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Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

 2.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA   
 

 
 
 
 

 
VERIŤ V OBJATIE MILOSRDENSTVA 

Minulú nedeľu sme slávili zmŕtvychvstanie Učiteľa, dnes sme svedkami 
zmŕtvychvstania jeho učeníka. Prešiel týždeň, týždeň, ktorý učeníci – aj napriek tomu, 

že videli Zmŕtvychvstalého – strávili v 
strachu, «za zatvorenými dverami» (Jn 
20,26), bez toho, aby dokázali 
o zmŕtvychvstaní presvedčiť čo i len 
jediného chýbajúceho, Tomáša. Čo robí 
Ježiš tvárou v tvár tejto ustráchanej 
nedôvere? Vracia sa, stavia sa do tej istej 
pozície, «doprostred» učeníkov 
a opakuje rovnaký pozdrav: «Pokoj 
vám!» (Jn 20,19.26). Začína odznova. 
Zmŕtvychvstanie učeníka sa začína tu,  od 

tohto verného a trpezlivého milosrdenstva, od zistenia, že Boh sa neunaví vystieraním 
ruky k nám, aby nás pozdvihol z našich pádov. Tá ruka, ktorá nás vždy pozdvihuje, je 
milosrdenstvo: Boh vie, že bez milosrdenstva zostávame na zemi, že pre to, aby sme 
kráčali, sa potrebujeme vrátiť na nohy. A tu môžeš namietať: „Ja však nikdy 
neprestanem padať!“ Pán to vie a je vždy pripravený opäť ťa pozdvihnúť. On nechce, 
aby sme neustále rozmýšľali o našich pádoch, ale aby sme hľadeli na neho, ktorý 
v pádoch vidí deti, ktoré treba pozdvihnúť, v biedach vidí deti, ktoré treba milovať 
s milosrdenstvom.  Vráťme sa k učeníkom. Opustili Pána počas jeho utrpenia a cítili sa 
byť vinní. Ježiš však, keď ich stretáva, nerobí dlhé kázne. Im, ktorí boli vnútorne 
zranení, ukazuje svoje rany. Tomáš sa ich môže dotknúť a objavuje lásku, objavuje 
koľko Ježiš trpel zaňho, ktorý ho opustil. V tých ranách sa rukou dotýka nežnej blízkosti 

Prvé čítanie: Pribúdalo veriacich Pánovi; veľké množstvo mužov a žien                            (Sk 5, 12-16) 
Žalm: OSLAVUJME PÁNA, LEBO JE DOBRÝ, LEBO JEHO MILOSRDENSTVO TRVÁ NAVEKY                                            (Ž 118) 
Druhé čítanie: Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov                          (Zjv 1,9-11. 12-13. 17-19) 
Evanjelium: O osem dní prišiel Ježiš                                                                                    (Jn 20, 19-31) 
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Boha. Tomáš, ktorý prišiel neskoro, keď objíma milosrdenstvo, predchádza ostatných 
učeníkov: neverí len v zmŕtvychvstanie, ale aj v bezhraničnú lásku Boha. A robí to 
najjednoduchšie a najkrajšie vyznanie viery: «Pán môj a Boh môj!» (v. 28). Hľa, 
zmŕtvychvstanie učeníka: nastáva, keď jeho krehké a zranené človečenstvo vstupuje 
do toho Ježišovho. Tam sa rozptyľujú pochybnosti, tam sa Boh stáva mojím Bohom, 
tam začíname prijímať seba samých a milovať svoj život. (Svätý Otec František – Homília na 
2. veľkonočnú nedeľu – krátené) 
 

ÚCTA K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU 
 Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu, budem ochraňovať po celý život ako 
láskavá matka svoje nemluvňa a v hodine smrti im 
nebudem Sudcom, ale milosrdným Spasiteľom (Denníček 
1075). Toto prisľúbenie dal Pán Ježiš všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom budú ohlasovať jeho 
milosrdenstvo a šíriť jeho úctu. Kňazi sa môžu tešiť z 
dodatočného Ježišovho prisľúbenia, podľa 
ktorého: Zatvrdliví hriešnici sa budú kajať po ich slovách, 
keď budú hovoriť o mojom nesmiernom milosrdenstve, 
o zľutovaní, ktoré mám voči nim vo svojom srdci. 
Kňazom, ktorí budú hlásať a oslavovať moje 
milosrdenstvo, dám predivnú moc, pomažem ich slová 
a pohnem srdcia, ku ktorým budú hovoriť (Denníček 
1521). Tieto prisľúbenia hovoria o dôležitosti šírenia úcty 
k milosrdenstvu, lebo Ježiš sľubuje materinskú ochranu v živote a v okamihu smrti 
všetkým, ktorí túto úlohu vykonávajú. Preto je šírenie úcty k milosrdenstvu jednou z 
foriem úcty k Božiemu milosrdenstvu okrem obrazu milosrdenstva, Sviatku Božieho 
milosrdenstva, Korunky a Hodiny milosrdenstva. Je tiež spojená s Ježišovými 
prisľúbeniami.  

DETSKÉ OKIENKO 
Milé deti, v uplynulom týždni sme v Božom slove počuli o tom ako Ježiš kráčal a poučil 
sklamaných emauzských učeníkov, ukázal sa vo večeradle a dal sa spoznať pri jedení a 
ako ho učeníci spoznali pri tom ako sa vrátili k rybolovu. Tieto udalosti Veľkej noci nás 
pozývajú k tomu, aby sme sa nebáli kráčať životom spolu s Ježišom, ktorý nás nikdy 
nenecháva samých, ale je nám vždy blízko! Nebojme sa kráčať cestou dobra, ktorá je 
síce náročná, ale s Ježišom aj pokojná a radostná!  
PS: Čas pôstu sme mohli prežívať aj pri plnení "pôstnej aktivity". Tí, ktorí ste sa rozhodli 
do nej zapojiť - v stredu na omšu môžete priniesť svoj vyplnený "pôstny kalendár" a 
po sv. omši v sakristii vás bude čakať odmena! V Jakubovanoch to bude vo štvrtok a v 
Orkucanoch v piatok po sv. omši. 
Teším sa na ďalšie spoločné stretnutie, kaplán František 
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NIET HO TU, VSTAL Z MŔTVYCH... 
Jeden príbeh hovorí o miništrantovi, ktorý počas Veľkej Noci strážil Eucharistiu v 
Božom hrobe, ako býva dobrým zvykom na dedinách. Počas svojej služby sa modlil, 
meditoval nad aktuálnymi úryvkami sv. Písma, pozoroval prichádzajúcich veriacich, 
ktorý prišli na poklonu sviatosti Oltárnej a zároveň požehnanie veľkonočných jedál. Vo 
chvíli, keď kňaz spolu s asistenciou vyšiel zo sakristie a začal sa obrad požehnávania 
veľkonočných jedál, službukonajúci miništrant v Božom hrobe spozoroval, že 
monštrancia s Eucharistiou uložená na podstavci vzdialená od neho menej ako 10 m 
CHÝBA. V tej chvíli mu preleteli hlavou rôzne myšlienky: „Ako sa to stalo? Kto ho vzal? 
Kde ho položili? Akože som si nič nevšimol, veď som tu bol celý čas?“ Otázky 
pripomínajúce vybrané verše z kníh Nového zákona. Dôvodov, prečo si miništrant nič 
nevšimol je hneď niekoľko: bol rozptýlený ľuďmi, naloženými košíkmi, myšlienkami 
ohľadom slávenia večernej vigílie, starosťami najbližších dní, ... Ježiša stratil z pred očí, 
pretože prestal na neho uprene hľadieť. Často krát, aj my, sa môžeme ocitnúť 
v identickej situácií. Na jednej strane vieme, že Ježiša máme pri sebe, zároveň na 
druhej strane nehľadíme na neho uprene ako miništrant. Ak by na neho hľadel 
úpenlivo, neušlo by mu, že kňaz cca 10 min. pred začiatkom svätenia jedál, Eucharistiu 
odložil do neďalekého Bohostánku. Príbeh končí tým, že miništrant v momente, keď 
konečne prišiel ku sebe, okamžite sa vybral hľadať monštranciu s Eucharistiou. Tak aj 
Vás, bratia a sestry, povzbudzujem, aby ste nikdy nespúšťali oči z Krista a keď sa Vám 
náhodou stratí, neprestaňte ho hľadať. (Lukáš Jaklovský) 

 
FARSKÉ OZNAMY 

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA – dnes popoludní Hodina milosrdenstva a Modlitba 
Korunky o 15.00. Srdečne pozývame. 
PRAVIDELNÁ ADORÁCIA vo štvrtok od 16.00 vo Farskom kostole. Záverečná pobožnosť 
o 17.45. 
STRETNUTIE RODIČOV prvoprijímajúcich detí, ktoré majú termín 1. sv. prijímania 8.5. 
2022 vo Farskom kostole, bude vo štvrtok 28.4. večer po svätej omši. 
KATECHÉZY BIRMOVANCOV Pozývame všetkých birmovancov na cyklus katechéz, ktorý 
je potrebné absolvovať k ukončeniu prípravy na sviatosť birmovania. Budú prebiehať 
počas piatich nasledujúcich piatkov, vždy po večernej sv. omši, vo farskom kostole. 
Komu nevyhovuje tento deň a čas, môže sa danej katechézy zúčastniť aj v sobotu po 
večernej sv. omši v Jakubovanoch. Katechézy sú povinné, miesto podľa vášho výberu.  
Dátumy katechéz: 29.4., 6.5., 13.5., 20.5., 27.5. 
POĎAKOVANIE Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí svojim dielom prispeli 
k dôstojnému sláveniu Veľkonočného Trojdnia. Poďakovanie patrí členom Farskej rady, 
kantorom, členom speváckeho zboru, kostolníkom, miništrantom, všetkým, ktorí vytvorili 
nádhernú kvetinovú výzdobu. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI  - 25. 4.  – 1. 5. 2022 

 

pondelok 
25. 04. 

Sv. Marek, evanjelista 
sviatok 

Sabinov 
6.45 +Juraj 

18.00 +Margita 

utorok 
26. 04. 

Utorok vo Veľkonočnom 
období 

Sabinov 
6.45 +Zuzana +Michal +Jozef 

18.00 +František 
Jakubovany 18.00 + rod. Peregrinova a Kľučarova 

streda 
27. 04. 

 
Streda vo Veľkonočnom 

období 

Sabinov 
6.45 +Ján 

18.00 + rodiny Guľašovej 
Orkucany 18.00 +Ľuboslav 

štvrtok 
28. 04. 

Štvrtok vo Veľkonočnom 
období 

Sabinov 6.45 ZBP Kristína 
18.00 +Žofia +Rudolf + rodičia 

Jakubovany 18.00 ZBP Sofia 

piatok 
29. 04. 

Sv. Katarína Sienská, panna 
a učiteľka Cirkvi, patrónka 

Európy, sviatok 

Sabinov 
6.45 ZBP Peter a Marta s rod. 

18.00 ZBP Milan 

Orkucany 18.00 
+Štefan +Anna +Jozef +Eva 

+Helena 

sobota 
30. 04. 

Sobota vo Veľkonočnom 
období 

Sabinov 
6.45 

+Jozef + rodín Zubrická a 
Balážová 

18.00 +František 

Jakubovany 18.00 
ZBP Valéria a Miroslav s rod. 

(30r. sobáša) 

nedeľa 
01. 05. 

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 10.30  

Orkucany 9.00 ZBP Martin 
 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
Matúš Tarbaj z Ostrovian a Denisa Ivanová zo Sabinova (3) 
Matej Čech z Viťaza a Tamara Tomášková zo Sabinova (2) 
Tomáš Filip zo Sabinova a Lucia Mišenčíková zo Sabinova (1) 
René Hudák zo Zlatej Bane a Katarína Kovačíčová z Drienice (1) 
Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli platne prijať sviatosť 
manželstva, nech to oznámi na Farskom úrade. Snúbencov zverujeme do modlitieb 
farského spoločenstva. 

 


