
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Kristus Víťaz!
Drahí naši čitatelia, najmä vy, ktorí ste pripútaní na lôžko a všetci, ktorí ste sa nemohli zúčastniť na 

slávení nášho najväčšieho cirkevného sviatku - veľkonočného Trojdnia - Tridua. Ponúkame Vám prepisy 
homílií nášho duchovného otca Mareka, aby sme Vás takouto formou "vtiahli" do týchto úžasných chvíľ, 
kedy sa rodila naša spása.

Homília na Zelený štvrtok
Drahí bratia a sestry, milé deti,
dnešným dňom vstupujeme do veľkých tajomstiev našej spásy, do veľkonočného tajomstva. A určite to 

ticho tomu môže pomôcť. To tajomstvo, ktoré ideme sláviť - tajomstvo Eucharistie - je právom tak nazý-
vané, pretože mnohí cirkevní otcovia hovoria, že Eucharistia je ešte väčšie tajomstvo ako samotné zmŕt-
vychvstanie. A poznáme, koľkí ľudia neveria v Eucharistiu, koľkí pochybujú, koľkí majú výhrady. Sám Je-
žiš, keď hovoril o Eucharistii a my máme u Jána šiestu kapitolu, ktorá je tomu venovaná, kde Ježiš po-
tvrdzuje a hovorí o tom: "Kto je moje Telo a pije moju Krv, má v sebe večný život." Mnohí práve s takým 
pohoršením odchádzajú od Ježiša Krista. A práve pred svojím umučením v posledných chvíľach, ktoré 
strávi so svojimi najbližšími, venuje nám práve tieto dva veľké dary, ktorými sú Eucharistia a sviatosť 
kňazstva. Jedno bez druhého neexistuje. Nemôžeme mať Eucharistiu bez kňazov a naopak nemôžeme 
mať kňazstvo, keď kňaz nevysluhuje spätne to veľké tajomstvo, ktorým Boh dáva z veľkej lásky všetkým.

Chcem tým povedať, že naozaj stojíme pred veľkým tajomstvom. Možno keby som to mal tak jedno-

ilustračná a dokumentačná snímka: Martin Magda
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duchšie povedať, tak by som to vysvetlil asi takto: Mnohí ste boli už niekedy na svadbe. Keď dostanete 
pozvánku, tak sa potešíte. Verím, že väčšina z vás, lebo v našej farnosti je týchto svadieb požehnane, 
máte svoje skúsenosti s účasťou na takej svadbe. Je pravdou, že niekto tam ide aj z povinnosti, lebo 
sa jedná o nejakého kolegu z práce. Niekto tam ide naozaj z veľkej radosti, lebo sa jedná o jeho najbliž-
ších. Chce byť svedkom toho, ako sa majú dvaja muž a žena radi a tak si vyslúžia túto sviatosť. Hovo-
rím to preto, lebo k svadobnej hostine je pripodobnená aj svätá omša. 

Ona má rôzne názvy, cez Eucharistiu, cez hostinu, cez vďakyvzdávanie a mnohé iné názvy, ktoré po-
užívame. Ale hostina je naozaj príznačný názov, lebo keď sa hostíme, keď niečo slávime, tak máme na 
to dôvod. Pán Ježiš nás všetkých pozýva. Dostávame takú virtuálnu pozvánku na svätú omšu, aby sme 
prišli. A pri svätej omši sa deje niečo oveľa viac ako len, že sme účastní, že tu prídeme ako na svad-
bu a vidíme tam ženícha a nevestu. My sami sme pozvaní do tohto tajomného vzťahu a so samotným 
Bohom, aby sme odpovedali na tento veľký dar jeho Lásky. Predstavte si, že manželia, alebo presnej-
šie ešte snúbenci, pred oltárom jeden by povedal: "Odovzdávam sa ti, prijímam ťa takého, aký si" a ten 
druhý by mlčal, nepovedal by nič. Naozaj by to bolo veľké fiasko a trapas. Neviem, asi by svätá omša aj 
tak pokračovala ďalej, ale bez sviatosti manželstva. 

A práve takúto pozvánku dostávame všetci, kde Boh z veľkej lásky a vo veľkej pokore dáva sa človeku 
a hovorí: "Dávam sa ti. Odovzdávam sa ti celý a prijímam ťa takého, aký si." No a, samozrejme, čaká 
odpoveď, čo povieme my. Táto eucharistická hostina je konkrétne o každom jednom z nás. Nie sme 
tam ako nejaký zástup ľudí, ktorých Ježiš nepozná, ale prichádza, aby vstúpil do každej duše, osobitne 
a ponúka mu svoje dary a milosti. A tak je potrebné, aby sme k takejto odpovedi, samozrejme, dozreli. 

Keď sa pozrieme na samotných apoštolov, tak vidíme, že to nebolo zo dňa na deň. Aj dnešné evanje-
lium je o tom, že Peter, tak ako aj ostatní učeníci, možno celkom nechápu. A Ježiš sa ich aj pýta, keď 
im umyje nohy: "Chápete, čo som vám teraz urobil?" Oni to pochopia až postupne. Dozrievajú v tejto 
láske, v takej otvorenosti a odovzdanosti. Prijať tento veľký dar, ktorým je sám Boh. Mohli sme však po-
čuť, ako Peter namieta: "Ty mi nebudeš umývať nohy." Ale potom, keď dozrieva, ešte stále nie je dosta-
točne zrelý. Vieme, že zapiera Ježiša Krista, má strach, uteká. Ale postupne, ako prijíma Božiu vôľu a na 
pamiatku, na to sprítomnenie, ktoré neustále vysluhujú ako apoštoli a prijímajú jeho telo, v takej veľkej 
otvorenosti postupne dozrievajú v láske, kedy rad radom položia svoje životy za Krista. 

A tak je podstatné, aby sme pri svätej omši boli otvorení pre tento veľký dar. Aj k tej otvorenosti po-
trebujeme jeho pomoc a jeho milosť. Lebo nie je to žiaden fast food, kde prídeme, niečo zjeme a ide-
me ďalej. A to nechcem povedať, že je to ešte ten lepší prípad, lebo mnohí neprijímajú často Eucharis-
tiu. Ale určite je to práve spôsob, ako prísť a prijať Krista na to, aby sme dozrievali v láske, aby sme v 
takom spoločenstve aj vyjadrovali a sprítomňovali živého Boha. A tu je ďalší rozmer Eucharistie. Potre-
bujeme prijať Krista, potrebujeme tento veľký dar na to, aby sme sa sami stávali Kristom. Aby sme ho 
niesli do tých svojich životov, takisto do svojich vzťahov, aby sme vďaka tejto milosti postupne dokáza-
li dozrievať, ale sa aj uzdravovať.

Mám tu myšlienku z knihy Bruna Ferrera, ktorý napísal: Ak by mal Boh chladničku, mal by na nej pri-
pevnenú tvoju fotografiu. Ak by bol na Facebooku, určite by ťa mal medzi priateľmi. On ťa osviežuje každú 
jar kvetmi a každé ráno novým svitaním. Vždy, keď mu chceš niečo povedať, načúva. Môže bývať kdekoľ-
vek vo vesmíre, no On si radšej vybral tvoje srdce. Hľadaj ho. Boh je do teba zaľúbený. Nesľubuje ti život 
bez utrpenia, ani úsmevy bez smútku, alebo slnko bez dažďa. Prisľúbil ti silu v každej situácii, útechu v 
plači a svetlo na ceste, ktorou pôjdeš a uspokojí sa s tvojím obyčajným ďakujem. 

Určite už to vďakyvzdávanie, to ďakovanie je prvým dobrým krokom k tomu, aby sme odpovedali na ten-
to veľký Boží dar a vstupovali neustále pri každej svätej omši do tohto vzťahu. Pretože Boh nás cez ten-
to dar, ktorým je On sám, chce všetkých postupne uzdraviť a viesť, aby sme sa lámali pre tých druhých, 
aby sme uzdravovali svoje vnútro a jednoducho niesli Krista do svojich domov. Amen

pripravili: Mgr. M. Gondová a M. Magda
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Homília na Veľký piatok
Drahí bratia a sestry, milé deti,

myslím, že dnešný deň človek nepotrebuje veľa slov, lebo podstata a hĺbka tohto Ježišovho umučenia 
sa slovami celkom presne nedá vyjadriť. Predsa Veľký piatok nerozlučne patrí Ježišovi Kristovi, jeho smrti 
na kríži. Včera sme rozjímali o Eucharistii a skutočne sa pri svätej omši deje tá istá obeta ako na Golgo-
te, ale nekrvavým spôsobom sa sprítomňuje aj veľkonočná večera. My si to pri svätých omšiach tak me-
nej uvedomujeme, lebo nevidíme tam žiadnu krv. Ale dnes, keď rozjímame nad smrťou Ježiša Krista, bu-
deme pozerať a viacej rozjímať nad krížom, tak tam uvidíme oveľa viac Ježišovej bolesti, zármutku, smrti. 

Peržania vymysleli tento strašný spôsob smrti a to je ukrižovanie. V podstate ukrižovaný zomieral tak, že 
sa postupne pomaličky dusil. Celá váha tela spočívala na rukách a mohol sa podopierať nohami. A tak, ako 
tratil sily a prichádzali horúčka a bolesti, tak postupne slabol a nakoniec sa udusil. Počuli sme, že keď pri-
šli Rimania, polámali nohy jednému a druhému, čo boli s ním ukrižovaní, ale Ježišovi prepichli bok. To zna-
mená, v piatok pred večerom sa už začínal sabat. A zákon nedovoľoval, aby mŕtvi boli počas tohto sviatku 
na verejnom mieste počas celej noci. A tak chceli urýchliť utrpenie a smrť týchto zločincov, tak im poláma-
li nohy, nemohli sa už o ne oprieť a ihneď sa udusili. U Ježiša, keďže to boli skúsení vojaci, presne vedeli, 
či človek je mŕtvy alebo nie, tak mu kopiou prebodli bok. Bola to rana takej istoty. V podstate Ježiš mohol 
stále odmietnuť, alebo neísť na kríž. Mohol si vybrať iný spôsob, ale zostáva verný Otcovi a zostáva verný 
láske k človeku. A myslím, že nad tým budeme celý deň, ale aj celý zajtrajšok uvažovať. A nielen v tieto dni. 

Tak ako často pozeráme na kríž a ani si to neuvedomujeme. Nosíme krížiky na krku, máme ich v domác-
nostiach a častokrát to berieme ako samozrejmosť. Rimania nesmeli byť ukrižovaní takouto potupnou a 
tvrdou smrťou. Ježiš vyjadruje veľkosť svojej Lásky práve takouto veľkou obetou. A tak budeme kľakať po-
čas dnešného dňa a zajtrajška pred krížom. Budeme plní, verím, že vďačnosti, uvedomujúc si, že každý 
svoj hriech, ktorí sme urobili, ale aj urobíme, je v tejto obeti, za ktorou je Láska. Amen.                        

pripravili: Mgr. M. Gondová a M. Magda

ilustračné a dokumentačné snímky: Martin Magda
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ilustračné a dokumentačné snímky: Martin Magda
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ilustračné a dokumentačné snímky: Martin Magda
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Homília na Bielu sobotu
Drahí bratia a sestry, milé deti,
celé to veľkonočné Trojdnie vrcholí práve sviatkom zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Na konci dnešnej vigílie 

budeme sláviť práve to vzkriesenie aj sprievodom. Ale čo chcem povedať je to, že ako sme chodili k Ježi-
šovmu hrobu včera a dnes a videli sme tam symbolicky mŕtve telo Ježiša Krista, keď by sme išli do hrobu v 
bazilike Božieho hrobu do Jeruzalema, mŕtve Ježišovo telo tam nenájdeme. "Niet ho tam, vstal z mŕtvych." 
Jedna z najúžasnejších a najdôležitejších správ, akú človek mohol počuť. Každý deň počúvame množstvo 
správ, niektoré sú menej dôležité, niektoré viacej, ale táto správa, ktorú počuli ženy a ktorú im povedali 
dvaja anjeli, je správou správ a dotýka sa bytostne každého jedného z nás. Evanjelista Lukáš nie náhodou 
zachytil a napísal, že to boli dvaja. Podľa židovského zákona svedectvo majú potvrdiť minimálne dvaja sved-
kovia, aby táto správa a toto svedectvo bolo hodnoverné. A tak vidíme, že na tejto správe si Lukáš dal veľmi 

ilustračné a dokumentačné snímky: Martin Magda
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záležať aj samotný Boh. Tak ako 
pri zvestovaní Panny Márie, kde 
prichádza anjel Gabriel a zvestu-
je jej správu, tak pri tak dôležitej 
správe, akou je samotné zmŕt-
vychvstanie, už sú dvaja, aby po-
tvrdili svedectvo tejto pravdy. Je 
možno paradoxom, že zvestuje 
sa to práve ženám, ktoré v tých 
časoch nemohli svedčiť na súde 
a ich svedectvo nemalo váhu. A 
predsa Boh to zvestuje práve tým-
to ženám, ktoré mali otvorené srd-
cia a dáva sa spoznať práve cez 
Ježišovo slovo. Presne im povie: 
"Spomeňte si, čo vám povedal." 

Drahí bratia a sestry, aj my mô-
žeme spoznávať živého Krista a 
vzkrieseného Krista práve tak v 
Božom slovo, ako aj v Eucharistii. 
Ako to budeme počuť pri emauz-
ských učeníkoch, ktorí išli s Ježi-
šom Kristom. Práve v sile Božie-
ho slova, pre ktoré sme otvore-
ní a môžeme vnímať, ale aj pocí-
tiť silu Kristovej milosti. Tak isto 
aj cez samotnú Eucharistiu. Tieto 
sviatky nie sú len nejakým pripo-
menutím toho, čo sa stalo, ale ve-
rím, že chceme predovšetkým oži-
viť a posilniť svoju vieru, na ktorej 
všetko stojí a padá. Nie je to len 
správa. Lebo sám Pán Ježiš po-
tvrdzuje svojím zjavením, že nao-
zaj je živý. A tak otvorme si srd-
cia a mysle pre Božie slovo, pre 
všetky tieto dôležité znaky, kto-
ré táto vigília má - samotné slo-
vo, vodu, oheň, cez túto veľko-
nočnú sviecu. Všetko veľké a sil-
né symboly, ktoré nám viac od-
kryjú to veľké tajomstvo. Otvor-
me si teda svoje srdcia, aby sme 
viac uverili, aby sme viac dôvero-
vali, aby sme viac spoznávali ži-
vého Krista medzi nami. Amen.                                                    
pripravili: Mgr. M. Gondová a M. Magdailustračné a dokumentačné snímky: Martin Magda
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ilustračné a dokumentačné snímky: Martin Magda
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Košický Dóm sv. Alžbety bol v sobotu 16. marca miestom veľkej slávnosti. J. Em. Jozef kardinál 
Tomko a J. E. Mons. Alojz Tkáč, košický emeritný arcibiskup si spoločne pripomenuli významné ži-
votné jubileá. Jozef kardinál Tomko poďakoval Bohu za 95 rokov života a 70 rokov kňazstva. Mons. 
Alojz Tkáč tento rok slávi 85 rokov života.

Spolu s jubilantmi si ich výročia pripomenuli aj ich bratia biskupi zo Slovenska, ale aj zo zahraničia 
na čele s apoštolským nunciom na Slovensku, Giacomo Guido Ottonellom. Slávnostným kazateľom 
bol košický arcibiskup metropolita, Mons. Bernard Bober. Vo svojej homílii vyzdvihol predovšetkým 
prínos oboch jubilantov pre miestnu košickú cirkev.

Milí naši jubilanti - otec kardinál a otec arcibiskup! Excelencia, apoštolský nuncius v Slovenskej repub-
like, drahí bratia arcibiskupi a biskupi zo Slovenska, Ukrajiny i Chorvátska, bratia v kňazskej a diakon-
skej službe, milé rehoľné sestry, seminaristi, príbuzní a priatelia našich jubilantov, predstavitelia štát-
nej správy, drahí bratia a sestry v Kristovi - zhromaždení tu, v košickej katedrále.

Čítania Božieho slova, ktoré sme si vybrali pre dnešnú ďakovnú slávnosť za našich jubilantov, nám 
postupne vysvetľujú, že osudy všetkých ľudí sú v Božích rukách. Sirachovec veľmi múdro poznamenal, 
že život človeka je ako hrnčiarska hlina v Božích rukách a Boh ju premiesi ako uzná za vhodné (Sir 33, 
10b-18). A evanjelista Ján v Knihe zjavenia potvrdzuje, že Boh skúškami formuje človeka a skúša jeho 
vernosť. A na konci zaznieva nádherná veta: Buď verný až do smrti a dám ti veniec života (Zjv 2, 8-11).

Dnes teda ďakujeme za vernosť, v ktorej žili a žijú naši otcovia - naši jubilanti. Je na povzbudenie, že 
obidvaja dnes môžu jednohlasne povedať: Bol som celý ten čas sprevádzaný a vedený Božou prozreteľ-
nosťou, podporovaný jeho vernosťou a požehnaním! Ďakujeme Bohu za všetky skúšky i dobrodenia, kto-
rými naplnil ich životy a určil im rozmanité cesty. Zo všetkého najviac však ďakujeme Ježišovi za chvíľu 
povolania, v ktorej si ich privinul k sebe. Keby sa nestali Kristovými kňazmi, dnes by tu nestáli.

Ďakovná slávnosť v katedrále
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Ich povolanie úzko súvisí s chvíľou povolania prvých apoštolov. Počuli sme v evanjeliu, ako si Pán po-
volával učeníkov, boli to dokonca dvojice bratov: Ondrej a Peter, a potom aj bratia Jakub a Ján - Zebe-
dejovi synovia (Mt 4, 18-22).

Keď nad tým tak uvažujeme, mohli by sme povedať, že aj teraz máme pred sebou dvojicu apoštolských 
bratov Jozefa a Alojza. Nespája ich pokrvné príbuzenstvo, a nie je to ani zemplínska nátura či východ-
niarske srdce, ktoré ich charakterizuje - veď jeden je z Udavského a druhý z Ohradzian -, ale je to predo-
všetkým Kristova rodina, Cirkev, ktorá z nich urobila verných bratov.

A tak ako Kristus niektorých povolal po dvoch, po dvoch zvykol aj posielať do sveta ohlasovať radost-
nú zvesť. Poznáme takú dvojicu v našich vlastných dejinách - sv. Cyril a Metod. Naši jubilanti boli tiež 
takto poslaní. Hoci zo začiatku o sebe ani len netušili a nepoznali sa, predsa boli v istom momente vy-
slaní ako dvaja bratia, aby oživili miestnu Košickú cirkev.

Medzi nimi je desaťročný rozdiel v rokoch života, ale aj v rokoch služby je ten časový rozdiel skoro po-
dobný - otec kardinál bol za kňaza vysvätený pred 70-timi rokmi, otec arcibiskup pred 58-mi rokmi. A aj 
s biskupskou vysviackou je to podobné - otec kardinál bude mať za sebou čoskoro 40 rokov biskupskej 
služby a otec arcibiskup Alojz 30. Vidíme, že u otca arcibiskupa Alojza je to spravidla vždy o 10 rokov 
menej, preto ešte musí žiť a má čo robiť, aby rokmi dostihol otca kardinála.

Aj keď túto dvojicu celý čas delila obrovská vzdialenosť, viac ako 1 500 kilometrov medzi Košicami 
a Rímom, predsa môžeme zreteľne vnímať, ako si obidvoch našich košických apoštolských bratov Pán 
postupne pripravoval na rozhodujúci moment ich zdarného spoločného pôsobenia. Boh si pripravil túto 
dvojicu, a nie inú, pre obnovu života Cirkvi v Košiciach. Zachraňovať nesmrteľné duše práve na tomto 
území - to bol cieľ, pre ktorý Boh v jednom okamihu skrížil ich cesty a uschopnil ich znovuvybudovať a 
posilniť spoločenstvo veriacich na východe Slovenska. Že to išlo tak rýchlo, bolo to vďaka veľkej posile 
z Ríma v osobe otca kardinála. A že to nebolo iba chvíľkové vzplanutie, k tomu prispel nezlomný charak-
ter a neúnavnosť otca arcibiskupa Alojza.

Milí jubilanti, vaše cesty sa stretli v jednom povolaní i poslaní. Ďakujeme vám za to, že ste vytvorili 
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jednotu, ktorú môže vytvoriť a darovať jedine Ježiš Kristus. Jednota vo viere je to, čo dnes najviac potre-
bujeme. Zjednodušovanie a liberalizovanie viery i kresťanských hodnôt je veľkým nešťastím našich čias. 
Mnohí ľudia dnes z rôznych dôvodov prijímajú iba tie pravdy viery a tie časti náuky Cirkvi, ktoré im vyho-
vujú, zatiaľ čo iné nároky a výzvy odsúvajú a vedome prehliadajú.

Môže však katolícka viera zabudnúť na ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť? Môže rela-
tivizovať manželstvo muža a ženy? Môže zo seba vyhodiť dogmy, Tradíciu, solidaritu, úctu k iným náro-
dom a národnostiam, pomoc migrantom a charitu? Nemôže! Takáto selekcia je neprípustná. Buď je vie-
ra celá, alebo nie je žiadna - potom už nie je katolícka. Viera neznesie žiadne delenie, lebo Boh sám je 
nedeliteľný! Rozdelená viera frustruje. Iba celistvá viera oslobodzuje a inšpiruje.

Vy, naši apoštolskí bratia, ste nám katolícku vieru odovzdávali vždy celú a neporušenú. Tradovali ste 
Božie slovo. Vedeli ste, že nie ste jeho producentmi, lebo evanjelium nie je ľudské dielo. Odovzdali ste 
ho tak, ako ste ho aj sami prijali, so všetkým, čo k nemu patrí.

Učili ste nás láske k domovine a vlasti, k nášmu Slovensku. A nerezignovali ste, hoci ste od svojich 
vlastných na pár chvíľ zažili opovrhnutie. Spoznali ste krutú silu komunistického režimu. Jeden zostal v 
nútenom exile v Ríme, odtrhnutý od rodnej hrudy a príbuzných a druhý si za prejav odporu vyslúžil doma 
trpké prenasledovanie a odobratie štátneho súhlasu.

Ale Boh už vtedy vedel čo urobí. Vo Večnom meste si pripravil biskupa a neskôr kardinála, ktorý mal 
vyviesť svoj ľud z bludného Egypta, zo 40-ročného putovania púšťou režimu. Boh viedol cesty vás obi-
dvoch až k povestnému Zelenému Štvrtku 1989.

Bol to pre nás, predovšetkým tu v Košiciach, zlomový bod. Už o rok na to sme sa tešili z toho, že ste 
nám, otec kardinál, vysvätili biskupa Alojza Tkáča, po 28 rokoch uprázdneného biskupského stolca. A 
potom sa to začalo. Obnova nabrala na sile. Obnovila sa štruktúra, prišli nové a početné povolania. Pre-
žívali sme eufóriu.

Také je teda prepojenie našich jubilantov, také veľkolepé je prepojenie Košíc s Rímom, také zázrač-
né je pôsobenie Božej prozreteľnosti! Viera, ktorá sa zdala byť ubitá, rozkvitla zavlažená vernosťou Kris-
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tovi a Svätému Otcovi.
Otec arcibiskup Alojz! „Stiahnem sa do ústrania, aby som mohol Cirkvi slúžiť v modlitbe!“ - toto sú 

slová emeritného pápeža Benedikta XVI., ktoré povedal krátko pred odovzdaním pastierskeho úradu.
Myslím, otec arcibiskup, že tieto slová po 20-ročnej službe diecézneho biskupa, už ďalších 9 rokov na 

emeritúre napĺňaš aj ty v plnej miere. Slúžiš našej arcidiecéze svojou vytrvalou modlitbou, obetami za 
kňazov každý štvrtok a neúnavnou pravidelnou spovednou službou v našej katedrále každé ráno i večer 
počas celého pracovného týždňa. Nikdy neodriekneš, keď ťa poprosím o pomoc pri početných birmovkách 
a službách vo farnostiach, naopak, musíme ťa doslova brzdiť a šetriť, lebo ty sa nešetríš a ideš ako píla!

Ďakujem ti za tvoju službu i príklad. Je pre mňa cťou a radosťou byť tvojim nástupcom. V tvojom mene 
ďakujem všetkým, ktorí sa o teba starajú, či už sú to tvoji príbuzní, tvoje rodné sestry alebo zamestnan-
ci nášho arcibiskupského úradu, kde bývaš a obohacuješ nás svojou skúsenosťou a hlavne modlitbou! 
Máme ťa radi!

Otec kardinál, Vám sme vďační a to nielen za nesmiernu pomoc pri obnove života Cirkvi na Sloven-
sku. Vidíme vo Vás apoštola, ktorý evanjelizoval národy celého sveta. Vy ste nás naučili, že máme pre-
javovať solidaritu s celou Kristovou Cirkvou na celom svete. Ako prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu 
národov ste nám otvárali srdce pre misie a svedomie pre zodpovednosť za univerzalitu Katolíckej cirkvi 
na každom kontinente. Lebo, naozaj, diecéza, ktorá by svoj pohľad uprela iba na veže svojej katedrály, 
stratila by svoju katolicitu. Točila by sa iba okolo seba. Jej život by bol čisto provinčnou záležitosťou a 
vytratila by sa z nej familiárnosť celej Kristovej rodiny. Preto ste nám toľkokrát prízvukovali nevyhnutnú 
jednotu medzi nami biskupmi, a hlavne jednotu so Svätým Otcom!

Ďakujeme za to, že Vás máme, že Vám Boh dal slovenské srdce a oči otvorené pre celý svet. Vo Va-
šom mene ďakujem tým, ktorí sa o Vás starajú, hlavne v Ríme, vo Vašej domácnosti. Sestry z Kongre-
gácie milosrdných sestier sv. Vincenta – satmárky, či už je to sr. Júlia, alebo sr. Irena, alebo iné sestry, 
ktoré Vám za tie roky podali pomocnú ruku, si zaslúžia aj naše poďakovanie. Je to veľká vec, takto vy-
slúžiť a byť oporou každý deň! Za to nech vás, milé sestry, Boh bohato odmení!
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Milí naši jubilanti, boli ste do rovnakého jarma zapriahnutí, aby ste ťahali brázdy na Božej roli. Dosta-
li ste veľa talentov, milostí, ale aj rán, no toto jarmo ste nezhodili zo seba. Veď naozaj platí, že keď Boh 
naloží na človeka nejakú záťaž, pomáha ju aj niesť. Preto je jeho jarmo príjemné a jeho bremeno ľahké.

Obdobie rozkvetu Cirkvi teraz vystriedala fáza úpadku viery. Nová kríza duchovného života v nás vyvo-
láva potrebu znova sa zahľadieť na Rím a Svätého Otca - terajšieho pápeža Františka. Sledujeme, čo on 
odporúča, ako on postupuje, čo on navrhuje. A vidíme, že jeho kroky sú požehnané, prezieravé a uzdra-
vujúce. V jednote s ním máme nádej na nové dávky Božej pomoci a novú jar pre Cirkev. Jej vôňu už cí-
tiť vo vzduchu.

Otec kardinál, otec arcibiskup, Boh vám obidvom pomáhal, sprevádzal vás a niesol vo svojom náručí 
celé tie roky. Požehnal vás vysokým vekom, dobrým zdravím, skúsenosťami, životnou múdrosťou, a stá-
le živou pamäťou - jasnou mysľou.

My, kňazi, zasvätení a laici, v tomto jubilejnom roku svätých Košických mučeníkov, chceme obnoviť 
svoju túžbu po vernosti. Máme pred očami kňazskú horlivosť a vernosť troch Košických mučeníkov až 
po vyliatie ich krvi. Za vernosť Bohu a Cirkvi dali svoj život. A povedal by som, je to opäť dielo Božej proz-
reteľnosti, že práve v tomto roku máme pred očami aj vás dvoch ako živých svedkov, ktorí vo vernosti 
Bohu a Cirkvi obetovali celý svoj život.

Ale, aby ste boli ako Košickí mučeníci, ešte niečo vám chýba! O vašej vernosti nepochybujeme, a ani 
krv nemusíte prelievať! Jednoducho, chýba vám tretí. Do partie zjavne ešte potrebujete tretieho. Preto, 
keď vám i mne Pán dopraje dožiť sa ďalšej päťročnice, veľmi rád sa k vám pridám. Tres faciunt colle-
gium! Traja tvoria spoločenstvo!

Na príhovor svätých Košických mučeníkov, blahoslavenej Anky Kolesárovej a pod mocnou ochranou 
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie buďte požehnaní, buďte zdraví, vitálni a radostní. Majte viac trpezli-
vosti sami so sebou i s nami a prinášajte obety za nás, modlite sa za nás! Kiežby ste pred nami všetký-
mi ešte dlho svedčili o tom, že vernosť Pánovi na celý život, otvára brány šťastia a radosti na celú več-
nosť. Amen. pripravil a snímky: Jaroslav Fabian
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Eucharistia je centrom nášho života. Často chodíme na sväté omše - ale vieme vôbec, čo tam robí-
me? Pravidelné opakovanie sa nám môže stať rutinou, preto je dobré raz za čas pripomenúť si, čo ro-
bíme a čo to vôbec znamená. Počas svätej omše má všetko svoje miesto, svoj symbol, svoj zmysel. A 
ak nepoznáme alebo nechápeme jednotlivé úkony, sme ukrátení o lepšie prežívanie toho najvzácnejšie-
ho, čo máme. Pomaličky, krok za krokom, si preberieme priebeh svätej omše, ako aj jednotlivé úkony 
alebo rôzne symboly, ktoré vo svätej omši robíme. 

Svätá omša sa skladá z dvoch hlavných častí: bohoslužby slova a bohoslužby obety. V predchádzajú-
cich častiach sme si rozobrali len úvod do svätej omše. V tomto čísle by sme sa pozreli na bohoslužbu 
slova, ktorá je v ponímaní svätej omše tiež veľmi dôležitá. Ak chceme prijať Krista skutočne do nášho 
srdca, musíme najprv prijať slovo, ktoré nám hovorí a upozorňuje nás na to všetko, čo Boh pre nás robí.
Čítania

Keď sa číta Božie slovo, musíme počúvať; otvoriť si srdce, lebo sám Boh k nám chce prehovoriť a nie 
myslieť na iné veci či hovoriť o inom.

Boh hovorí a my ho počúvame, aby sme potom uviedli do praxe to, čo sme počuli. Opakujem, je veľmi 
dôležité počúvať. Niekedy azda celkom dobre nerozumieme, lebo zopár čítaní je aj trochu ťažších. No Boh 
k nám aj napriek tomu hovorí iným spôsobom: v tichu a v počúvaní Božieho slova.

Božie slovo v nás spôsobuje pomalý proces napredovania. Počúvame ho ušami, prechádza do srdca, 
nezostáva v ušiach, ale musí prísť do srdca a zo srdca prechádza do rúk, čiže do dobrých skutkov. Toto je 
cesta, ktorú v nás koná Božie slovo: z uší do srdca a do rúk. Počas čítaní, žalmu a homílie sa sedí, pre-
tože je to postoj žiakov, ktorí prijímajú nové veci, ktorí sa učia. Tak isto ako apoštoli, ktorí sedeli, keď im 
Ježiš vysvetľoval veci, alebo Mária, ktorá sedela pri Ježišových nohách a s radosťou počúvala slová svoj-

Rôzne symboly, ktoré sa používajú vo svätej omši
Všedné, ale predsa nepoznané (2. časť)

ilustračná a dokumentačná snímka: Martin Magda
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ho Majstra a tak si vybrala lepší podiel. 
Sedenie nám prináša pokoj, spoločenstvo, ale aj odpočinok. Tak ako aj Ježiš sedí po pravici Otca, aj 

my sedíme a máme po pravici či ľavici svojich bratov a sestry, ktorí s nami putujú po tejto zemi a máme 
spoločný cieľ. Počas evanjelia sa však stojí, čo je oslavné gesto alebo aj gesto úcty. Tak ako keď význam-
ná osoba prichádza a všetci sa postavíme, aj počas evanjelia stojíme, pretože to, čo sa bude čítať, nie je 
ľudské slovo, ale slovo Božie, ktoré k nám hovorí.
Úklon oltáru a tichá modlitba

Keď kňaz ide čítať evanjelium, modlí sa tichú modlitbu a popri tom sa ukloní oltáru. Kňaz sa modlí: „Vše-
mohúci Bože, očisť mi srdce i pery, aby som dôstojne hlásal tvoje sväté evanjelium.“ Všetko, čo robíme, 
by malo mať požehnanie - o to viac, keď robíme liturgické úkony. Ukláňa sa Kristovi (oltáru), ktorého prosí 
o požehnanie pri tom, čo bude nasledovať - ohlasovanie evanjelia a príhovor. Prosí Ducha Svätého, aby mu 
v tom pomáhal, nech to nie sú slová kňaza, ale nech to je niečo viac, nech je to „z ducha a nie z brucha".

Origenes, jeden z veľkých teológov ranej Cirkvi, naliehal na kresťanov, aby verili v Kristovu prítomnosť v 
evanjeliu tak, ako veria v jeho prítomnosť v hostii. Evanjelium je vrcholom liturgie slova. Jeho podstatou 
je radostná skutočnosť, že Boh zostúpil na zem, aby sa nám daroval. Božie slovo v liturgii je teda posol-
stvom nádeje.

Evanjelium sa začína slovami „Pán s vami“, čím sa chce povedať, že Pán je tu, Kristus je to slovo, kto-
ré teraz budeme počuť. Pri slovách: „Čítanie zo svätého evanjelia podľa...“ sa prežehnávame malými krí-
žikmi na čelo, pery a hruď. Na čelo: vtedy prosíme Pána, aby nám otvoril myseľ, aby sme ho lepšie pozna-
li, aby sme ho lepšie chápali. Na ústach: aby sme ho prijali do našich rečí, aby sme ho hlásali. Na hruď: 
aby sme ho milovali, keď ho už poznáme a hlásame, musíme si ho ešte zamilovať celým svojím srdcom. 
Hlásať môžeme vtedy, keď to aj tak cítime vo svojom vnútri. Pri evanjeliu sa aj všetci otáčajú k ambóne - k 
stolu Božieho slova. Tiež to má symbolizovať, že celé naše telo, celá naša pozornosť, je teraz nasmerova-
ná na počúvanie tohto dôležitého textu.

Po čítaní kňaz alebo diakon pobozkajú evanjelium a modlia sa modlitbu:„Slová svätého evanjelia nech 

ilustračná a dokumentačná snímka: Martin Magda
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Z našej Cirkvi
Vyhlásenie slovenských biskupov v konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove

Na slávnosti Zvestovania Pána privítali 25. marca na večernej sv. omši prešovskí veriaci biskupov z 
celého Slovenska spolu s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonellom.

Hlavný celebrant košický arcibiskup  Mons. Bernard Bober prečítal v jej závere Vyhlásenie KBS ku Dňu 
počatého dieťaťa:

V dnešný deň pápež František podpísal novú apoštolskú exhortáciu Christus vivit  (Kristus žije),  ktorá 
je výsledkom synody o mládeži. Tým nadviazal na odkaz sv. Jána Pavla II., ktorý 25. marca 1995 podpí-
sal encykliku Evangelium vitae o nedotknuteľnosti ľudského života.

Svätý Otec dnes zdôraznil, že v „zložitej situácii dnešného sveta práve rodina založená na manželstve 
medzi jedným mužom a jednou ženou nadobúda principiálnu dôležitosť a poslanie. Je preto nevyhnut-
né znovu objaviť plán, ktorý Boh vytýčil pre rodinu a pripomenúť jej veľkosť a nenahraditeľnosť pre služ-
bu životu a spoločnosti.“

V Deň počatého dieťaťa povzbudzujeme veriacich, našu mládež, dospelých i seniorov a s nimi všetkých 
ľudí dobrej vôle, aby zintenzívnili svoje úsilie podporovať rodinu a chrániť bezbranných, ktorým zákony 
našej krajiny stále upierajú právo na život. Pokladáme za potrebné pripomenúť, aká kľúčová je pre nás 
táto téma. Majme to na pamäti pri všetkých voľbách.

Medzi najväčšie verejné zhromaždenia od čias Nežnej revolúcie patria práve Národné pochody za život. 
Nemôžeme nad témou rodiny a života zatvárať oči, lebo čelíme rozhodnutiu, ktoré ovplyvní našu budúcnosť.

Dôležité občianske rozhodnutie urobme správne. A pozvime k nemu, naozaj dôrazne, aj tých, ktorí nás 
majú verejne reprezentovať. To, čo hovoríme v našich chrámoch, žime aj v našej občianskej spoločnosti.

Spoločne sa dnes modlíme za vnímavosť ľudských sŕdc a za odvahu stavať našu budúcnosť na sku-
točne slušnom základe: na kultúre života.

V Prešove, 25. marca 2019, na slávnosť Zvestovania Pána
Kazateľom na slávnosti bol bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvo-

lenský, ktorý poukázal na Kristove utrpenie , ktoré dáva aj nášmu životu  zmysel: „Keď Ježiš prijal tu na 
zemi nespravodlivé odsúdenie a smrť na kríži so všetkými týmito rozmermi, keď prijal toto jestvovanie 
tu na zemi, tak to jestvovanie aj v tejto podobe musí mať pred Bohom zmysel a život má zmysel od po-
čatia až po prirodzenú smrť.“

V závere pozval prítomných na septembrový Pochod za život do Bratislavy: „Keď som tu dnes v Pre-
šove a môžem k vám hovoriť, všetkých vás srdečne pozývam, ak Vám je to možné, príďte na Pochod za 
život 22. septembra tento rok do Bratislavy, lebo pochod za život má veľmi veľa dôležitých rozmerov.“

Jaroslav Fabian

zmyjú naše previnenia.“ Je to prejav úcty voči tomuto textu. Tieto slová nadväzujú na slová proroka Iza-
iáša: „Anjel sa dotkol perí služobníka Pánovho horúcim uhlíkom“ (Iz 6,6). Srdce a pery tých, ktorí ohla-
sujú Božie slovo, musia byť čisté. Pery, ktoré ohlasujú sväté slová, musia byť čisté, pretože posol Božie-
ho slova ich musí prijať najprv do svojho života a slova a až potom ho odovzdávať tým, ktorí ho počúvajú.

Počas evanjelia bývajú niekedy použité aj sviece a kadidlo, čo je prejavom veľkej úcty a toho, že cen-
trom má byť Kristus, vždy je centrom Kristus. Čím je homília? „Je pokračovaním v dialógu medzi Pánom a 
jeho ľudom“ (Apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 137), ktorý hľadá naplnenie v živote. Opravdivým 
vysvetlením evanjelia je náš svätý život! Pánovo slovo končí svoju púť tým, že sa v nás stelesňuje, uplat-
ňujúc sa v skutkoch, tak ako sa to udialo u Márie a svätých.

Je vhodné po homílii zanechať chvíľu posvätného ticha. Vo chvíľke ticha prijímame to, čo sme práve po-
čuli, tak ako sa píše v Písme: „...v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše“ (Jak 
1,21). V tom tichu dávame priestor pre zasiate semienko, ktoré sme získali.

(pokračovanie v budúcom čísle)                               

Dominik Kučera, kaplán v Prievidzi; prevzaté z farského časopisu Bartolomej
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V katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave 24. marca nslávili svätú omšu, pri ktorej hlavný ce-
lebrant, rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik, poďakoval za 41 rokov kňazstva a 15 rokov biskup-
skej služby.

Mons. Stolárik bol vysvätený za kňaza v roku 1978. Jeho prvé pôsobisko bolo v Trebišove. Neskôr pô-
sobil v Humennom a v Prešove. Nasledovali Obišovce, kde bol farárom a dekanom. Od roku 1990 pô-
sobil v Humennom, potom v Prešove.

V roku 2004 ho Ján Pavol II. vymenoval za košického pomocného biskupa. Biskupskú vysviacku prijal 
20. marca 2004 z rúk vtedajšieho košického arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča. Spolusvätiteľmi boli kar-
dinál Jozef Tomko a vtedajší apoštolský nuncius Henryk J. Nowacki.

„Služba biskupa vychádza z toho, že biskup má plnosť kňazstva. To znamená, že môže vysvätiť aj no-
vých kňazov. Požehnáva aj posväcuje olej a krizmu na Zelený štvrtok. Vykonáva úkony, ktoré jednoduchý 
kňaz aj vo svojej veľkosti nemôže konať. Biskupská služba býva častokrát náročná a veľká zodpovednosť 
a preto musíme dôverovať Pánu Bohu. On je ten, ktorý pomáha,“ uviedol biskup Stolárik.

V Rožňavskej diecéze je v súčasnosti približne 150 kňazov a 220 tisíc veriacich. Biskup už 25 rokov 
prednáša dejiny filozofie, filozofiu náboženstva, etiku a religionistiku.

Mons. Stanislav Stolárik poďakoval za 41 rokov

ilustračná a dokumentačná snímka: Martin Magda
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Vo fyzike sa môžeme stretnúť s 
výrazom čierna diera. A aj keď som 
nikdy vo fyzike nebola príliš dobrá,  
čiernu dieru si predstavujem ako 
akési nekonečno. Ako tmu, ktorá 
pohltí všetko. Nekonečnú tmu, kde 
nenájdeme ani len záblesk nejaké-
ho svetla. Protipólom k takejto čier-
nej diere môže byť zrkadlo. Zrkadlo 
naopak svetlo dokáže pritiahnuť, ba 
dokonca ho dokáže aj ďalej odrážať 
a tak posúvať svetlo. A takto nejako 
podobne to môže fungovať aj v živo-
te kresťanov. Niektorých môžeme na-

O veľkonočnej radosti
zvať čiernou dierou, pretože všetko to 
duchovné v sebe pohltia. Duchovné 
zážitky, vyučovania katechizmu, káz-
ne, svedectvá, modlitby, rozjímania. 
Všetko to si nechajú len v svojom 
srdci. A je smutné, keď sú kresťania 
čiernou dierou a neodrážajú nič ďalej, 
žiadne lúče toho svetla, ktorým Boh 
na nich zasvietil. A naopak sú kres-
ťania, ktorí sú zrkadlom, aj keď by 
na nich zasvietilo len kúsok Božieho 
svetla, oni ho okamžite odrazia ďalej. 
Každú skúsenosť, ktorú zažijú. Toto 
ma napadlo, keď som premýšľala o 

tom, v akom strachu a beznádeji sa 
ocitli učeníci po Ježišovej smrti. Po-
sledné slová Ježiša v Matúšom evan-
jeliu sú výzvou, aby učeníci išli do ce-
lého sveta a ohlasovali evanjelium 
všetkým národom, aby ohlasovali ra-
dostnú zvesť. Ako keby chcel týmito 
slovami podčiarknuť význam toho, čo 
im dal zažiť. Ježiš vyzval svojich uče-
níkov a s nimi aj nás všetkých, aby 
sme si túto radostnú zvesť nenechá-
vali len pre seba. Choďte a deľte sa 
s touto radosťou ďalej. Choďte do 
celého sveta, ku všetkým národom, 

ilustračná a dokumentačná snímka: Martin Magda
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ku všetkým ľuďom. Toto chce Ježiš. 
A to svetlo, ktoré ste prijali, posuň-
te ďalej, odrážajte ho ďalej. Nech sa 
šíri. Nebuďte čiernou dierou, buďte zr-
kadlom. A apoštoli to pochopili a roz-
hodli sa, že budú zrkadlom. 

Vo veľkonočnom kázaní sa dozve-
dáme, že ženy sa k Ježišovmu hrobu 
vydávajú skoro ráno, aby mu posmrt-
ne urobili dobrý skutok tým, že jeho 
telo natrú voňavými olejmi. Nenechá-
vajú to na neskôr, na potom. Nepo-
vedali si, urobíme to neskôr, ako to 
často chodí v našich životoch, keď si 
hovoríme: Veď potom začnem chodiť 
do kostola, potom sa začnem modliť, 
potom začnem robiť dobré skutky, po-
tom zmením to alebo ono, potom sa 
začnem zaujímať o Boha. A nakoniec 
často nič z toho neurobíme. Ženy z 
evanjelia si tiež hovorili: Kto nám od-
valí kameň od hrobu? Nepovedali si, 
ako to tiež často chodí: Radšej ostaň-
me doma, nemá to význam, načo by 
sme tam chodili? Veď sme len sla-
bé ženy a kameň je veľký a ťažký. Ta-
kýto kameň je často problémom aj v 
našich životoch, ktorý nám bráni v 
tom, aby sme mohli vykročiť na ces-
tu viery, na cestu života s Ježišom. 
Keď Pán Ježiš vzkriesil Lazara a boli 
tam prítomní silní muži, povedal im: 
"Odvaľte kameň." Ale slabým ženám 
Boh pomáha a odstraňuje túto zdanli-
vo neprekonateľnú prekážku a odme-
ňuje ich dôveru tým, že sa ako prvé 
dozvedajú, že Ježiš vstal z mŕtvych.

Panna Mária nás v túto veľkonoč-
nú radostnú dobu tiež nabáda, aby 
sme nepodliehali smútku. V jednom 
zo svojich zjavení povedala: "Žite 
dnes v očakávaní slávneho návratu, 
nenechajte sa zastrašiť dočasným tri-
umfom zla a hriechu. Nech vás neza-
rmucuje terajšie víťazstvo tvrdého od-
mietania Boha vo svete, vzbury proti 
jeho zákonu lásky a všeobecnej bez-

božnosti. Ani sa nenechajte uchvátiť 
pochybnosťami a nedôverou pri po-
hľade na zraňovanú, bitú, ohrozova-
nú a zrádzanú cirkev. Veľkonočná ra-
dosť nech prevýši každý ľudský dôvod 
k obave a smútku. Vzkriesený Kristus 
je živý medzi Vami. Vzkriesený Kristus 
chce medzi vami obnoviť svoje krá-
ľovstvo, aby sa mu dostávalo chvá-
ly od všetkého stvorenia. Buďte stá-
le v radosti a pevnej nádeji, v očaká-
vaní Jeho slávneho návratu."

Ako často my opakujeme v búr-
kach nášho života: "Pane, zostaň so 
mnou, lebo sa zvečerieva...“ Zveče-
rieva sa nad mojím životom, nad mo-
jou prácou, nad mojimi silami, nad 
mojím zdravím, myšlienkami, pred-
savzatiami. Ako často prosíme Pána 
o silu vytrvať v našich skúškach? Aj 
emauzskí učeníci boli na tom podob-
ne. Cítili Ježišovu prítomnosť, hoci 
nevedeli, že je pri nich, ale boli na-
plnení vierou. Aj v našich životoch 
sa máme často obracať na Ježiša s 
prosbou o Jeho prítomnosť a útechu, 

keď sa nad nami zvečerieva. Otvor-
me si srdcia pre Jeho slovo, otvor-
me svoje mysle, aby mohol k nám  
prehovoriť. Skloňme sa pred Pánom 
a vyznajme spolu so svätým Tomá-
šom „Pán môj a Boh môj!“ Nech je 
veľkonočná radosť, ktorú prežívame 
studňou pre každého jedného z nás, 
z ktorej môžeme čerpať ako z prame-
ňa nevyčerpateľných Božích milostí. 
Nech vypočuté a premeditované Bo-
žie slovo v nás ešte dlho pôsobí a roz-
tápa čiernu dieru v nás, nech zapaľu-
je srdcia iných ako zrkadlo nastave-
né proti slnku.

Na záver teda môžem len skonšta-
tovať, že nie je podstatné, aby sme 
Ježiša videli, ale máme ho vidieť oča-
mi viery. Máme ho milovať a srdcom 
mu prejavovať tú najväčšiu úctu a 
lásku s vierou a pokorou, tak ako si 
to On sám praje a pre nás ustano-
vil, aby stál uprostred  slávenia svä-
tých tajomstiev.

Boh vstal z mŕtvych! Aleluja, ale-
luja!!!                Mgr. Martina Gondová

ilustračná a dokumentačná snímka: Martin Magda
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Máj je jedným z najkrajších mesiacov v roku. A viete prečo? No jednoducho preto, lebo 
je prevoňaný kvietkami, prežiarený jarným slnkom a dovolí nám konečne sa bicyklovať, 
hrať vonku a vynahradiť si tak upršané aprílové dni. Aj v tomto mesiaci nás čaká veľa 
zaujímavých udalostí, tak sa na ne poďme pozrieť...
Sviatok sv. Jozefa, robotníka
1. máj a odpustová slávnosť v našej farnosti si pravdepodobne pamätáte hlavne vďa-
ka „šiatrikom“, ktoré sa neraz rozprestierajú pred kostoliskom. No určite viete, že ten-
to sviatok nie je o tom. Sv. Jozefa si v tento deň pripomíname ako patróna tých, ktorí 

pracujú s drevom (stolári a tesári), ale aj všetkých pracujúcich. 
Deň matiek
Ako každý rok, aj v tomto je druhá májová nedeľa (presnejšie 12. máj) sviatkom všetkých mamičiek. V 
tento deň (a nielen počas neho) by sme im mali prejaviť úctu a lásku. Nemusí to byť ani obzvlášť drahým 
darčekom. Postačí maličkosť, podstatné je to, aby sme ju darovali s láskou. 
Svetový deň Červeného kríža
Niektorí z vás možno vedia, že 8. máj je Dňom víťazstva nad fašizmom. Avšak tento deň je aj Svetovým 
dňom Červeného kríža. Založil ho švajčiarsky obchodník Henri Dunant  po tom, ako bol v roku 1859 sved-
kom Bitky pri Solferine, malom talianskom mestečku. V roku 1901 dostal ako prvý Nobelovu cenu mie-
ru. Znakom Červeného kríža je v skutočnosti pozmenená švajčiarska vlajka - viete určiť, čo je vlajka Švaj-
čiarska a čo znak ČK?

Ahoj, kamaráti! Stránku pripravuje Paula Mihoková
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Štátna vlajka Švajčiarska

Vlajka Červeného kríža
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kazy a kresťanskú morálku a neda-
jú sa slepo viesť najnovšou módou 
s dotrhanými nohavicami a rôzny-
mi módnymi výstrelkami, a to aj 
do kostola a na rôzne spoločen-
ské akcie.

Tvorcov módy nezaujíma, či sa 
vám darí finančne, či ste zdraví a 
psychicky vyrovnaní. Zaujíma ich 
len obchod, zisky a zarábanie pe-
ňazí. A preto by zrelý chlapec ale-
bo dievča nemali akceptovať kaž-
dý módny výstrelok. Nie každý odev 
vám pristane. Neobliekajte sa do 
módnych šiat len preto, lebo sa to 
práve nosí, ale dbajte na to, či vám 
to pristane alebo nie.

Ďalej pamätajte na zdržanlivosť. 
Móda často prezentuje odevy, kto-
ré sú v rozpore s umiernenosťou. 
Aby ste boli krásni a elegantní - ne-
musíte nevyhnutne obnažovať svo-
je telá. Obnažené telo síce prebú-
dza sexuálnu vášeň v ostatných ľu-
ďoch, ale nevzbudzuje v nich úctu 
k vašej osobe.

Opatrne narábajte so svojím roz-
počtom. Nie je rozumné ustavične si 
kupovať ďalšie a ďalšie oblečenia, 
ktoré už vlastne ani nepotrebujete, 
najmä ak sú vaše financie obmedze-
né. A nie je ani múdre zaťažovať zby-
točnými výdavkami vašich rodičov. 
Máte predsa dosť rozumu na to, aby 
ste sa rozhodovali správne.

Používajte svoj mozog. Mladí ľu-
dia často používajú rozum iných na-
miesto svojho. Reklama spôsobu-
je, že si myslia to, čo druhí chcú, 
aby si mysleli. A tak sa znenazdaj-
ky upravujú mejkapom, ktorí im na-
vrhli druhí ľudia, kupujú si kozme-
tiku, ktorú im nanútili iní, začnú 
sa obliekať tak ako druhí. Nerobia 
teda to, čo sa páči im, ale to, čo 

iní chcú, aby sa im páčilo. A to nie 
je sloboda!

Mladí sa často búria proti tomu, 
čo im prikazujú dospelí, no na dru-
hej strane úplne závisia od mé-
dií, propagandy či priateľov. Mnohí 
majú falošnú predstavu o vzhľade 
Ježišových nasledovníkov: myslia 
si, že nasledovať Krista značí chodiť 
v starých a nemoderných šatách.

Naopak, Pán Ježiš má rád chlap-
cov a dievčatá, ktorí sa v súlade 
s požiadavkami doby správajú ako 
ostatní moderní mladí ľudia, ale zá-
roveň majú zdravé a prirodzené hod-
noty a zásady. Dbajú na Božie prí-

ÚVODNÉ MOTTO:
Múdri ľudia vedia, že pravá láska dokáže čakať.
Najlepšia a najkrajšia Božia cesta je nechať si sex až do manželstva.
Je potrebné pomáhať mladým, aby žili v čistote, pokiaľ prijmú naše 
rady. Ale verím, že modlitbou za nich nič nepokazíme.

Čo mám robiť, ak som zaťažená na módu??
rubriku pripravuje

MUDr. Blažej Vaščák
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Trampoty
v manželstve
132. Každá ťažkosť v manželstve je volaním 
po vernosti v láske

Pri najrozličnejších ťažkos-
tiach, ktoré manželia prežívajú, 
im hrozí nebezpečenstvo, že ich 
budú považovať za prekážky svo-
jej lásky: „Keby nebolo týchto ne-
priaznivých okolností, naša láska 
by bola stále živá.“ Tu je vidieť 
nedostatok realizmu v ich láske. 
Ide o lásku, ktorá nedokáže pri-
jať život tak, ako prichádza a ria-
diť ho. Iste, ťažkosti môžu určite 
otupiť vitalitu lásky, ale oznamu-
jú nám aj čosi podstatné o nás 
a o stave našej lásky.

Samozrejme, nejde tu len o au-

tentickosť vlastných citov, lebo 
tento dôvod by znemožňoval po-
chopiť celistvosť života. Slepá dô-
vera vlastným citom v skutočnos-
ti pre človeka znamená otroctvo, 
pretože mu bráni v sebaovláda-
ní. Pravý význam vernosti sa vy-
javí vtedy, keď dáme do vzťahu 
okolnosti, v akých žijeme a pl-
nosť zjavenú v láske. Vernosť 
je plnosť darovania a spoločen-
stva, ktorá v sebe obsahuje ne-
pochybne aj obetu až po „stratu 
seba samého.“

Ale čo sa vlastne stráca? Mno-

hé plány a predstavy, mnohé city 
hrdosti a falošnej pokory. A čo sa 
získava? To podstatné - vlastná 
konečná plnosť lásky. Ide o pl-
nosť, ktorá im bola daná v skú-
senosti lásky ako prvotný dar od 
Ježiša a obohatenie. Vernosť sa 
predovšetkým vzťahuje na úmy-
sel, ktorým sa osoba obracia k 
plnosti spoločenstva: je to ucho-
vanie úmyslu lásky k tej istej oso-
be, ktorú človek miluje vo vzá-
jomnom, teraz ohrozenom spo-
ločenstve. 

Od okamihu, keď vznikol ten-
to úmysel lásky z citovej prítom-
nosti druhej osoby vo vnútri mi-
lovaného, vernosť sa vzťahuje 
na túto konkrétnu prítomnosť. 
Usiluje sa zachovať túto vnútor-
nú prítomnosť u milovaného a žiť 
pred jeho tvárou, lebo je to prí-

ilustračná snímka: Martin Magda
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tomnosť, ktorá tvorí jeho vnútor-
nú podstatu a pritom predpokla-
dá nerozlučné puto. A vo vernosti 
tejto prítomnosti sa uskutočňuje 
aj vernosť prítomnosti Boha, kto-
rý cez ľudské spoločenstvo povo-
láva človeka do spoločenstva so 
sebou samým.

Vernosť sa ukazuje ako jedna z 
charakteristických čŕt lásky, pat-
rí k jej podstate a zjavuje jej hĺb-
ku. Zároveň však vyžaduje osob-
nú námahu na jej zachovanie 
- vlastné rozhodnutie zostať ver-
ný úmyslu, ktorý podnecuje kon-
krétne skutky a vnútorne obnovu-
je túžbu tieto skutky konať.

O čo sa opiera vernosť? Kde 
nachádza svetlo a energiu pre 
napredovanie po ceste? Podopie-
rajú ju tri čnosti: na prvom mies-
te nádej, lebo nádej jej ustavič-
ne ukazuje prísľub, krásu a dob-
rotu núkaného ideálu a poskytu-
je jej potrebnú oporu pri jeho do-
sahovaní - Božiu pomoc sprítom-
nenú v Cirkvi.

Na druhom mieste je mravná 
sila práve preto, že integruje dy-
namiku žiadostivosti, umožňuje 
vernosti nachádzať energiu na 
odolávanie, keď narazí na rôzne 
ťažkosti ako je ľahostajnosť, ne-
dostatok výsledkov, nepochope-
nie. Zároveň umožňuje láske vy-
trvať na jej ceste, neupadnúť do 
nečinnosti a bojovať za rast spo-
ločenstva.

Na treťom mieste je vernosť 
podopieraná láskou - caritas, 
lebo tá už v súčasnosti ponúka 
predkrm plnosti, o ktorú sa člo-
vek usiluje a umožňuje mu ukot-
viť sa v spoločenstve s Bohom aj 
napriek temnote.

Vernosť si bude vyžadovať aj 
nevyhnutné odriekanie zoči-vo-

či toľkým možnostiam, aké sa 
človeku  núkajú, no ktoré viac či 
menej protirečia ideálu spoločen-
stva. Ľahko pochopíme niektoré 
skutky odriekania, ktoré sú nevy-
hnutné na dosiahnutie určitých 
cieľov: odriekanie športovca ale-
bo študenta, aby dosiahli vytúže-
ný cieľ. Alebo aj odriekanie rodi-
čov pri výchove svojich detí tým, 
že im dávajú vlastný čas a zdro-
je, ktoré im obetujú a podobne.

Cesta manželov je cestou na-
sledovania Krista, je to cesta ne-
senia kríža. Je to predsa kríž, kto-
rý vedie manželov k vzkrieseniu.

Vernosť žije z pamäti, z konti-
nuálnej pamäti prvotnej intuície. 
Keď manželia prechádzajú nároč-
nými obdobiami svojho vzťahu, 
treba, aby sa naučili hovoriť nie-
len o svojich dôvodoch, ale aby 
vedno spomínali na veľké okami-
hy, ktoré spolu prežili. Táto spo-
mienka na prísľub lásky, prísľub, 
ktorý im dal Boh v ich skúsenosti 

lásky, umožní, aby sa v nich zno-
va mohla rozochvieť nádej, kto-
rá by podnietila ich lásku a vôľu 
nájsť originálne cesty spoločen-
stva, hoci by aj jeho plody nebo-
li okamžité.

Ťažkosti teda nie sú nepriate-
ľom lásky. Problémy nie sú zna-
kom toho, že sa veci zle vyvíjajú, 
naopak, môžu predstavovať prí-
ležitosť na vyzrievanie. Spozná-
vajú, akým spôsobom je v srdci 
manželov prítomný Duch Svätý, 
ktorý zvnútra pobáda, aby si pre-
kliesnila cestu autentická kres-
ťanská láska, aby sa manželia 
mohli s väčšou plnosťou zúčast-
niť na Kristovej láske.

     Ich láska je totiž povolaná 
rásť a Duch Svätý žiarivo stráži 
tento vzrast - nedovolí mu spol-
čiť sa s výrazmi egoizmu a úpad-
ku. Iba nádej v Božiu moc umož-
ňuje pochopiť zmysel zachova-
nia vernosti.

MUDr. Vaščák Blažej

ilustračná snímka: Martin Magda



Spektrum

29

4/2019

Stalo sa
• 19. 3. v utorok sme slávili sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
• 14. 4. v Kvetnú nedeľu pri druhej sv. omši o 10:30 h sme sa stretli pri kostole sv. Ondreja, kde 
bolo požehnanie ratolestí, potom sme išli v sprievode do kostola sv. Jozefa, kde začala slávnost-
ná sv. omša 
• 18. - 20. 4. sme slávili veľkonočné Trojdnie, slávenie najväčších sviatkov našej spásy
• 19. 4. bola krížová cesta vo Veľký piatok doobeda vo Víťaze o 11:00 h, začali sme ju pred kos-
tolom sv. Ondreja a išli sme smerom ku krížu „pod Dubiom“; v Ovčí začala krížová cesta o 13:00 
h v kostole
• 19. 4. vo Veľký piatok sme začali deviatnik pred sviatkom Božieho milosrdenstva; pomodlili sme sa 
ho v kostole pred obradmi 
• 21. 4. slávili sme najväčší cirkevný sviatok - zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista
• 28. 4. v nedeľu vo sviatok Božieho milosrdenstva sa o 15:00 h v kostoloch modlime slávnostnú 
modlitbu v hodine milosrdenstva pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou
Stane sa 
• 1. 5. v stredu slávime odpustovú slávnosť v našom farskom kostole, zasvätenom sv. Jozefovi, ro-
botníkovi; slávnostnú sv. omšu o 10:30 h bude celebrovať Jozef Palenčár, farár v Kluknave 
• 4. 5. v sobotu sa chystáme už na 15. púť rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krako-
ve; hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bude generálny riaditeľ rádia Lumen, otec Juraj Spuchľák
• 12. 5. v nedeľu bude zbierka na kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach
• 18. 5. v  sobotu bude spoločná krstná náuka o 10:00 h na fare v katechetickej miestnosti
• 19. 5. v 5. veľkonočnú nedeľu bude o 10:30 h sv. omša v Doline
• 20. 5. v pondelok bude v našej farnosti celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej - vo fili-
álnom kostole v Ovčí od 8:00 - 11:00 h, zakončená požehnaním a vo farskom kostole vo Víťaze od 
13:00  - 18:00 h 
• 25. 5. v sobotu bude stretnutie modlitbovej skupiny sv. pátra Pia
• 25. a 26. 5. začne Snúbenecká škola – „Víkendovka II.“ v našej farnosti so začiatkom o 9:00 h na 
fare v katechetickej miestnosti; účasť pre tých, ktorí sa nahlásili, je povinná 
• 26. 5. v 6. veľkonočnú nedeľu bude vo filiálnej obci v Ovčí v kostole sv. Barbory 1. sväté prijíma-
nie detí; pri slávnostnej svätej omši o 10:30 h po prvý raz prijmú Pána Ježiša v Eucharistii  
• 2. 6. v 7. veľkonočnú nedeľu v našom farskom kostole sv. Jozefa, robotníka vo Víťaze bude 1. svä-
té prijímanie detí; pri slávnostnej svätej omši o 10:30 h po prvý raz prijmú Pána Ježiša v Eucharistii  
• 2. 6. v nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá

Ohlášky
• sobáš 4. mája 2019 o 15:00 h vo Víťaze - Erik Vardžik, syn rodičov Jána a Žofie rod. Galdunovej, 
narodený v Prešove, bývajúci vo Víťaze a Lucia Rajčuľová, dcéra rodičov Jána a Jany rod. Pražienko-
vej, narodená v Prešove, bývajúca v Prešove
• sobáš 18. mája 2019 o 15:00 h v Ovčí - Pavol Ungvarský, syn rodičov Jozefa a Heleny rod. Danko-
vičovej, narodený v Prešove, bývajúci v Podhoranoch a Iveta Čigarská, dcéra rodičov Jozefa a Marty 
rod. Ďuricovej, narodená v Prešove, bývajúca v Ovčí
• sobáš 25. mája 2019 o 15:00 h vo Víťaze - Ján Zajonc, syn rodičov Jána a Dany rod. Arendarčíko-
vej, narodený v Kežmarku, bývajúci v Reľove a Diana Čechová, dcéra rodičov Mariána a Márie rod. Bed-
nárovej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze
• sobáš 1. júna 2019 v Dolnej Strehovej – Tomáš Bednár, syn rodičov Jána a Ľubice rod. Marušáko-
vej, narodený v Prešove, bývajúci vo Víťaze a Veronika Babicová, dcéra rodičov Jána a Eriky rod. Dob-
rockej, narodená vo Veľkom Krtíši, bývajúca v Dolnej Strehovej
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Prehľad bohoslužieb
Víťaz Ovčie

29. 4. Pondelok 18:00 † Jozef Baloga
30. 4. Utorok 18:00 † Jozef a Františka Pavlíkovci

1. 5. Sv. Jozefa, 
robotníka

7:30 60: Albert a Regína Magdovci 
10:30 za hasičov

2. 5. Štvrtok 7:00 † Ján a Anna Galdunovci 18:00 † Vojtech, Margita a Gabriela Kostelníkovci
3. 5. Piatok 18:00 † Valent a Mária Balogovci 17:00 † Magdaléna, Ladislav a Jozef Berthótyovci

4. 5. Sobota
7:00 za živých a mŕtvych členov RB

15:00 sobáš: E. Vardžik - L. Rajčuľová

5. 5. 3. veľkonočná
nedeľa rok C

7:30 za farnosť 9:00 † Andrej Bega
10:30 25: Dušan a Marta Škutovci 

6. 5. Pondelok
7. 5. Utorok 18:00 † Ján Majerník
8. 5. Streda 18:00 85: Žofia Balogová
9. 5. Štvrtok 7:00 † Jozef Uličný a Ján Kováč

10. 5. Piatok 18:00 † Jozef a Mária Stašíkovci 17:00 † Monika Kollárová

11. 5. Sobota
7:00 za ZBP rodiny Baluchovej

11:00 60: Jozef Jenča

12. 5. 4. veľkonočná
nedeľa rok C

7:30 40: Martin a Margita 9:00 za farnosť
10:30 † František Magda (výročná)

13. 5. Pondelok
14. 5. Utorok 18:00 † Vincent Jurčišin
15. 5. Streda 18:00 † Žofia Krescanková
16. 5. Štvrtok 7:00 † sr. Dagmar a sr. Doubravka Štofaníkové
17. 5. Piatok 18:00 80: Vilma Jenčová 17:00 † Jozef Magda

18. 5. Sobota
7:00 † Terézia Magdová

15:00 sobáš: P. Ungvarský - I. Čigarská

19. 5. 5. veľkonočná 
nedeľa rok C

7:30 za farnosť 9:00 † Jozef a Mária Balogovci
10:30 kaplnka v Doline - 50: Gabriela Adamkovičová

20. 5. Pondelok 18:00 † Terézia Miškufová 07:30 za ZBP Michal a Margita Jenčovci
21. 5. Utorok 18:00 † Žofia, Michal a Štefan
22. 5. Streda 18:00 † Alžbeta, Martin a Štefan
23. 5. Štvrtok 7:00 † František a Apolónia Štofaníkovci
24. 5. Piatok 18:00 † Štefan Iskra 17:00 † Žofia a Štefan Pribulovci

25. 5. Sobota
7:00 za ZBP rodiny Jozefa Jenču

15:00 sobáš: J. Zajonc - D. Čechová

26. 5. 6. veľkonočná
nedeľa rok C

7:30 † Katarína a Daniel 10:30 Prvé sväté prijímanie
10:30 za ZBP rodín prístrešia „Galdunová“

27. 5. Pondelok
28. 5. Utorok 18:00 † Leonard, Mária, Jozef a Mária
29. 5. Streda 18:00 † Valent, Barbora a Róbert

30. 5. Nanebovst.
Pána

7:00 † Mikuláš a Mária Uliční 17:00 za farnosť
18:30 † Jozef a Štefan Bednárovci

31. 5. Piatok 18:00 † Valentín Kovaľ (výročná) 17:00 † Anna, Ján a Mária Bednárikovci
1. 6. Sobota 7:00 za živých a mŕtvych členov RB 17:00 za živých a mŕtvych členov RB

2. 6. 7. veľkonočná
nedeľa rok C

7:30 50: Pavol Pacovský 9:00 † Apolónia, Jozef a Jozef Galdunovci
10:30 Prvé sväté prijímanie



Veľkopiatková krížová cesta

Požehnanie jedál

Obrady Veľkého piatku

Biela sobota



Zelený štvrtok 92 ročný Štefan Pavlík

Veľkopiatková krížová cesta

Naši lektori

Obrady Veľkého piatku

Biela sobota


