
APRÍL hod. Barca hod. Šebastovce

01 ŠTV 18.00  našich duchovných otcov 17.00 za farnosť

02 PIA 15.00 Veľký piatok - -

03 SO 19.30  našich duchovných otcov - -

04 NE 07.30
10.30

 ctiteľov sv. Jozefa
za farnosť

09.00  Margita/70r.ž.

05 PO 07.30
10.30

 rodina Pokorná
 Jolana/80r.ž.

09.00 + Ladislav, Štefan, Alžbeta

06 UT 18.00 + Ondrej, Peter, Andrej, Jozef, Júlia 17.00 + Helena a z rod. Horňákovej

07 STR 06.30 + Pavol, Mária, Anna, Jozef - -

08 ŠTV 06.30 + Ladislav 17.00 + z rodiny Palkovej

09 PIA 18.00 + Anna, Ondrej, Anna, Mária - -

10 SO 07.15 za ružencové bratstvo - -

11 NE 07.30
10.30

 Marianna a Štefan/15r.m.ž.
za farnosť

09.00  rodina Kertészová

12 PO 18.00 + Jozef a Alžbeta - -

13 UT 18.00 + z rodiny Čičákovej 17.00 + Margita Markovičová/1.výročie

14 STR 06.30 + Júlia, Jozef, Mária, Andrej - -

15 ŠTV 06.30 + Štefan 17.00  Martin/30r.ž.

16 PIA 18.00 + Jozef, Katarína, Stanislav, Ján - -

17 SO 07.15 + Tomáš, Mária, Marián - -

18 NE 07.30
10.30

za farnosť
+ Ján, Helena, Štefan, Marta

09.00  Veronika/25r.ž.

19 PO 18.00 + Ladislav - -

20 UT 18.00  Albína s rodinou 17.00 + Ján, Mária, Ján

21 STR 06.30 + Michal, Mária, Štefan - -

22 ŠTV 06.30 + Ladislav, Mária, Imrich 17.00 + Rinelda a z rod. Dziakovej

23 PIA 18.00 + Cyril, Terézia, Štefan, Anna, Štefan - -

24 SO 07.15 + z r. Ružbašanovej a Miškovičovej - -

25 NE 07.30
10.30

 Agnesa a Anton/50r.m.ž.
za farnosť

09.00  Jaroslav/20r.ž.

26 PO 18.00  Jaroslav/50r.ž. - -

27 UT 18.00  Peter 17.00 + Imrich, Alžbeta, Ondrej, Anna

28 STR 06.30 + Filip, Mária, Filip, Marek - -

29 ŠTV 06.30 + Imrich 17.00 + Imrich a Alžbeta

30 PIA 18.00 + z rod. Mrázkovej a Meňhertovej - -
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môže byť aj päťdesiat ľudí neobmedzený 
čas a v oveľa väčšom priestore kostola 
nemôžeme byť na bohoslužbe? Tých otázok 
je oveľa viac. K tomu sa začína pridávať 
obava z post-pandemického syndrómu 
a z následkov na telesnom zdraví a na 
kresťanskom spôsobe života viery.

 Do tejto atmosféry nám Veľká noc 
prináša príbeh prekonania temnoty  
a zúfalstva, a tiež posolstvo nového života 
a nádeje. Učí nás, že ťažké, ba až tragické 
situácie môžu viesť k pozitívam, ktoré by 
inak nevznikli. Spomeňme si na úvodný 
spev Bielej soboty s názvom Exultet. Spieva 
sa v ňom o šťastnom previnení – felix culpa:  
Ó, šťastná vina, pre ktorú k nám prišiel taký 
vznešený Vykupiteľ. 

 Naozaj v živote jestvujú dobré veci, ktoré 
by nevznikli bez ťažkých okolností. Myšlienka 
felix culpa môže pomôcť zorientovať sa aj  
v nejasnostiach a obavách tejto pandémie. 
Ako hovorí jedna matka: Nejestvoval 
spôsob, ako by som dostala svoje deti 
do kostola. Počas lockdownu však kostol 
prišiel online k nám domov, a poviem vám, 
že s veľmi prekvapivým dobrodružstvom. 
Aj to je tá pandemická felix culpa, ktorá 
dala podnet k vzniku mnohých dobrých 
iniciatív a spôsobila veľa pozitívnych zmien 
v každodennom živote.

 Naozaj, šťastná vina – Adamova, moja 
i vaša, – lebo práve preto prišiel k nám taký 
vznešený Vykupiteľ, Kristus, ktorý slávne 
vstal z mŕtvych! 

(pokračovanie na strane 2)

POSOLSTVO NÁDEJE

 Nie je to prvýkrát, čo pandémia zavrela 
kostoly ešte aj na Veľkú noc. Stalo sa tak 
už pred rokom a tiež v dávnej minulosti, 
keď na rôznych miestach vo svete bola 
epidémia kiahní, záškrtu, cholery, 
chrípky. Kvôli ochrane zdravia obyvateľov  
a zamedzeniu strát na životoch sú vydávané 
zákazy a obmedzenia výkonu ľudských práv. 
Niektoré opatrenia však vyvolávajú nie príliš 
kladné postoje. Možno aj vám je smutno, 
keď sa stretnete s neohľaduplnosťou, 
s nepochopením, s ľahostajnosťou,  
s nadávkami a hádkami. 

 K tomu sa pridávajú mnohé nevysvetlené 
otázky a nariadenia bez rozumného 
zdôvodnenia. Nie je to drastické, že na krste 
môže byť len šesť osôb? Prečo nemôže byť 
osem: rodičia, krstní rodičia a starí rodičia 
z obidvoch strán? Aj tak budú doma spolu! 
Prečo v inej krajine, rovnako postihnutej 
ako naša, je dovolená na pohrebe účasť do 
tridsať osôb a u nás nie? Prečo v obchode 

Kancelária: Po a Pia: 16:00 - 17:30; Ut a Štv: 15:30 - 16:30, Str: po rannej sv. omši

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Časy sv. omší sú nateraz informatívne, 
platné budú po zrušení zákazu verejných bohoslužieb.
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MOŽNOSŤ OSOBNEJ MODLITBY V KOSTOLE
Kostoly budú naďalej otvorené každý víkend (SO a NE) od 09.00 do 17.00 k osobnej 
modlitbe, ak by ste prechádzali okolo, pokojne sa zastavte. Keby ste náhodou v ten 
istý čas prišli viacerí, sadnite si v dostatočnej vzdialenosti jeden od druhého a majte 
rúško!!!
Na Veľký piatok bude kostol otvorený od 8.00 do 14.00 k osobnej adorácii a modlitbe.

SVIATOSŤ ZMIERENIA - SVÄTÁ SPOVEĎ
Svätý Otec František nás povzbudzuje a odporúča v týchto ťažkých časoch, 
aby sme si vzbudili dokonalú ľútosť nad svojimi hriechmi, ako nás k tomu 
vedie Katechizmus v bode 1452: Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému 
nadovšetko, volá sa dokonalá (je to ľútosť z lásky). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; 
dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť  
k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.

Sme si vedomí, že spása duší je vrcholným zákonom Cirkvi a tiež, že sme vystavení obrovskému 
riziku nákazy. Veriaci môže nakaziť kňaza, ale aj spovedník môže nakaziť veriaceho. Preto je na 
rozumné uváženie každého z nás počkať so sv. spoveďou - a zvlášť, keď nemáme ťažký hriech. 
Ak by predsa len niekto trval na osobnej sv. spovedi, som k dispozícii každý deň v čase od 15.45 
do 16.00 okrem soboty a nedele.

ZBIERKY
Veľmi oceňujem vašu štedrosť a prejav spoluzodpovednosti za našu farnosť a kostoly  
a vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary. Všetky peniaze, ktoré ste vhodili 
do krabičky v kostole budú rozdelené na štyri časti a poslané na tieto úmysly: 1. na charitu;  
2. pre prenasledovaných kresťanov; 3. pôstna krabička pre Afriku; 4. na potreby farnosti

Niektorí ste ma prosili o číslo účtov, aby ste mohli podporiť zbierky cez internetbanking:

CHARITA   IBAN SK86 5600 0000 0093 3043 3002
PRENASLEDOVANÍ KRESŤANIA IBAN SK63 0200 0000 0035 1220 9151
PÔSTNA KRABIČKA PRE AFRIKU IBAN SK74 5200 0000 0000 1635 2051, var. symbol 221
BOŹÍ HROB   IBAN SK54 0200 0000 0000 0024 3512, v.s. 91002

On spája človeka s Bohom, vymaňuje z neprávosti sveta a z otroctva hriechu, pomáha prejsť 
ťažkými chvíľami. Pozýva nás, aby sme verili v transformujúcu silu lásky a pokúsili sa ju žiť.
 Ježišovo víťazstvo nad hriechom a zlom oslavujeme na Veľkonočnú nedeľu. Rodinné 
stolovanie začneme zapálením sviece, prečítaním dvadsiatej kapitoly Evanjelia podľa Jána, 
modlitbou Verím v Boha, požehnaním jedla a vďakyvzdaním za dar vykúpenia. A nezabudnime 
zamávať susedovi a zavolať našim drahým, zvlášť tým, ktorí sú doma sami. Kresťan je predsa 
apoštolom nádeje, odpustenia a radosti.

EVANJELIUM PODĽA JÁNA (Jn 20,1-18)
Prázdny hrob. Peter a Ján pri hrobe.

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu 
a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi 
Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: 
„Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“ 
Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý 
učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené 
plachty; dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. 
Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež 
osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl  
i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych. Potom sa učeníci vrátili domov.

Ježiš sa zjavuje Márii Magdaléne. 

Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do 
hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým 
uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa 
jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“ Vravela im: „Odniesli môjho Pána a 
neviem, kde ho položili.“ Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť 
Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? 
Koho hľadáš?“ 
Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, 
kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“ Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky 
mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ. Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte 
nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a 
vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: 
„Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.

MODLITBA POŽEHNANIA VEĽKONOČNÉHO JEDLA
Zvelebený si, Pane, náš dobrotivý Boh,
Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním.
Ďakujeme za Tvoje dary, 
ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života.
Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak,
aby sa posilnila naša vzájomná láska
a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen

SVÄTÁ OMŠA CEZ MÉDIÁ
Každodenné povzbudenie Božím slovom ponúka prenosmi zo slúženia sv. omší 
Rádio Lumen a TV Lux. 

Odporúčam vám sledovať obrady Veľkého týždňa s otcom arcibiskupom v priamom 
prenose na www.telke.sk, je to príležitosť lepšie si uvedomiť aj patričnosť do arcidiecézy  
a jednotu so svojim biskupom.

Zelený štvrtok: 10.00 a 18.00; Veľký piatok 15.00; Biela sobota 19.00, Veľkonočná nedeľa 10.30

Pri účasti na sv. omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité mať na pamäti toto:
pri sledovaní sv. omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej 
omše, živej obety Ježiša Krista; svoju snahu byť účastný na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, 
že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby; počas 
sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame.


