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VEĽKÁ NOC – BOŽIA NEHA A MILOSRDENSTVO
Oslavujeme Pánovo Zmŕtvychvstanie. Ono je podľa
pátra Cantalamessu aktom nesmiernej nehy, s ktorou
Boh Otec v Duchu Svätom svojím Všemohúcim Slovom
budí svojho Syna zo smrti po jeho veľkom utrpení a
ustanovuje ho Pánom všetkého. Vzkriesenie je dielom
Najsvätejšej Trojice, vrchol Božieho konania v dejinách.
Od tohto okamžiku bude Boh známy ako „ten, ktorý
vzkriesil z mŕtvych Ježiša Krista“. Vzkriesenie je darom
Otca jeho milovanému Synovi, v ktorom má zaľúbenie
a zároveň silným výkrikom Otca, ktorý prerušil svoje
„mlčanie“. Prvé slová, ktoré Cirkev vložila do úst
Vzkrieseného Syna vo veľkonočnej vigílii, sú radostným
zvolaním k Otcovi: „Vstal som z mŕtvych a som Otče,
stále s Tebou!“ Tieto slová sú prevzaté zo žalmov a od
najstarších dôb sú pripisované Vzkriesenému Ježišovi. Evanjelium rozpráva, že Ježiš raz
pristúpil k máram, na ktorých ležal mŕtvy chlapec a zvolal: „Chlapče, hovorím ti vstaň!“
A mŕtvy sa posadil. Ježiš ho odovzdal jeho matke (Lk 7,14). A teraz Boh Otec koná podobne.
Pristupuje k Ježišovi ležiacemu v hrobe a volá: „Syn môj, hovorím Ti, vstaň!“ A Ježiš sa dvíha
a vstáva z mŕtvych. Ak takto jednal s Ježišom kvôli nám ostatným, môžeme dúfať, že aj
s nami bude jednať rovnako kvôli nemu. Deň Vzkriesenia je „deň, ktorý učinil Pán“. Ježiš je
„kameň, ktorý stavitelia zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny“. Boh Otec z neho
urobil základný kameň nového sveta. Tým ukázal, že Synovu obetu prijal a jeho poslušnosť
mu je milá. V omši hovoríme: „Tvoju smrť zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame,
kým neprídeš v sláve...“ Svätý Peter píše: „Nech je zvelebený Boh..., ktorý nás vo svojom
veľkom milosrdenstve Vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej...“
Vzkriesením nám dal Boh „živú nádej“. Prvým dôvodom nádeje je, že Boh vzkriesil Krista
pre naše ospravodlivenie. Boh zničil hlavný dôkaz nášho hriechu. Zjavuje nám Lásku, ktorá
je tak mocná, že môže zničiť naše hriechy aj s ich dôsledkami, ak robíme pokánie. Druhým
dôvodom nádeje je, že Kristus nám dáva možnosť žiť s Bohom po smrti. Vyjadrujeme to vo
svätej omši slovami: „očakávame splnenie blaženej nádeje...“. Starozákonný ľud túžil po
večnom prebývaní s Bohom, ale toto uskutočnil až Kristus. Prelomil hrozný múr smrti a
teraz ho môžu všetci nasledovať. V ňom sa človek dostal až na nebesia lebo on je Cesta,
Pravda i Život. Táto „nádej“ viedla apoštolov radostne hlásať, že Ježiš „Vstal z mŕtvych!“
Otvorme svoje srdce Vzkriesenému Pánovi, aby nás pretvoril na ľudí „veľkonočnej nádeje“.
upravené P. Cantalamessa a P. Bernardín
L. N. Tolstoj

NIKTO NEDÁVA VIAC AKO TEN, ČO DÁVA NÁDEJ.

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

stretnutie rodičov
(aspoň jeden z rodičov)

8.5.

deti ZŠ
Prostejovská
Mirka Nešpora

15.5.

deti ZŠ
Mukačevská
Bajkalská a ďalší

22.5.

deti ZŠ
Šmeralova
Matice slovenskej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

PRÍPRAVA
streda
štvrtok

27.4.
28.4.

4.5. a 6.5.
7.5.
8.5.
11.5. a 13.5.
14.5.
15.5.
po dohode
21.5.
22.5.

po detskej sv. omši o 17:30
po detskej sv. omši o 17:30

Nácvik pred slávnosťou po omši o 18:00
Prvá sv. spoveď o 10:00
Slávnosť 1. sv. prijímania o 10:00
Nácvik pred slávnosťou po omši o 18:00
Prvá sv. spoveď o 10:00
Slávnosť 1. sv. prijímania o 10:00
Nácvik pred slávnosťou
Prvá sv. spoveď o 10:00
Slávnosť 1. sv. prijímania o 10:00

Ďakujeme všetkým, ktorí sa ochotne zapojili do prípravy a priebehu Trojdnia a sviatkov.
Mesiac máj nás pozýva prehĺbiť náš vzťah a úctu k Panne Márii a hneď v prvom májovom
týždni sa budeme modliť za nové rehoľné a kňazské povolania. Využime dobre tento čas.
Zápis úmyslov na mesiac jún začne v pondelok 9.5. po sv. omšiach a v čase kancelárie.
Okrúhle životné jubileá a 1. výročie smrti môžete nahlásiť týždeň pred týmto termínom.
Májové predkrstné náuky sú plánované na piatok 13.5. a 27.5. o 17:00 hodine na fare.
Najbližšia mesačná zbierka na kostol bude na prvú májovú nedeľu 1.5. po sv. omšiach.
Zápis detí do Materskej školy Kráľovnej pokoja bude od 2.5. do 6.5. Viac na www.mskp.sk
Naši birmovanci pokračujú v príprave na birmovku od utorka 26.4. v skupinkách na fare.
Covid opatrenia: Respirátory, ani rúška, už nie sú v kostole povinné – je to dobrovoľné.
Upozornenie: V máji sú v našom kostole slávnosti 1. sv. prijímania (dátumy v tabuľke).
Z tohto dôvodu bude sv. omša nasledujúca po slávnosti nie o 11:30 ale o 11:45 hodine.
Prosíme rodičov a rodiny detí, aby sa vyspovedali v týždni pred slávnosťou prvého sv.
prijímania. Spovedáme pred sv. omšami. V sobotu sa chceme venovať hlavne deťom.
Dobre sa pripravte na sv. spoveď. Pripomíname, že cirkevne rozvedeným bez povolenia
ABÚ a žijúcim spolu bez sviatostného manželstva nemôžeme dať rozhrešenie.
Pri Božom hrobe sa tento rok sa vyzberalo 2 315 €. Z toho 1 115 € sme odoslali cez ABÚ
v Košiciach na podporu miest vo Sv. Zemi. Zvyšok ostáva pre kostol (energie, výzdoba).
Pôstnu krabičku pre Afriku ste podporili sumou 875 €. V mene Charity vám ďakujeme.
Výročie 25. r. manželstva: Na deň rodiny 26.6. o 15:00 si v košickej katedrále manželské
páry pripomenú svoje strieborné jubileum – 25. výročie manželstva. Pozývame
jubilujúcich manželov na stretnutie s o. arcibiskupom. Manželia nech sa nahlásia v našej
kancelárii najneskôr do 27.5.2022. Je potrebné uviesť mená, priezvisko a dátum sobáša.
Arcidiecézna púť detí do Obišoviec je v sobotu 14.5.2022. Prihlasovanie prebieha do 1.5.
na stránke www.erko.sk/putdeti. Tam nájdete aj ďalšie informácie s programom púte.
Zbierka na náš Kňazský seminár bude 8.5. na 4. veľkonočnú nedeľu Dobrého pastiera,
kedy je zároveň „Deň otvorených dverí“ v Košickom seminári. Program začína sv. omšou
o 11:00 v seminárnom kostole, pokračuje organizovanou prehliadkou seminára, obedom
a programom pre deti. O 15:00 začne kultúrno-spoločenský program. Všetko sa zakončí
slávnostnými vešperami o 17:30.

PO
25.4.

sv. Marek
evanjelista

UT
26.4.
ST
27.4.
ŠT
28.4.
PI
29.4.

sv. Katarína Sienská
panna a učiteľka Cirkvi
patrónka Európy

SO
30.4.

6:15
8:00
18:00

+ Juraj, Anna, Albert, Ján
ZBP Jozef a Petra s rodinou
K väčšej úcte Ducha Sv.
ZBP Marián s rodinou

6:15
8:00
18:00

 pohrebná + Mária (21.4.)
+ Andrej
+ Anna, Mária

6:15
8:00
18:00
6:15
8:00
18:00

 pohrebná
ZBP a dary Ducha Svätého pre Erika
+ Jozef , Magdaléna, Anna, Marek, Jozef, Mária
 pohrebná + Juraj (pohreb 14.4.)
+ Jozef, Zlatica, Anton a + z rodiny
ZBP Mária – 70 r. života s rodinou

6:15
8:00
16:00

ZBP Mária a Jaroslav – 50 r. manželstva s rodinou
+ Jozef
+ Zoltán

7:00
18:00

+ Ján, Zuzana, Ján, Peter, Mária
+ Andrej a + z rod. Dragúnovej a Končárovej

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI K ÚCTE PANNY MÁRIE

NE
1.5.

3. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

prvá nedeľa

6:00
7:15
8:30
10:00

+ Mária, Juraj, Mária, Štefan, Anna
ZBP Anna s rodinou

11:30

+ Slavomír

18:00

+ Anton

Za milosť osobitnej úcty k Bohu Otcovi celého ľudstva

ZBP Pavol s rodinou

Mesačná zbierka
na kostol

   Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2.5. – 8.5.   
PO
2.5.
UT
3.5.

sv. Atanáz
biskup a učiteľ Cirkvi

sv. Filip a Jakub
apoštoli

ST
4.5.
ŠT
5.5.

prvý štvrtok

PI
6.5.

prvý piatok

6:15
8:00
18:00

+ Milan
+ Ladislav, Anton
rezervovaný úmysel

6:15
8:00
18:00
6:15
8:00
18:00

 pohrebná
+ Margita (1. výročie)
+ Milan (1. výročie)
 pohrebná
ZBP Marcela, Jozef, Katarína, Marián
ZBP Mária

6:15
8:00
18:00
6:15
8:00
18:00

 pohrebná
ZBP Jaroslav s rodinou
ZBP Antónia a jej rodičia
ZBP Helena

+ Jozef, Agnesa, Ján, Barbora, Martin, Anton
Za živých členov Ružencového bratstva

SO
7.5.

NE
8.5.

4. VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

7:00
18:00
6:00
7:15
8:30

Za + členov Ružencového bratstva
+ Ján
ZBP rodina Senajová
ZBIERKA
na seminár
+ Helena, František, Alfonz
ZBP manželov Tukovcov – 30 r. manželstva

DOBRÉHO PASTIERA

10:00

Prvé sv. prijímanie Za farnosť, deti a ich rodiny

Deň matiek

11:45
18:00

ZBP Katarína – 75 r. života s rodinou
+ Ján, Regina

prvá sobota

PRI MÁJOVEJ POBOŽNOSTI: Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička! Hoci sme hriešni,
predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k tvojim nohám a volíme si ťa
dnes za svoju ochrankyňu a matku, za svoju orodovníčku u tvojho Syna, Ježiša. Zasväcujeme
ti seba, svoje telo i dušu so všetkým, čo máme a čím sme. Darujeme ti svoje srdcia a prajeme
si, aby sme na teba nezabúdali, ale stále milovali teba i tvojho Syna, Ježiša Krista. Božia
Rodička, obetujeme ti všetky modlitby a pobožnosti tohto mesiaca a prosíme ťa, vypros nám
u Boha tú milosť, ktorú najviac potrebujeme. Ukáž, že si našou Matkou a že neopúšťaš tých,
ktorí sa k tebe s dôverou utiekajú. Veď nás po ceste prikázaní tvojho Syna a vypros nám od
neho hlavne tú milosť, aby sme mu zostali verní a aby sme chváliac teba na zemi, raz s tebou
a so všetkými anjelmi a svätými chválili Ježiša v nebi na veky vekov. Amen.
FATIMSKÉ SOBOTY V OBIŠOVCIACH
Dátum

Čas

Pripravuje dekanát

Spoluúčasť dekanátov

7.5.2022
4.6.2022
2.7.2022
6.8.2022
3.9.2022
1.10.2022
2.10.2022

9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
15:30
9:15

KE - juh
Humenné
KE - západ
Prešov - stred
vedie INSPM
Lipany
Arcidiecézna púť

Trebišov, Vranov n/T, V. Kapušany, Moldava n/B
Sobrance, Košice – východ, Snina
Michalovce, Košice – stred, Stropkov
Prešov – východ, Prešov – západ, Obišovce
v katedrále o 9:30 ruženec; o 10:00 sv. omša
Bardejov, Sabinov, Teol. fakulta a Kň. seminár
všetky dekanáty (spoločný ruženec o 9:15)

MODLITBA RODIČOV ZA SVOJE DETI: Pane Ježišu, z tvojho srdca vyteká prúd najnežnejšej
lásky, ktorú si vštepil do srdca rodičov; láskavo prijmi naliehavú modlitbu, s ktorou sa na teba
obraciame za svoje deti. Ty si nám ich daroval ako záruku nebeských požehnaní, zveril si nám
tieto nevinné duše, aby sme ti ich jedného dňa vrátili krásne a čisté na tvoju slávu a ich večné
šťastie. Nedovoľ, aby sme sa spreneverili svojmu vznešenému poslaniu, ale daj, aby sme sa
popri tom, ako sa usilovne staráme o materiálne blaho svojich detí, ešte viac starali o ich
duchovné blaho a viedli ich svojím príkladom po ceste kresťanských čností. Uchovávaj ty sám,
Ježiš, tieto drahé deti v rane svojho srdca a tak ich zachráň pred bahnom sveta, udeľ im
zdravie, inteligenciu, dobrú vôľu a ducha pevnej nábožnosti, ktorá má byť ochranou ich
nevinnosti. Do tvojej starostlivej dobroty, Ježiš, zverujem ich budúcnosť; aby bola priaznivá,
čestná a cnostná a aby sa naše drahé deti po tom, čo boli v živote našou útechou, stali našou
radosťou a našou korunou po celú večnosť. Amen.
Vydané pre vnútornú potrebu farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove

