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Ukázal im ruky a nohy

“Evanjelista Lukáš veľmi zdôrazňuje telesnosť vzkrieseného Pána. Polemicky tak reaguje na

helenistické prostredie, ktoré verilo v nesmrteľnosť duše, ale nie vo vzkriesenie tela. Pre
Gréka je duch v protiklade k telu. Ale apoštol Pavol v Liste Korinťanom hovorí o „duchovnom
tele“ (1Kor 15,44). To nie je niečo netelesné alebo nejaký prelud, ale hmotné telo oživené
Božím Duchom. Telo sa delí na rastlinné, živočíšne, ľudské a duchovné podľa odlišného
životného princípu, ktorý ho oživuje.
Ruky a nohy Vzkrieseného poukazujú predovšetkým na jeho totožnosť s Ukrižovaným, na
dejinnú súvislosť medzi krížom a vzkriesením. Toto pred učeníkmi prítomné telo je to isté,
ktoré chýba v hrobe. Znamenia víťazstva smrti sú teraz znameniami jej porážky. Navzdory
každému falošnému spiritualizmu je telo veľmi dôležité: „každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš
Kristus prišiel v tele, je z Boha“ (1Jn 4,2). Je pravda, že Ukrižovaný vstal z mŕtvych. Ale je
skutočne tajomstvom, že Vzkriesený je totožný s Ukrižovaným. Práve to chcú evanjelia ujasniť
a učeníci boli vždy v pokušení to prehliadať.

(podľa Silvano Fausti: Nad evangeliem podle Lukáše pripravil Marcel Stanko)
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Okrem Ježiša a Márie je každý hriešny. S pomocou Božej milosti sa však môžeme zo
všetkých síl snažiť viesť cnostný život.    

Prečo sú niektorí kresťania pokrytci a porušujú

Božie zákony?

Boh nám dal jasné prikázania, no nikto ich

nedodržiava úplne do bodky. Určite vieme,
aké ťažké je robiť všetko dokonale. Keďže
prví ľudia zhrešili a obrátili sa proti Bohu,
rodíme sa nedokonalí. Naše mysle sú
zatemnené a naša vôľa je oslabená, takže
ľahko podľahneme pokušeniu konať zlo.
Naša prirodzenosť je porušená a sami od
seba sa k Bohu opäť nevrátime. Preto
potrebujeme Božiu milosť, ktorú dáva Ježiš
každému, kto o ňu prosí. To, že kresťan
zhreší, ešte neznamená, že je pokrytec.
Znamená to, že nie je dokonalý. Pokrytec sa
tvári, že v niečo verí, no nespráva sa podľa
toho. Niektorí kresťania sú naozaj pokrytci,
no väčšina z nás je obyčajným hriešnikom.
Neresti. Napriek získanej milosti v každom z
nás zostávajú po sviatosti krstu určité zle
sklony. Ak im opakovane podliehame,
pestujeme v sebe zlozvyky alebo neresti,
teda opak cností. Neresť je často zvrátená
forma dobrého návyku: starostlivosť o
druhých je napríklad veľmi dobrá, no nemali
by sme do všetkého strkať nos alebo pod
zámienkou pomoci iným zanedbávať svoje
ostatné povinnosti. Zlozvyky si pestujeme
tým, že opakovane robíme niečo, čo nám
alebo druhým škodí. Hoci sa niektoré

neresti môžu zdať z určitého pohľadu
zaujímavé či napínavé, nikdy nám neprinesú
skutočné a trvalé šťastie. Môžu nám priniesť
dobrý pocit, no len veľmi krátko. Čím viac sa
svojim zlozvykom poddávame, tým viac nás
ovládajú. Čím viac sme od nich závislí, tým
prázdnejší, jednotvárnejší a temnejší život
vedieme. Cnosti. Cnosti sú dobré návyky
alebo stále náklonnosti, ktoré nám
pomáhajú konať správne. Pestovaním cností
môžeme žiť plnohodnotne. Dnes sa slovo
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cnosť takmer vždy predstavuje ako vrchol
nudy a jednotvárnosti to nie je pravda!
Cnostný kresťan, ktorý je zapálený pre Boha
a miluje ho dáva svoju lásku ďalej, a tak
premieňa svet. Je nemožné, aby nás taký
človek neovplyvnil Napríklad s. Matka
Tereza alebo sv. Ján Pavol II. Nenarodili sa
ako svätci. Stali sa mimoriadne dobrými
ľuďmi, pretože s pomocou Božej milosti
pestovali svoje cnosti. Hriech. Pestovať
cnosti nie je ľahké, keďže opakovane
hrešíme. Človek ľahko stratí motiváciu. Naše
hriechy však nie sú najdôležitejšie.

Najdôležitejšie je uvedomiť si, že
potrebujeme Božiu milosť a odpustenie.
Cirkev na zemi nie je spoločenstvom
dokonalých ľudí. Cirkev je, ako ju opísal
pápež František, poľná nemocnica pre
zranených na bojisku života. Ak milujeme
Boha, chceme byť svätí napriek svojej
hriešnosti. Na to však potrebujeme Božiu
milosť a pomoc Cirkvi. Svätými sa staneme
iba po malých krôčikoch. 

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

Vieš, ako vznikla Praha?
- Neviem.
- To išla horda kočovných Mongolov na
koňoch. Keď došli na Vyšehrad, ten, čo bol
na čele zakričal:
- Pr-aha, tu sa utáboríme.

Ateista dokazuje, že Boha niet, lebo ho
nevidel.
Druhý mu odpovedá: Ja tiež pochybujem, že
vy máte rozum, lebo som váš rozum
nevidel.

Človek sa cíti len vtedy dobre, keď zažije
horšie. K istému rabínovi prišiel mu a
ponosoval sa, že je nešťastnejší ako Jób zo
Starého zákona. So štyrmi deťmi, ženou,
svokrou musí žiť v jednej miestnosti. To sa
nedá vydržať. 
Rabín mu povedal: - Máš sliepky?
- Áno štyri.
- Dones aj sliepky do izby!
Zakrátko prišiel znova a začal bedákať, že je
to ešte horšie. Sliepky v izbe, lietajú a špinia. 
Rabín sa ho pýtal:

- Máš teľa?
- Mám aj teľa.
- Aj teľa maj v izbe.
Muž poslúchol, ale jeho položenie bolo ešte
horšie. Teľa špinilo a múkalo. Muž sa znovu
prišiel ponosovať. Rabín mu radil, aby si do
izby vzal aj koňa. Ale kôň skákal a erdžal.
Položenie človeka bolo neznesiteľné.
- Budem mešuge- hovorí si.
Rabín mu povedal:
- Keď je tomu tak, vypusti sliepky, teľa aj
koňa.
Muž utekal domov, a urobil tak, ako mu
rabín prikázal. Zakrátko prišiel k rabínovi a
hovorí:
- Som najšťastnejší človek na svete.

(dodala Anna Sabolová, ml.)

Zdroj: Ján Rybár – Smiechom povedať pravdu
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Devalvácia slova

Žijeme v čase veľkej devalvácie slova.

Možno preto, že je ich príliš veľa. Raz som s
jedným známym sledoval televíznu reláciu,
kde na otázky moderátora odpovedali
zástupcovia rôznych politických strán. Bola
to celkom zaujímavá beseda. Zarazil ma
však postoj môjho známeho, ktorý celý čas
komentoval vystúpenia jednotlivých
politikov. Z jeho slov bolo zrejmé, že
neverí slovám ani jedného z politikov.
V akej zvláštnej dobe žijeme, keď
nedôverujeme slovám iného človeka.
Slovo stratilo svoju hodnotu. 
Boh sa nám však prihovára skrze svoje
slovo. Bolo by tragické, ak by sme
dopustili, aby sa devalvácia ľudského
slova preniesla i na Božie slovo. 
Je preto priam nutné pripraviť sa na
počúvanie Božieho slova. Svätý apoštol
Jakub nám ozrejmuje jeden z aspektov tejto
prípravy, keď hovorí: „Vedzte, bratia moji
milovaní: každý človek má byť rýchly, keď
treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý
do hnevu, lebo človek v hneve nekoná, čo je
spravodlivé pred Bohom. Preto odložte
všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu“ (Jak 1,
19-21a). 
V týchto slovách je ukrytá pozvánka ku
kultivovaniu srdca. Človek má byť rýchly,
keď treba počúvať. Svätý apoštol Jakub tu
nehovorí o fyzickom vnímaní slov skrze
sluch, ale o schopnosti vnímať čo Boh
hovorí. 
Dobre nám to môže objasniť pohľad na
konverzáciu dvoch ľudí. Zaiste ste už mali aj
vy možnosť byť svedkami rozhovoru dvoch
ľudí, ktorý vlastne nebol dialógom, ale
monológom. A určite sa vám stalo, že počas
rozhovoru ste zistili, že ten druhý vás
vlastne ani nevníma, pretože uvažuje nad

tým, čo chce ešte povedať. Neraz človek
zaujíma podobný postoj i k Bohu. Počúva
jeho slovo, ale skutočne ho nepočuje. Preto
Ježiš Kristus hovorí: „Kto má uši, nech
počúva!“ (Mt 11, 15). A táto výzva sa
opakuje v evanjeliu. A osemkrát zaznieva aj
v poslednej knihe Nového zákona – v
Zjavení sv. Jána. 
Ako sa teda máme naučiť pozornému
načúvaniu? Ktoré prekážky máme prekonať
a ako? 

Sv. apoštol Jakub nám ako prvé radí, že
máme byť „pomalí do reči“. Žartovne sa
hovorí, že Boh nám dal preto pár uší a iba
jedny ústa, aby aspoň niekedy nám mohol
niečo povedať. Človek, ktorý veľa rozpráva,
nemôže povedať veľa múdreho. No nemôže
ani veľa počuť, pretože je zaneprázdnený
rozprávaním. Byť „pomalý do reči“ znamená
cítiť nutnosť stíšenia, mlčania, vytvorenia
priestoru v sebe, do ktorého by mohol
prehovoriť Boh. 
Jeden mladík prišiel za filozofom
Sokratesom, aby sa naučil rečníckemu
umeniu. Keď sa predstavil, začal rozprávať o
svojej túžbe. Jeho vášnivú reč po chvíľke
filozof zastavil tým, že mu položil prst na
ústa a povedal: „Mladý muž, v tvojom
prípade budem požadovať dvojnásobný
poplatok.“ Mladík sa spýtal: „Prečo?“
Sokrates odpovedal: „Pretože ťa budem
musieť naučiť dve veci: umeniu ovládať
jazyk a umeniu ovládať ho správne.“ 
Ak chceme skutočne počuť Božie slovo,
potrebujeme sa naučiť byť „pomalí do reči“. 
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Sv. Jakub však pokračuje. Jeho druhou
radou je, že máme byť „pomalí do hnevu“.
Nie je ani potrebné zdržiavať sa pri tejto
rade. Veď zo skúsenosti vieme, že hnev
pôsobí ako nejaký blok, cez ktorý neprejde
žiadne Božie slovo. A ak ho aj začujeme,
tvárime sa, akoby sme ho nepočuli, pretože
v tej chvíli je pre nás veľmi nepríjemné. Je
dôležité usilovať sa o pokoj vo svojom
vnútri, aby sme mohli s úžitkom načúvať
Božiemu slovu. 
A poslednou radou sv. Jakuba je výzva:
„odložte všetku nečistotu a akúkoľvek
zlobu“. 
Táto rada si tiež nevyžaduje vysvetlenie.

Stačí nám konštatovanie, že k počúvaniu
Božieho slova potrebujeme čisté srdce. Ak
vyhlásime nekompromisný boj zlým a
nečistým myšlienkam, teda ak ich
odsúdime hneď ako sa objavia a budeme sa
usilovať o dobré zmýšľanie, budeme mať
čisté srdce, pripravené načúvať Bohu. 
Božie slovo nie je ľudské slovo. Aby sme
počuli, čo nám Boh hovorí, musíme sa
pripraviť. Prijmime preto tieto jednoduché
rady svätého apoštola Jakuba.     

Zdroj: www.homily-service.sk

1. čítanie: Sk 3, 13-15. 17-19
Ž: 4, 2. 4. 7. 9 
Refrén: Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako
znamenie, alebo Aleluja.
2. čítanie: 1 Jn 2, 1-5a
Evanjelium: Lk 24, 35-48

Krátke zamyslenie na evanjelium: Znova čítame správu o Kristovom príchode medzi
apoštolov. Môže nás zaraziť, že evanjelista zdôrazňuje prekvapenie učeníkov. Ježiš je živý!
Ukazuje svoje ruky a bok, rany na tele zostali a už nespôsobujú bolesť. Musí ísť teda o telo
fyzické a nielen zdanlivé, aké by vykúzlil nejaký prelud. Ježišovo vzkriesené telo nie je
zaťažené bolesťou a smrťou, ale zároveň je fyzické, nesie podobu, ktorú malo pred smrťou.
Je zjavné, že ide o telo vzkriesené, nesené jednak prirodzenosťou božskou ale súčasne i
ľudskou. Máme pred očami veľké Božie tajomstvo!

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára.



st
ra

n
a 

6

Francúzsky prezident Macron historicky
prvý raz na podujatí Katolíckej cirkvi

Francúzsko 10. apríla (RV) Francúzsky

prezident Emmanuel Macron sa v pondelok
prihovoril na podujatí organizovanom
Katolíckou cirkvou vo Francúzsku, ktoré sa
konalo v Collège des Bernardins v Paríži za
účasti okolo 400 osobností. V krajine, ktorá
sa hlási k prísnemu presadzovaniu laicizmu
išlo o historicky prvú udalosť tohto druhu.
Organizátori na úvod dali zaznieť niekoľkým
svedectvám, ktoré upozornili na súčasný
život vo francúzskej spoločnosti. Po
svedectvách o vylúčení a utrpení, ale tiež aj o
priateľstve a podelení sa vystúpili so svojimi
príspevkami predseda Biskupskej
konferencie Francúzska Mons. Georges

Pontier a francúzsky prezident Emmanuel Macron.
„Chceli sme, aby boli medzi nami prítomní aj naši priatelia poznačení ťažkými a bolestivými
príbehmi“, povedal Mons. Pontier obrátiac sa na prezidenta Macrona. Vo svojom príhovore
sa predseda biskupskej konferencie nevyhol ani otázkam eutanázie, bioetiky, rodiny,
migrácie ale tiež „pohrome antisemitizmu a strachu z islamu.“ 
Mons. Pontier poukázal aj na potrebu začať od slova „rovnosť“ z republikánskej vlajky:
„Pretože nerovnosť príležitostí vo výchove, vo vzdelaní, vo výške platu, možnosti
zamestnania, v prístupe k verejným službám skôr narastajú ako sa zmenšujú. A je potrebné
začať od potrieb tých najchudobnejších, aby sa mohol tvoriť bratský, spravodlivý a solidárny
národ.“
Nasledoval Emmanuel Macron, ktorý vo svojom 45-minútovom vystúpení okrem iného
vyzdvihol hrdinský príklad obetovania vlastného života policajta Arnauda Beltrameho,
pričom poukázal na skutočnosť, kam môže priviesť človeka „katolícka viera“.
Prezident menoval aj pátra Jacquesa Hamela, ktorý bol v roku 2016 zabitý počas slávenia
svätej omše v Rouene. Emmanuel Macron ocenil prínos kresťanských organizácii pre
francúzsku spoločnosť a v závere adresoval túto výzvu francúzskym katolíkom: „Som
presvedčený, že katolícke semienko sa môže a musí spolupodieľať opäť a stále na živote
našej spoločnosti. Preto som sem prišiel, aby som vám povedal, že Republika očakáva od
vás tri dary: dar vašej múdrosti, vašej angažovanosti a vašej slobody.“

(dodala Anna Sabolová ml.)  
Zdroj: www.tkkbs.sk

Vydavateľstvo Don Bosco prinieslo na trh
knižné novinky pre všetky generácie

Bratislava 10. apríla (TK KBS)

Vydavateľstvo Don Bosco prinieslo v
týchto dňoch na trh knižné novinky, ktoré
svojím zameraním, obsahom a
prevedením isto oslovia viaceré generácie
čitateľov. Pre deti je určená ilustrovaná
kniha "Ja som", pre rodičov a
vychovávateľov môže ako vhodná
pomôcka poslúžiť kniha "Ach, tí chlapci"
alebo "Naučme deti modliť sa". Titul
"Sväté na zavolanie" je určený každej
mame, ktorá sa od rána do večera
nezastaví. 



VV časEčasE oDoD 16.04.2018 16.04.2018 DoDo 22.04.201822.04.2018
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 22.4.-28.4. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. Mária Kurucová.     
Nedeľa Dobrého pastiera: Na budúcu nedeľu je možnosť navštíviť kňazský seminár v
Košiciach, keďže tam bude Deň otvorených dverí s pripraveným programom. Kto máte

záujem, nahláste sa v skaristii, objednáme autobus a o 1200 by bol odchod spred kostola.
Zároveň bude v nedeľu zbierka na seminár a celý týždeň sa budeme modliť za duchovné
povolania.
1. sväté prijímanie: Rodičov i deti pozývame na stretnutie v stredu 18.4. po detskej sv. omši.
Bude sa skúšať oblečenie detí na slávnosť.
Parkovanie: Na parkovanie pri farskom kostole nepoužívajte označené miesta na asfaltovej
časti parkoviska a medzi žltými čiarami pred hlavným vchodom. Ďakujeme za pochopenie a
rešpektovanie.
Kľakátka: Prosíme, nestúpajte na kľakátka lavíc. Sú určené na kľačanie, stúpaním na ne sa
rýchlo ničia. Vďaka. 
Večer chvál: Mládež našej farnosti spolu so speváckym zborom vás všetkých pozývajú na

večer chvál v piatok 20.4.2018 so začiatkom svätou omšou o 1830. Hosťom bude Pavol
Vanacký a téma: Radosť.
Farské evanjelizačné bunky: Všetkým, ktorí by sa chceli oboznámiť s týmto projektom, je
určená Prezentácia systému farských evanjelizačných buniek v kláštore sestier

redemptoristiek vo Vranove n.T.-Lomnici dňa 8. mája od 830 do 1700. V predvečer je o 1900

večer chvál. Svoju účasť je treba nahlásiť do konca apríla. Kontakt: Slávka Fejková 0918 590
592, mail: evanjelizacnebunky@gmail.com.  

Predmanželské ohlášky:
1. Jakub Demčák, syn Stanislava a Jany r. Hudackej, bývajúci v Čaklove a Jana Dudaščíková,
dcéra Jána a Ivety r. Vlčekovej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 3-krát.
2. Ján Jakubčin, syn Jána a Jany rod. Hrivnákovej, bývajúci v Čemernom a Katarína
Pačutová, dcéra Dušana a Jarmily rod. Mikulovej, bývajúca v Ondavských Matiašovciach,
ohlasujú sa 2-krát.
3. Michal Jenčo, syn Miroslava a Anny rod. Demkovej, bývajúci v Čemernom a Adriána
Hricová, dcéra Marka a Adriany rod. Matiovej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 1-krát.
Rozpis lektorov:
4. veľkonočná nedeľa: 08.00 hod. - r. Dzurovčinova; 10.00 hod. - r. J. sabola.
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PPoNDELoKoNDELoK 16.04.201816.04.2018 sv. omša: 1830 + Rudolf Hurta; + Ján a Mária  

Poklona Sv. olt.: 1915

uu toRoKtoRoK 17.04.201817.04.2018 sv. omša: 800 + Michal, Anna, Pavol, Irena, 
Štefan  

ss tREDatREDa 18.04.201818.04.2018 sv. omša: 1830 ZBP Tomáš Vardžík (30 rokov)  
(detská)

ŠŠ tVRtoKtVRtoK 19.04.201819.04.2018 Poklona Sv. olt.: 1730

sv. omša: 1830 ZBP Juraj Bamburák   

PP iatoKiatoK 20.04.201820.04.2018 sv. omša: 1830 ZBP Marián s rodinou 
(mládežnícka)

ss oBotaoBota 21.04.201821.04.2018 Modl. večeradlo: 700

sv. omša: 800 + Vojtech Virba  

sv. omša (Jaa): 1830 za farnosť  

NN EDEľaEDEľa 22.04.201822.04.2018

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

sv. omša: 800 ZBP Mária Štefanová (50 rokov)

sv. omša: 1000 ZBP Juraj (75 rokov)  

Sv. ruženec: 1430

LituRgiCKýLituRgiCKý PRogRaMPRogRaM oDoD 16.04.2018 16.04.2018 DoDo 22.04.201822.04.2018

“Ten, ktorý má vládnuť ostatným, musí najskôr ovládať sám seba.”  (Philip Massinger)


