
 O milosrdnom Otcovi  

(Lukáš 15, 11-32) 

Evanjelium v evanjeliu, nazvali cirkevní otcovia toto Ježišovo podobenstvo 

o milosrdnom Otcovi. Podobenstvo je adresované farizejom a učiteľom zákona, ktorí 

sa pohoršovali nad tým, že Ježiš stoluje, prijíma 

hriešnikov a mýtnikov a jedáva s nimi. Bohužiaľ, toto 

podobenstvo sa týka každého z nás. Dvaja synovia sú 

obrazom nás samých. Ani jeden z nich nie je schopný 

obrátenia svojimi vlastnými silami.  Mladší syn rieši 

svoj problémový vzťah s otcom tak, že odchádza 

a začne sa baviť. Uteká od neho, nezaoberá sa 

otcom. Tak, ako mnohí z nás. Než by sme mali 

s Bohom niečo spoločného, radšej svoj vzťah k nemu 

neriešime. Žijeme pre dnešok a svoje uspokojenie. 

Starší syn si   vytvoril svoj iluzórny svet náboženstva, náboženskú prax a svoje pravidlá, 

ktoré taktiež plní iba k vlastnému uspokojeniu. Takto Ježiš upozorňuje na postoj  

farizeja a zákonníka v našom vlastnom srdci. Prejavuje sa to tak, že dáme prednosť 

povinnostiam pred vzťahom. Postoj obidvoch bratov je postojom vzbury proti Bohu. 

To sa dá napraviť len skrze poznanie našej skutočnej hriešnosti v kontraste 

s dobrotou, láskou a milosrdenstvom Otca. Boha neprekvapuje naša hriešnosť. 

Problém má len s tým, kto si to nechce priznať. To platí aj o pokání. Začína  sa 

v našom  vnútri. Vyjadrujú ich podstatné prvky sviatosti zmierenia: spytovanie 

svedomia, ľútosť, vyznanie, kňazské rozhrešenie a skutok pokánia, teda náprava. Ak 

ktorýkoľvek krok vynecháme, ťažko povedať, či sa ako synovia prostredníctvom tejto 

sviatosti opäť  vraciame do Otcovho domu. 
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OZNAMY: 

• Kancelária farského úradu:.  V utorok a štvrtok od 16:00 do 17:00 hod. KEĎŽE JE 

PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ SOM K DISPOZÍCII   NA FARSKOM TEL. ČÍSLE:  0915 809 150.   

• Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Sviatosť zmierenia budem vysluhovať  utorok, štvrtok a 

piatok  od 16:30 do 18:00 hod.  V stredu  hodinu pre rannou sv. omšou. 

• Na prvý piatok v mesiaci pôjdem spovedať chorých. Nahláste ich v sakristii. Popoludní  od 15:00 

hod. bude vyložená sviatosť oltárna. Ukončenie adorácie bude o 17:20 hod., o 17:30 hod. 

nasleduje pobožnosť  krížovej  cesty.  

• V prvú sobotu v mesiaci začíname modlitbou posvätného ruženca o 7:00 hod. 

• Prvú nedeľu v mesiaci o 14:00 hod. bude pobožnosť krížovej cesty a potom nasleduje výmena 

ružencových tajomstiev . 

• Na piatu pôstnu nedeľu 3.4.2022 bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom 

a vojnovým utečencom. Na kvetnú nedeľu 10.4. 2022  bude zbierka na farskú budovu. 

• Na charitu sa vyzbieralo 940 €. Zbierky na faru boli: február 3040 € a marec 3045 €. Chcem vám 

zo srdca poďakovať za príspevok a  podporu.  

• V stredu 9.3.2022 k nám zavítala TV LUX. Natáčali reláciu „Týždeň s“.... Táto relácia bude 

vysielaná v týždni od 28.3.- 3.4.2022. TV LUX ju vysiela vždy v pondelok ráno po modlitbe 

posvätného ruženca približne o 8:10 hod.  Úmysly modlitieb a prosieb  v tomto týždni obetujme  

za televíziu LUX . 

• Brožúrky krížových ciest  so sv. Jozefom a  za nenarodené deti si môžete zakúpiť  za dobrovoľný 

príspevok  pri východe z kostola. 

• V pôstnom období vás pozývam  na krížové cesty  v piatok o 17:30 hod. a v nedeľu popoludní 

o 14:00 hod.  

• Pri východe z  kostola si môžete zakúpiť jarné venčeky.  Zakúpením za dobrovoľný príspevok 

10 € podporíte stavbu farskej budovy. K dispozícii budú po tretej pôstnej nedeli. Aj takto chcú 

prispieť svojím podielom seniori z denného stacionára. Z úprimného srdca im ďakujem. 

• Manželské páry, ktoré si pripomínate strieborné jubileum – 25. výročie manželstva ste pozvaní 

26.6.2022 o 15.00 hod.  na slávnosť v košickej katedrále. Poprosím manželov, aby sa nahlásili 

v sakristii. 

• Na 5. pôstnu nedeľu sa zahaľujú kríže a obrazy umučenia Krista  v kostoloch. 

• SPOVEĎ PRED  VEĽKONOČNÝMI SVIATKAMI:  spovedať budeme viacerí kňazi 

ĽUBOTICE : piatok 8.4.2022 od 15:00 do  17:00 hod. ( 17:00 sv. omša po nej krížová cesta). 

NŠ: nedeľa 10.4.2022 od 14:30 do 17:00 hod. 

• Miestny spolok SČK a Obec Ľubotice pozývajú na Ľubotickú  kvapku krvi,  v piatok 8.4.2022 od 

8:00 do 11:00 hod.  v  komunitnom centre v Ľuboticiach. Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

Pozývam mládež a dospelých, ktorí by chceli prispieť  svojím spevom k hlbšiemu prežívaniu 



Veľkonočných sviatkov na nácvik, ktorý bude v utorky a štvrtky po večerných sv. omšiach v 

Domčekove. 

• Na Kvetnú nedeľu  si pripomíname slávnostný vstup Krista do Jeruzalema. Na znak toho 

nesieme v procesii ratolesti (bahniatka). Prineste si ich na sv. omšu. Pripomínajú nám Kristovo 

víťazstvo.  

• Upratovanie kostola pred Veľkonočnými sviatkami bude v stredu 6.4.2022 od 16:00 hod.  

• Sviatosť krstu: Po zrušení opatrení ponúkam rodičom, ktorí chcú krstiť  svoje dieťa,  možnosť  

krstiť   pri sv. omši.  Bola by to posledná nedeľa v mesiaci.  Najbližšie 24.4.2022 .   

• Ďakovná púť k Svätému Otcovi Františkovi do Ríma v termíne od 27.4.- 2.5. 2022.  Cena púte 

365 €. Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte. Nahláste sa v sakristii v  priebehu týždňa. 

 

Rád by som vás  touto  cestou  poprosil  o finančnú 

podporu, ktorá bude potrebná pri výstavbe farskej budovy. 

Druhá nedeľa v mesiaci by bola vyčlenená na túto  zbierku. 
 

Ďakujem za vašu podporu a milodary. 

Prispievať  môžete na účet určený na výstavbu  farskej budovy:  

IBAN: SK 54 0200 0000 0030 5236 1995 

 

 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 

ĽUBOMÍR ANDREJ syn rodičov  Miroslava a Ľubice  r. Sukovskej, bývajúci  Vlača 

a 

KRISTÍNA VYSOCKÁ dcéra rodičov  Jána a Márie r. Slaninkovej, bývajúca Ľubotice  

OHLASUJÚ SA: 3.4.2022 – 1. krát a 10.4.2022 – 2. krát 

 
Rozpis krížových ciest na pôstne obdobie 2022     

piatok 01.04.2022 birmovanci skupinka Vysockí 

nedeľa 03.04.2022 Manželia Vysockí 

piatok 08.04.2022 Snúbenci Štupáková Gabika 

nedeľa 10.04.2022 Rodiny Vysockí 

piatok 15.04.2022   spoločne 



 

Liturgický program  28.3. – 3.4. 2022 

29.03.2022 Utorok  18:00 
Utorok po štvrtej pôstnej nedeli 

† Filip Suchár Turek - POHREBNÁ 

30.03.2022 Streda  07:00  
Streda po štvrtej pôstnej nedeli 

† Beáta, Pavlína, Antónia, Jozef 

31.03.2022 Štvrtok  18:00 
Štvrtok po štvrtej pôstnej nedeli 

ZBP Andrea, Erik, Adamko 

01.04.2022 Piatok 
KC 

17:30 
18:00  

Piatok po štvrtej pôstnej nedeli 

† Viktória, Albert 

02.04.2022 Sobota  07:00  
Sobota po štvrtej pôstnej nedeli 

† členovia RB 

03.04.2022 Nedeľa 
KC 

14:00 

 PIATA PÔSTNA NEDEĽA 

07:30 ZBP Tomáš s rod. 

10:30 Za veriacich farnosti  

 

Liturgický program  4.4. – 10.4. 2022 

05.04.2022 Utorok  18:00 
Utorok po piatej pôstnej nedeli 

† Bartolomej, Peter, Karol 

06.04.2022 Streda  07:00 
Streda po piatej pôstnej nedeli 

† František, Ladislav, Margita 

07.04.2022 Štvrtok  07:00 
Štvrtok po piatej pôstnej nedeli 

ZBP Ján a Miroslava s rod. 

08.04.2022 Piatok 
KC 

17:30 
17:00  

Piatok po piatej pôstnej nedeli 

† Anton Pariľák – 20. výr. 

09.04.2022 Sobota  07:00  
Sobota po piatej pôstnej nedeli 

† František, Jozef 

10.04.2022 Nedeľa 
KC 

14:00 

 NEDEĽA UTRPENIA PÁNA (KVETNÁ NEDEĽA) 

07:30 Za veriacich farnosti 

10:30 Za Ľubotických darcov krvi 

KC -   krížová cesta 


