
 Zážitok viery. 

„ Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária 

Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený.“    

(Jn 20,1) 
 

Keď čítame veľkonočné príbehy, uvedomujeme si, že majú jednu vec spoločnú: žiaden 

nehovorí o tom, čo sa stalo so zmŕtvychvstalým  Ježišom, ale všetky hovoria o tom, čo sa stalo 

s ľuďmi, ktorí boli svedkami prázdneho hrobu,  alebo stretnutia s ním. Mária Magdaléna 

s ďalšími ženami, Peter a Ján, učeníci na ceste do Emauz, 

ostatní učeníci, apoštol Tomáš... Všetci boli prekvapení, 

mali strach, nechápali. Ale potom sa s nimi niečo stalo. 

Zážitku so zmŕtvychvstalým Kristom uverili. Dnes veľa 

ľudí hovorí o svojich duchovných zážitkoch s Bohom. No 

nie všetky sú i skutočným zážitkom. Sú i falošné zážitky. 

Kedy je zážitok s Bohom skutočný ? Jezuita John Powell  

vo svojej knihe Dotkol sa ma hovorí, že je to tak vtedy, 

keď zážitok prejde troma testami : testom času, reality 

a lásky. Test času: človek, ktorého sa Boh dotkol, nebude  

nikdy tým istým. Tento dotyk Boha v ňom bude postupne 

silnieť. Test reality: človek, ktorý sa stretol s Bohom, 

nebude cítiť nutkanie na útek zo sveta. Takýto človek bude vnímať svet a bude chcieť žiť vo 

svete, a v tom , čo je jeho úlohou alebo povinnosťou. Test lásky: človek bude viac milovať. 

Občas zaváha, občas je i neláskavý,  no vždy ho to bude mrzieť a vždy sa bude chcieť k tomuto 

ideálu vrátiť. Všimnime si tých, ktorí túto skúsenosť zážitku  so zmŕtvychvstalým Kristom mali. 

Boli zmenení, išli a ohlasovali to, čo zažili.  Vyšli z úkrytov do celého sveta a milovali ľudí v ňom. 

Veď tým, čo ich  pohýnalo, bola láska. Buďme veľkonočnými ľuďmi, ktorých zážitok viery mení.  
 

„Kristus vstal z mŕtvych. Naozaj vstal z mŕtvych ALELUJA“ 
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Máj - mesiac Panny Márie 

Mesiac máj je mariánsky mesiac. Májová mariánska úcta má v cirkvi dávne korene a odvoláva 

sa na paralelu medzi najkrajším mesiacom roka a najkrajšou ženou medzi ženami. Napriek tomu, 

že v tomto mesiaci nie je v liturgickom kalendári nijaký väčší mariánsky sviatok. Sú v ňom iba dve 

nepovinné spomienky: Panny Márie Fatimskej - 13. mája a Panny Márie Pomocnice kresťanov – 24. 

mája. Odkiaľ teda pochádza a k čomu nás vedie májová mariánska spiritualita? Iniciátorom 

mariánskeho mesiaca máj v modernom chápaní, čiže s pobožnosťami na každý deň, bol jezuita 

Dionisi svojím dielom Mese di Maria vytlačenom vo Verone r. 1725. Pápeži, napríklad Pius VII., 

Gregor XVI. a Pius IX. obdarúvali májové pobožnosti odpustkami. Pobožnosti v mesiaci máj 

odporúčali vo svojich dokumentoch najmä pápeži Lev XIII. a Pius XII. Pápež sv. Pavol VI. 30. apríla 

1965 vydal encykliku Mense Maio, v ktorej povzbudzuje veriaci ľud k týmto pobožnostiam, aby ich 

obetovali za šťastné zakončenie koncilu a zároveň za vyprosenie pomoci na uskutočnenie 

koncilových ustanovení a za pokoj vo svete, keďže bol v tých rokoch ohrozený mier.  

Pavol VI. povzbudzuje takto: „Keď nadchádza mesiac máj, ktorý nábožnosť veriacich už 

oddávna zvykla venovať Bohorodičke Márii, naša duša jasá pri myšlienke na predstavenie viery a 

lásky, ktoré bude čoskoro vo všetkých častiach sveta konané na počesť Kráľovnej neba. Veď je to 

mesiac, v ktorom v chrámoch i v príbytkoch stúpa zo sŕdc kresťanov k Bohorodičke Márii veľmi 

vrúcny a nežný hold modlitby a úcty. A je to mesiac, keď nám od trónu našej Matky prúdia v plnosti 

dary Božieho milosrdenstva. Máme teda veľkú radosť a útechu z tohto nábožného zvyku spojeného 

s mesiacom máj, ktorý je pre preblahoslavenú Pannu taký čestný a pre kresťanský ľud taký bohatý 

na duchovné ovocie. Veď Mária je vždy cestou, ktorá vedie ku Kristovi. Každé stretnutie s Máriou 

nemôže nebyť stretnutím s Kristom. A čo iné znamená, že sa trvale uchyľujeme k Márii, než to, že 

hľadáme v jej náručí, totiž v samej Panne, skrze ňu a s ňou Krista, nášho Spasiteľa, ku ktorému sa 

ľudia v úzkostiach a v nebezpečenstvách tohto sveta musia uchyľovať a voči ktorému stále cítia 

potrebu obracať sa ako k prístavu spásy a k nadprirodzenému zdroju života?! Práve preto, že mesiac 

máj prináša túto silnú výzvu na horlivejšiu a dôvernejšiu modlitbu a že naše prosby nachádzajú ľahší 

prístup k milosrdnému srdcu Panny Márie, bolo obľúbeným zvykom našich predchodcov voliť tento 

mesiac zasvätený Bohorodičke Márii na povzbudenie kresťanského ľudu na verejné modlitby, 

kedykoľvek to vyžadovali potreby Cirkvi alebo keď na ľudské spoločenstvo doliehalo nejaké vážne 

nebezpečenstvo…“ 

Ak dnes konštatujeme, že prežívame veľmi búrlivé obdobie najrôznejších premien v ľudskej 

spoločnosti a preto neraz i upadáme do pokušenia beznádeje a rezignácie, o to viac potrebujeme 

vytvárať mocné spoločenstvo živej viery a lásky. V ňom budú všetky naše modlitby a 

obety umocnené príhovorom našej nebeskej Matky, ktorá je aj v súčasnosti aktívne 

prítomná uprostred modliacej sa Cirkvi. 



OZNAMY: 

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

• Mesiac máj je mesiacom Panny Márie. Ruženec sa budeme modliť pol hodinu pred sv. omšou. 

Loretánske litánie a modlitby  sa pomodlíme o 18:00 hod, potom  pokračujeme slávením sv. omše. 

• Prvú nedeľu v mesiaci 1.5.2022 o 14:00 hod.  bude pobožnosť  a výmena ružencových tajomstiev. 

• BIRMOVANCOV pozývam na sv. omšu v  piatok 29.4.2022 o 18:00 hod, po sv. omši bude stretnutie.  

• Týždeň od 2.5.  do 8.5. 2022 je prvopiatkový. Sviatosť zmierenia budem vysluhovať  utorok, štvrtok 

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

• Na prvý piatok v mesiaci pôjdem spovedať chorých od 8:00 hod.  Nahláste ich v sakristii. Popoludní  

od 15:00 hod. bude vyložená sviatosť oltárna. Ukončenie adorácie bude pred sv. omšou. 

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

• ŠTVRTÁ  VEĽKONOČNÁ NEDEĽA JE NEDEĽOU DOBRÉHO PASTIERA.  V túto nedeľu bude zbierka na 

Kňazský seminár.  V priebehu týždňa pred touto nedeľou sa modlíme  za duchovné povolania. 

• V štvrtú Veľkonočnú nedeľu máme v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania. Slávnostná sv. 

omša bude o 10:30 hod. Chcem vás poprosiť, aby sme na tejto sv. omši nechali priestor pre rodiny 

a príbuzných prvoprijímajúcich detí.    

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

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

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

pri sv. omši.  Bola by to posledná nedeľa v mesiaci.  

  
 

Sviatosť manželstva chcú prijať: 
 

MAREK BABEĽA syn rodičov  Stanislav a Marta  r. Jackovej, bývajúci  v Prešove 

a 

MÁRIA KIZEKOVÁ dcéra rodičov  Jána a Márie r. Pecuchovej, bývajúca Ľubotice 

OHLASUJÚ SA : 8.5.2022 – 1. krát 

 
 

 

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 



  

Liturgický program  25.4. – 1.5. 2022 

26.04.2022 Utorok - 18:00 
Féria 

† Jaroslav – 5.výr. 

27.04.2022 Streda - 07:00 
Féria 

† Ján a Mária Tomášoví 

28.04.2022 Štvrtok - 18:00 
Féria 

† Ľuboš Ivanecký 

29.04.2022 Piatok - 18:00 

SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A 
UČITEĽKY CIRKVI - sviatok 

ZBP Ladislav Seman (80 r.) a ZBP  pre rod. 

30.04.2022 Sobota - 07:00 
Féria 

† František a Mária 

01.05.2022 Nedeľa - 

 TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

07:30 ZBP František a Anna, 50 r. manželstva 

10:30 Za členov dobrovoľného hasičského  zboru 

 

Liturgický program  2.5. – 8.5. 2022 

03.05.2022 Utorok 
Spovedanie 
16:30-18:00 

18:00 

SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV, 
sviatok 

ZBP Matilda 

04.05.2022 Streda 
Spovedanie 
06:00-07:00 

07:00 
Féria 

ZBP Mária , 80 r. 

05.05.2022 Štvrtok 
Spovedanie 
16:30-18:00 

18:00 
Féria 

† Pavol Komloš 

06.05.2022 Piatok 
Spovedanie 
16:30-18:00 

18:00 
Prvý piatok v mesiaci 

ZBP Slavomír  s rod. (50 r.) 

07.05.2022 Sobota - 07:00 
Prvá sobota v mesiaci 

Za živých členov RB 

08.05.2022 Nedeľa - 

 ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

07:30 Za veriacich farnosti 

10:30 SLÁVNOSŤ PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA 
 


