
 PRÍBEH O LAZÁROVI – PRÍBEH O NÁDEJI 

Veľký kresťanský mysliteľ Gilbert Keith Chesterton napísal: „Nádej znamená dúfať, keď 

sú veci  beznádejné. Inak by to nebola 

cnosť nádeje…“ v tradičnej židovskej 

mentalite vrátiť život človeku, ktorý je 

už 4 dni mŕtvy a v rozklade je rovnako 

nemysliteľné, ako vízia proroka 

Ezechiela, v ktorej suché kosti mŕtvych 

sa zázračne vzkriesia k životu… Príbeh 

o Lazárovi nám hovorí, že je potrebné 

byť pripravenými, keď prekvapenie Veľkej noci príde do našich životov. Už ste niekedy 

premýšľali n ad tým, čo robili učeníci po udalostiach Veľkého Piatku? Ján nevedel v ten 

piatok to, čo vieme teraz my. Nevedel, že piatková tragédia vyústi do nedeľného triumfu. 

Ján v evanjeliu vyznáva, že boli ťarbaví a nechápali Písma (Jn 20,9). Nevieme takmer nič 

o tom, čo porábali tento deň. Vieme jediné, totiž keď prišla nedeľa Ján bol stále prítomný. 

Keď ho prišla pohľadať Mária Magdaléna, našla ho. Ježiš bol mŕtvy, Majstrovo telo bolo bez 

života, Jánov priateľ, Ježiš, i vysnívaná budúcnosť pochovaná. Napriek tomu Ján neodišiel. 

Čakal vzkriesenie? Nie. Nečakal nedeľu. Ján ešte netušil o radosti veľkonočného rána. Po 

veľkonočnom ráne však vedel, že plachty, do ktorých zabalil Ježiša, nie sú symbolom 

beznádeje, či zúfalstva. Plachty, sa zmenili na symbol nádeje. To všetko preto, že neutiekol 

a nevzdal sa. Tie zvinuté plachty, ktoré našiel v hrobe, kde nebolo telo začali hovoriť čosi 

iné. Že príbeh neskončil… Ján pretože  to nevzdal, zažil nedeľu. „Nádej si nezakrýva oči 

pred tým, čo sa stalo, ale dáva prísľub, že príde čosi lepšie…“ Takéto je posolstvo o nádeji: 

dáva odvahu k dôvere, práve vtedy, keď okolnosti by nás chceli presvedčiť o opaku.  
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Pohyblivý dátum Veľkej noci 

V rytmoch a striedaní času si pripomíname  a prežívame tajomstvá spásy. Centrom celého 

prežívania liturgického roka je posvätné Trojdnie, ktoré vrcholí nedeľou zmŕtvychvstania Pána. 

Zatiaľ čo deň Ježišovho narodenia  je spojený s konkrétnym dátumom  25. december, dátum 

slávenia udalostí spojených s Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním je v našom kalendári 

pohyblivý, pretože historicky súvisí s pätnástym nisanom, prvým dňom židovského Pesachu. 

V kresťanských komunitách si od začiatku pripomínali Ježišovu smrť a zmŕtvychvstanie tak, že 

židovskému sviatku Pesach dali nový výklad: Ježiš bol obetovaný ako veľkonočný baránok 

a podobne, ako Mojžiš prešiel cez more z egyptského otroctva do zasľúbenej zeme, Ježiš prešiel 

z otroctva smrti do nového života. Židovský kalendár, berie do úvahy fázy Mesiaca a nekryje sa 

s dňami kalendárov (gregoriánskeho a juliánskeho) používaných kresťanskými cirkvami. 

Slávenie Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania bolo stanovené na prvú nedeľu po 

prvom jarnom splne. Preto nemôže byť  Veľká noc skôr ako 22. marca a neskôr ako 25. apríla. 

Určujúcim dňom je pritom Veľkonočná nedeľa, deň zmŕtvychvstania Ježiša Krista.  Pravidlá pre 

určenie najväčších sviatkov kresťanov sú veľmi staré. Stanovil ich prvý Nicejský koncil  v roku 

325 a odvtedy sa nezmenili. Aby pri určovaní času veľkonočných sviatkov nevznikli komplikácie, 

za smerodajný spln Mesiaca vybrali cirkevní hodnostári ten, ktorý sa vyskytuje podľa miestneho 

času v Jeruzaleme. Urobili tak v snahe vyhnúť sa problémom, ktoré by mohli spôsobiť 

nepresnosti kalendára, rozdielna dĺžka kalendárneho a skutočného astronomického roka a tiež 

fakt, že hoci spln nastáva iba v jedinom okamihu, na rôznych miestach Zeme ho registrujú podľa 

svojho, teda odlišného času. 

Zaujímavý je pohľad na frekvenciu dátumov Veľkej noci. Najčastejšie pripadá na 19. apríla 

(naposledy 1992), najmenej na 22. marca (v roku 1818). Najneskôr môže byť Veľká noc 25. 

apríla, naposledy sa tak stalo v roku 1943 a najbližšie to bude v roku 2038. Najskoršiu Veľkú noc 

pripadajúcu na 22. marca oslávia kresťania opäť približne o dvetisíc rokov.  
 

OZNAMY: 

• Kancelária farského úradu: Keďže v nasledujúcom týždni spovedám pred Veľkou nocou k dispozícii som  na 

farskom tel. čísle:  0915 809 150. 

• V sobotu 1.4.2023 chcem poprosiť o pomoc pri upratovaní kostola a jeho okolia. 

• Pokračujú predmanželské náuky pre snúbencov: Najbližšie sa stretneme v stredu 29.3.2023. Začiatok je 

o 19:00 hod. v dennom stacionári.  

• Miestny spolok SČK a Obec Ľubotice pozývajú na Ľubotickú  kvapku krvi,  v piatok 31.3.2023 od 7:30  

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

• Chorých pôjdem spovedať pred Veľkou nocou v stredu 5.4.2023 od 8:00 hod. Chorých nahláste v sakristii. 

• Krížové cesty:  v piatok 31.3. 2023 - po sv. omši o 17:30 hod.  (ružencové bratstvo), v nedeľu 2.4.2023 o 14:00 

hod. (mládež) 



 

 

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE: 

• ZELENÝ ŠTVRTOK: 09:30 hod.  Missa Chrismatis – Košice Dóm sv. Alžbety  

18:00 hod.  Pánovej Večere – farský kostol Ľubotice 

• VEĽKÝ  PIATOK:  09:00 hod.  Modlitba ranných chvál a posvätného čítania 

10:00 hod.  Krížová cesta  v obci 

15:00 hod.  Obrady slávenia utrpenia a Smrti Pána  

• Adorácia v Božom hrobe pri vystavenej sviatosti oltárnej začne po obradoch Veľkého piatku. 

Sviatosť oltárna bude vystavená počas celej noci. Ukončenie poklony v Božom hrobe bude pred 

slávením Veľkonočnej vigílie. 

• V tento deň po odhalení kríža  až do Veľkonočnej vigílie sa pred krížom pokľakne. 

• Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa  mäsitého pokrmu!!! 

• BIELA SOBOTA:  08:00 hod. Modlitba ranných  chvál a posvätného čítania 

15:00 hod. Obrad požehnania veľkonočných jedál bude vonku pri kostole  

19:30 hod. Veľkonočná vigília vo svätej noci v závere eucharistická  

procesia na oslavu vzkrieseného Pána 

• Na slávnostnú sv. omšu Veľkonočnej vigílie si doneste sviece.  

• Po slávnostnej vigílii pozývam všetkých, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu Veľkonočnej 

vigílie na slávnostné Agapé v komunitnom centre v Ľuboticiach. 

• Na Veľkonočnú nedeľu pôjdu mimoriadni rozdávatelia zaniesť chorým sv. prijímanie. Nahláste 

ich v sakristii. 

• Namiesto modlitby Anjel Pána sa počas celého Veľkonočného obdobia recituje antifóna Raduj sa, 

nebies Kráľovná. 

• Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní: 

➢ pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti vo štvrtok Pánovej večere a speve Tantum ergo. 

➢ za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení v Piatok utrpenia Pána. 

➢ za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie 
 
 

 

SPOVEĎ PRED  VEĽKONOČNÝMI SVIATKAMI: 

UTOROK 28.3.2023   16:00 do 18:00 hod. Ľubotice 

STREDA 29.3.2023  06:00 do 07:00 hod.  Ľubotice 

ŠTVRTOK 30.3.2023  06:00 do 07:00 hod.  Ľubotice 

PIATOK 31.3.2023  14:30 do 17:00 hod.  Ľubotice (spovedať budeme viacerí kňazi) 

NEDEĽA 2.4.2023  14:30 do 17:00 hod.  NŠ (spovedať budeme viacerí kňazi) 

UTOROK 4.4.2023   16:00 do 18:00 hod.  Ľubotice 

STREDA 5.4.2023   06:00 do 07:00 hod.  Ľubotice 

 



 
Liturgický program  27.03.2023 – 02.04.2023 

28.03.2023 Utorok  18:00 
Féria 

ZBP Jaroslav a Mária Baňasoví, 35r. manželstva 

29.03.2023 Streda  07:00  
Féria 

† Milan Balica a Amand Macko, kňazi 

30.03.2023 Štvrtok  07:00 
Féria 

ZBP Bartolomej 70 r. 

31.03.2023 Piatok 
KC 

17:30 
17:00  

Féria 

† Jaroslav Goga - pohrebná 

01.04.2023 Sobota  07:00  
Féria 

† členovia RB 

02.04.2023 Nedeľa 
KC 

14:00 

 PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA 

07:30 ZBP Peter, Max, Simona  

10:30 Za Ľubotických darcov krvi 

 
 

Liturgický program  03.04.2023 – 09.04.2023 - SVÄTÝ TÝŽDEŇ 

04.04.2023 Utorok  18:00 
Utorok svätého týždňa 

ZBP Ján a Miroslava 

05.04.2023 Streda  07:00 
Streda svätého týždňa 

† z rod. Kamenčíkovej a Petickej 

06.04.2023 Štvrtok  18:00  
ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE 

ZBP Jozef a Janka s rod. 

07.04.2023 Piatok 
KC 

10:00 
15:00  

PIATOK UTRPENIA PÁNA 

 

08.04.2023 Sobota  19:30  
VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA VO SVÄTEJ NOCI 

ZBP Margita 80 r., Matúš 30 r. 

09.04.2023 Nedeľa  

 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

07:30 ZBP Agáta 50 r. 

10:30 Za veriacich farnosti 
 

KC - krížová cesta 


