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25. marec

Slovensko si tento rok 25. marca pripomína

tridsiate výročie Sviečkovej manifestácie,
jedného z najvýznamnejších verejných
prejavov odporu voči komunistickému
režimu v bývalom Československu. Pokojné
zhromaždenie veriacich za občianske a
náboženské slobody sa skončilo tvrdým
policajným zásahom. Táto manifestácia
vznikla z podnetu veriacich, vyjadrila však aj
požiadavku za úplné dodržiavanie
občianskych práv v Československu pre
všetkých občanov – veriacich aj neveriacich.
Vyrástla z koreňov náboženského a
občianskeho disentu, tajnej cirkvi, laického
apoštolátu, samizdatov, zavraždených kňazov
a rehoľníkov, stoviek rokov nespravodlivo
väznených, utrpenia intelektuálov a z pôdy
pontifikátu Jána Pavla II. a jeho výzvy
„Nebojte sa!“. Kvalitou občianskeho odporu,
šírkou záberu požiadaviek, odvahou vzoprieť
sa monolitnej moci a reálnym utrpením ju
možno považovať za systémový začiatok
definitívneho pádu komunistickej totality na
Slovensku, ku ktorému došlo po 17.
novembri 1989.
25. marec je zároveň známy ako Deň
počatého dieťaťa, ktorým sa šíri úcta ku
každému počatému a ešte nenarodenému
dieťaťu. Dnes je zároveň Kvetná nedeľa a tá

je pripomienkou dvojznačnosti ľudskej
povahy, ktorá sa prejavila nielen v Kristovej
kauze, ale je rozhodujúcim činiteľom i v
horeuvedených spoločenských a osobných
osudoch. Od roku 1985 je Kvetná nedeľa
Svetovým dňom mládeže, lebo Ján Pavol II.
veril, „že dnešná mládež chce budovať svet
spravodlivosti, pravdy a lásky“. Na dnešný
deň tak pripadá niekoľko udalostí, ktoré
vnútorne spája nádej napriek zúfalstvu, život
napriek smrti, víťazstvo napriek prehrám,
jednoducho stále prítomný Ježiš.

(podľa  www.tkkbs.sk upravil Marcel Stanko)
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Na Veľký piatok za nás Ježiš zomrel. Potrebujeme väčší dôvod na to, 
aby sme si v tento deň našli čas ísť do kostola?

Musíme ísť naozaj na Veľký Piatok do kostola? 

Na prvý Veľký piatok Ježiš visel na kríži a o

tretej popoludní zvolal: „Otče, do tvojich
rúk porúčam svojho ducha“ Lk 23, 44-46. Po
týchto slovách zomrel, aby nám dal život.
Odvtedy je tretia hodina popoludní
„hodinou milosrdenstva“, najväčšej lásky. U
nás sa tento deň nazýva Veľký piatok a
prívlastok „veľký“ sa vzťahuje na Ježišovu
veľkú lásku. Slávnostná liturgia. Na Veľký
piatok slávime podstatu našej viery v Ježiša.
Ak by za nás netrpel a nezomrel, nemohol
by na Veľkonočnú nedeľu vstať zmŕtvych.
Pre náš vzťah s Ježišom je veľmi dôležité,
aby sme si v najťažší deň jeho života našli
čas ísť do kostola. Je to vhodný čas pomodliť
sa krížovú cestu. Ešte dôležitejšie je
zúčastniť sa v tento deň na slávnostných
obradoch. Ak liturgiu Veľkého piatku
vnímame len povrchne, môže sa nám zdať
zdĺhavá a pochmúrna, no keď pochopíme, s
akou láskou Ježiš trpel a zomrel na kríži,
začneme vnímať aj krásu a dojímavosť
obradov. Keď na Veľký piatok vstúpime do
rímskokatolíckeho kostola, hneď si
všimneme, že nádoby na svätenú vodu sú
prázdne a sochy zakryté. Nehoria sviece,
nepočuť organ, oltár je obnažený, bez
ozdôb. Prázdny a otvorený svätostánok je
smutným potvrdením Ježišovej smrti. 

Pašie a slávnostné modlitby. Na začiatku
obradu v tichosti prichádza kňaz a
prisluhujúci v červených rúchach. Ľahnú si
pred oltár tvárou k zemi. Ostatní kľačia. Po
prvom sa druhom čítaní sa čítajú pašie, opis
Kristovho utrpenia a smrti z Evanjelia podľa
Jána. Keď počujeme, že Ježiš zomrel, všetci
pokľakneme. 
Nasledujú slávnostné modlitby veriacich za
Cirkev, pápeža, biskupov, kňazov, diakonov a
všetok veriaci ľud, za katechumenov,
jednotu kresťanov, za Židov, za tých, čo
neveria v Krista, za tých, čo neveria v Boha,
za tých, čo spravujú štát a za tých, čo
znášajú útrapy. Poklona sv. krížu a sv.
prijímanie. Nasleduje poklona sv. krížu. Kríž
sa slávnostne nesie medzi dvoma horiacimi
sviecami. Kňaz ho ukazuje všetkým
prítomným ako znak nadľudskej obety,
ktorú za nás vykonal Ježiš. Trikrát sa spieva:
„Hľa, drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ
sveta.“ Všetci odpovedáme: „Poďte,
pokloňme sa.“ Kľakneme si a chvíľu
zotrváme v tichej adorácii. Potom vyjadríme
svoju lásku k Ježišovi poklonou alebo aj
pobozkaním kríža. Treba si uvedomiť, že
Ježiš nás všetkých vyzýva, aby sme vzali svoj
kríž a nasledovali ho. Ježišova obeta na kríži
a obeta sv. omše je jediná obeta. Preto
môžeme aj v deň, keď si pripomíname jeho
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smrť, prijať Eucharistiu, ktorá bola 
od Zeleného štvrtka uložená na dočasnom
oltári. Po záverečnej modlitbe kňaz v tichu
odchádza. Kríž ostáva v prázdnom tmavom
kostole. Osvetľujú ho len dve sviece, ktorých
svetlo naznačuje, že Božie svetlo prekoná aj
najtemnejšie zlo. Biela sobota. Po Veľkom
piatku nasleduje Biela sobota. Na tento deň
sa často zabúda, no nie je len príležitosťou
na záverečné prípravy pred Veľkou nocou.
Mali by sme ho stráviť s Ježišom, ktorý
naozaj zomrel, čím zvíťazil nad smrťou a
zbavil moci diabla, „toho, ktorý vládol nad
smrťou“ KKC 635. „Zostúpil do hlbín smrti“,
a to nielen pre kresťanov, ale aj pre tých,

ktorí žili pred ním. Ježiš spasil všetkých ľudí
všetkých čias, ktorí túžia po zmierení s
Bohom. Na Bielu sobotu môžeme rozjímať o
Kristovom utrpení a smrti. V tento deň sa
neslávi Eucharistia a oltár zostáva prázdny
až do slávnostnej Veľkonočnej vigílie. Aj my
dovtedy môžeme dodržiavať pôst. Približne
do r. 1955 sa Veľkonočná vigília slávila na
Bielu sobotu ráno a pôst sa končil
napoludnie za zvonenia kostolných zvonov.
Dnes ju už ale slávime po západe slnka,
podobne ako prví kresťania. 

(Dominika Čechová)
Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

Hovorí priateľ priateľovi:
- Ľutujem toho Jana. Celý život sa
učí najrozmanitejšie reči a napokon ho
manželka nepripustila ani k slovu.

- Človek by nad tebou zaplakal! Si
iba 14 dní ženatý a už si sám perieš košeľu?
- Ty si sa zbláznil. Či nevidíš, že je to
blúza mojej ženy.

Väzeň dostal list od manželky.
- Čo ti píše?  - pýtajú sa spoluväzni.
- Píše, že syn na skúške prepadol.
Predstavte si, aká hanba pre našu rodinu.

Že sa nehanbíte, karhá sudca
obžalovaného. – Všetci svedkovia vravia, že
ste čestný človek a vy sa vkradnete do
susedovho domu, kde ste ukradli trúbku. A
keby ste aspoň vedeli hrať.

- Ani on nevie a predsa hral.

Rovnoprávnosť
Referentka na odborovej schôdzi rečnila.
Kedy konečne v našom závode dostanú
ženy platy mužov.
Z prvej rady sa ozval hlas:
- Budúci piatok, keď bude výplata.

Pán učiteľ žartuje:
- Gejza, veď si si mohol nájsť krajšiu
ženu. Tvoja má krivé nohy, veľmi je chudá a
stále škúli.
- Ej pán učiteľ, keby ste mali moje
oči, tiež by sa vám páčila. 

(Dodala Anička Sabolová ml. )
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Posolstvo Veľkej Noci

Obdobie päťdesiatich dní od nedele

Pánovho zmŕtvychvstania do nedele
Zoslania Ducha Svätého  Cirkev slávi v
radosti a plesaní ako jeden deň, ba ako
jednu „veľkú nedeľu“ (porov. Direktórium
2003), Aby pre nás, čo sa nedeľu čo nedeľu
(či deň čo deň) zhromažďujeme v Pánovom
chráme nebolo toto obdobie len časom,
kedy s radosťou spievame veľkonočné
Aleluja, ale aby posolstvo Zmŕtvychvstalého
bolo pre nás stále živé, vráťme sa v
niekoľkých zamysleniach k odkazu Veľkej
noci.

Čo pre mňa znamená Veľká noc?
Všetky ľudské túžby a želania smerujú
jednoznačne k určitej plnosti života. Mať
šťastnú rodinu, zdravie, úspech, milovať a
byť milovaný – to všetko je pre človeka
najväčším životným šťastím. A práve toto
šťastie nezriedka zakalí existencia smrti.
Človek často uvažuje, aký zmysel má všetko
ľudské namáhanie, keď v okamihu smrti
musí všetko opustiť?“
Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii
Gaudium et spes (Radosť a nádej) hovorí:
Záhada údelu človeka vyvrchoľuje pred
tvárou smrti. Človeka netrápia len bolesti a
postupný telesný úpadok, ale ešte väčšmi
strach pred definitívnym zánikom. Zárodok
nesmrteľnosti, ktorý nosí v sebe a ktorý sa
nedá zredukovať len na hmotu, sa vzpiera
proti smrti. No Boh povolal a volá človeka,
aby k nemu prilipol celou svojou bytosťou vo
večnom spoločenstve neporušiteľného
Božieho života. Toto víťazstvo dosiahol
Kristus svojím zmŕtvychvstaním oslobodiac
človeka od smrti svojou vlastnou smrťou.
Skutočný význam má iba to, čo prekonáva

smrť a trvá navždy. V tom spočíva aj
skutočné šťastie človeka. Cestu k tomuto
skutočnému šťastiu naznačuje posolstvo
veľkonočných sviatkov: Kristus premohol
smrť svojím zmŕtvychvstaním! Toto
posolstvo dáva človeku pevnú istotu, že má
u Boha dobrú budúcnosť. Boh sa v Kristovi
postavil na stranu ľudí a otvoril im
perspektívu krásnej budúcnosti so
vzkrieseným Božím Synom. Veriaci človek
teda očakáva, že posledné slovo pri
umieraní má Boh a nie smrť. A tak viera vo
vzkriesenie patrí k podstate kresťanskej
viery.
Istá novinárka sa podujala urobiť anketu na
tému: „Čo pre vás znamená Veľká noc?“
Náhodne vybraní ľudia na ulici dávali
rozličné odpovede: „Niekoľko voľných dní...
nákupy... šibačka... stres... veľké
upratovanie... dovolenka...“ (V odpovediach
na rovnakú otázku pre SMS fórum jednej
našej televízie sa objavila dokonca
odpoveď: „Trápne sviatky“. Je viac ako
bolestné, že sa to stalo na kresťanskom
Slovensku - pozn.red.)
Odpovede spomínanú novinárku
neuspokojili. Už sa chcela vzdať, keď
zbadala malé dievčatko vychádzajúce s
kyticou z kvetinárstva. Spýtala sa teda aj jej:
„Čo pre teba znamená Veľká noc?“
Dievčatko po chvíľke rozmýšľania povedalo:
„Veľká noc pre mňa znamená toľko ako nový
život. Ježiš Kristus zomrel za nás na kríži a na
Veľkú noc vstal z mŕtvych. Tým nám
povedal, že aj my raz vstaneme z mŕtvych a
budeme mať nový život. Na Veľkú noc
máme myslieť aj na to, že smrťou sa všetko
nekončí.“
Novinárku zarazila odpoveď, ktorá zaznela z
ešte detských úst. Spýtala sa teda:
„Povedala ti to azda tvoja mamička?“

Dievčatko prikývlo: „Áno, to mi ona
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1. čítanie: Iz 50, 4-7
Ž: 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 
Refrén: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?
2. čítanie: Flp 2, 6-11
Evanjelium: Mk 14, 1 – 15, 47 alebo kratšie Mk 15,
1-39

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Chrámová opona oddeľovala v chráme priestor veľsvätyne, kam smel vstúpiť len veľkňaz.
Kristovou smrťou sa otvára najposvätnejšie miesto, kde prebýva Boh. Už nie je priestorom,
kam nikto nesmie. Stáva sa miestom, kam sú všetci pozvaní. Kristus je cesta i dvere vedúce
k samotnému Bohu. 

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie

povedala krátko predtým, ako minulý rok,
práve na Veľkú noc zomrela.“ Chvíľu zápasila
so slzami a pokračovala: „Teraz jej idem
odniesť na hrob kvietky. Ale ona je stále v
mojej blízkosti, to viem! Lebo ona žije ďalej,
aj keď zomrela.“ Novinárka ešte dlho
premýšľala o slovách tohto dievčatka. Jasne
cítila, že toto dieťa z opýtaných najlepšie
pochopilo zmysel veľkonočných sviatkov.
A ako chápeme my posolstvo Veľkej noci?
Ak nám doteraz azda unikalo, práve teraz je
pravá chvíľa, aby sme túto radostnú zvesť
prijali a pevne v sebe zakotvili. Len viera v
zmŕtvychvstanie dá totiž zmysel našej
každodennej námahe. Jedine v jej svetle
pochopíme, čo je pomíňajúce a čo večné, čo
bezvýznamné a čo dôležité. A tak sa
veľkonočné posolstvo pre nás stane cestou
k skutočnej plnosti života – k večnému
životu s Bohom.
Môžeme mať veľa túžob, no všetky nech sú
podriadené tej najdôležitejšej – túžbe po
novom živote. Preto žime tak, aby sme boli

hodni naplnenia túžby po novom, šťastnom
a radostnom živote s Ježišom.

Marek Šenkárik
Zdroj: www.blumental.sk
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V metropole východu majú novinku,
vzniklo Arcidiecézne centrum pre rodinu 

Košice 20. marca (TK KBS) V metropole

východu vzniklo Arcidiecézne centrum pre
rodinu. Jeho zriadenie promulgoval v
pondelok 19. marca 2018 Mons. Marek
Forgáč, košický pomocný biskup. Urobil
tak počas svätej omše v Katedrále sv.
Alžbety. Podľa jeho slov by toto centrum
malo napomáhať riešiť celú šírku
problematiky okolo rodiny a manželstva. 
"Arcidiecézne centrum pre rodinu v
Košiciach zverujeme pod ochranu
Preblahoslavenej Panny Márie a sv. Jozefa,
jej ženícha, na ktorého liturgický sviatok
bude zriadené," píše sa na stránke
rodina.rimkat.sk, kde budú aktualizované
informácie o činnosti centra. To bude
napomáhať vzniku dobrých manželstiev, a
na druhej strane by malo pomáhať riešiť aj
problémy, ktoré v manželstvách vznikajú 

Rím privítal na predsynodnom stretnutí
300 mladých z piatich kontinentov 

Vatikán (RV) V pondelok 19.marca

privítal Rím 300 mladých účastníkov
predsynodného stretnutia. Úlohou
mladých ľudí z piatich kontinentov, medzi
ktorými má zastúpenie aj Slovensko, je
príprava spoločných podnetov k
októbrovej biskupskej synode s témou
„Mladí, viera a rozlišovanie povolania“.
Stretnutie organizuje Generálny
sekretariát biskupskej synody v duchu
priania Svätého Otca Františka, aby
synoda nebola len „o mladých“, ale aj „s
účasťou mladých“. 
Stretnutie s anglickým mottom „We talk
together“ (Hovoríme spolu) trvalo od
pondelka 19. marca do soboty 24.marca.
V úvodný deň  Svätý Otec počúval ich . Z
prediskutovaných podnetov mali zostaviť
dokument, ktorý neskôr poslúži
synodálnym otcom. 
Prvé kolo zbierania individuálnych
informácií od mladých za účelom synody
prebehlo v druhej polovici minulého roka
formou internetového dotazníka, na ktorý
prišli odpovede od 221 tisíc mladých ľudí.
Jeho výsledky, ktoré sú momentálne ešte
v štádiu vyhodnocovania, sa spolu s
výstupom z predsynodného stretnutia
stanú súčasťou pracovného dokumentu
synody, tzv. Instrumentum laboris.

(dodala Anna Sabolová ml.)  



VV čASEčASE odod 26.03.2018 26.03.2018 dodo 01.04.201801.04.2018
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 1.4.-7.4. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. Magdaléna diľová.     

Spovedanie chorých: Chorých spovedajúcich sa len pred sviatkami, ktorých ste nahlásili alebo
do utorka nahlásite v sakristii, navštívim v stredu 28. marca dopoludnia.

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní: Na Zelený štvrtok – pri verejnej adorácii
Najsvätejšej sviatosti recitovaním alebo spevom Ctime túto. Na Veľký piatok – za nábožnú
účasť na poklone krížu. Na Veľkonočnú vigíliu – za obnovu krstných sľubov.

Tehlička pre Afriku: Pri východe z kostola je pokladnička označená pre verejnú zbierku
schválenú Ministerstvom vnútra a organizovanú saleziánskym občianskym združením Savio s
názvom Tehlička. Po detskej sv. omši v stredu si deti môžu zameniť peniaze našetrené pôstom
napr. od sladkostí za samolepky tehličiek a pomôcť uhasiť smäd svojim rovesníkom v Keni. Ale
prispieť môžeme všetci aj bez tehličiek a kedykoľvek počas pôstu do Zeleného štvrtka.

oHLÁŠKY: Maroš Jozefov, syn Petra a Daniely rod. Makatúrovej, bývajúci v Malej Domaši a
Vladimíra Uhlíková, dcéra Vladimíra a Viery rod. Chovancovej, bývajúca v Čemernom, 
ohlasujú sa 1. krát.

Zimný štadión: Dnes (25.3.) máme poslednú možnosť korčuľovania v STD Aréne pre našu

farnosťv zmenenom čase od 1800do 1900. Poplatok kvôli nižšej účasti upravujeme na 2€ pre
dospelých a 1€ pre nedospelých. Ďakujeme za účasť a porozumenie.

Rozpis lektorov:

Zelený štvrtok: 1800 hod. - r. Kľučárova; Veľký piatok: 1500 hod. - J. Demčák, D. Slivková;

Biela sobota: 1930 hod. - r. Ľ. Gazdu, p. Kavuličová, p. Gedorová, p. Repčinová;

Veľkonočná nedeľa: 800 - r. Baníkova, r. Hrubovska, 1000 - r. Jenčova

Prerušenie distribúcie elektriny v čemernom podľa informácií z mesta: 26. 3., 27. 3. a 28. 3.
2018 Jarková ulica od trafostanice po č.d. 583, Železničná od autoservisu po č.d. 34 v čase od
07.00 hod. do 17.30 hod. 
Ďalej 5. 4. 2018 Lesnícka a Zimná v čase od 07.00 hod. do 17.30 hod. a 6. 4. 2018 časť Jarková
od trafostanice po Prešovská, Prešovská úsek od č.d. 51 po č.d. 532 v čase od 07.00 hod. do
16.30 hod.
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PPoNdELoKoNdELoK 26.03.201826.03.2018 Sv. omša: 1830 + Alfonz Saxun; + Alfonz Fenik

Poklona Sv. olt.: 1845

UU ToRoKToRoK 27.03.201827.03.2018 Sv. omša: 800 + Ján Džujka; + Marta, Helena,  
Michal, Mária, Ján

SS TREdATREdA 28.03.201828.03.2018 Sv. omša: 1800 + Helena Zavodová (1. výročie)
(detská)

ŠŠ TVRToKTVRToK 29.03.201829.03.2018
ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ

VEČERE

Sv. omša: 1800 + Zuzana a Michal; + Pavol a 
Cyril Bindasoví 

Bdenie s Ježišom: 2200 (ukončenie)

PP iAToKiAToK 30.03.201830.03.2018
VEĽKÝ PIATOK

1100 Pobožnosť krížovej cesty

Sv. omša: 1500 Slávenie utrpenia a smrti Pána

2200 Odloženie Oltárnej sviatosti

SS oBoTAoBoTA 31.03.201831.03.2018
BIELA SOBOTA

700 Vyloženie Oltárnej sviatosti; modlitba 
posvätného čítania a ranných chvál

1500 Korunka Božieho milosrdenstva pri Božom 
hrobe 

1600 Požehnanie veľkonočných jedál (pri starom 
kostole)

1930 Veľkonočná vigília

NN EdEľAEdEľA 01.04.201801.04.2018

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA 

630 Požehnanie veľkonočných jedál (v novom kostole)

Sv. omša: 800 za farnosť

Sv. omša: 1000 ZBP Miroslav Krišo (50 rokov)

LiTURGicKýLiTURGicKý PRoGRAMPRoGRAM odod 26.03.2018 26.03.2018 dodo 01.04.201801.04.2018


