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Márnotratný Otec text: Slavomír Engel, exkaplán, študent Rím
foto: internet

Až príliš často sa stretávame s podo-
benstvom "o márnotratnom synovi". Asi 
najkrajšie podobenstvo z celého evanjelia. 
Je to ale trochu skresľujúci názov! Veď ten, 
kto je na prvom mieste márnotratný, je 
práve otec. Prečo? Pretože hlavnou posta-
vou nie je syn, ale otec! A tento otec nie je 
len milosrdný, to by stačilo len odpustenie, 
ale je dokonca márnotratný: dáva všetko 
"bez miery".

A tento otec je márnotratný k obom sy-
nom! Pri rozdelení majetku, pri vrátení sa 
mladšieho, avšak ani starší neprichádza 
o nič skrátka, pretože "všetko to, čo patrí 
otcovi, patrí aj jemu!" Otcova veľkorysosť 
vyniká ešte viac na pozadí toho, že obaja 
synovia, milovaní až po okraj, sú v skutoč-
nosti veľkými egoistami. 

Obaja majú zlú predstavu o otcovi: 
nemajú predstavu dobrého otca. Prvý od 
neho uteká preč, druhý mu vytýka, že na 
neho nebol štedrý, ale nie je to pravda - 
všetko moje je tvoje!

Obaja sú bez otca, ďaleko od neho, 
v kríze - prvý zakúša hlad a pokorenie (žije 
v blízkosti svíň, považovaných za kultic-
ké nečisté zvieratá, druhý je vnútorne ne-
šťastný, preto reptá a je rozhnevaný. 

Obom ide o majetok, nie o otca. Prvý 
si vzal svoj podiel, druhý vyčíta, že dostal 
málo.

Ani jeden nemá skutočne synovský 
vzťah k otcovi - prvý otca opúšťa, druhý je 
pracovník, ktorému ide o odplatu.

A napriek tomu napriek všetkému... 
otec usiluje o oboch synov. Natoľko ich 
miluje... pretože jednoducho miluje bez 
hraníc.



Dóm sv. Alžbety nedeľa 14.04.2019 14.00 - 18.00 hod.

Seminárny kostol nedeľa 14.04.2019 14.00 - 17.00 hod.

Kostol Dominikáni nedeľa 14.04.2019 14.30 - 17.30 hod.

Kostol Krista Kráľa nedeľa 14.04.2019 14.00 - 16.00 hod.

Kostol Premonštráti Veľký týždeň:
PO, UT, ST 15.00 - 18.00 hod.

Farnosť Podhradová piatok 12.04.2019 18.30 - 20.30 hod.

Farnosť Košice - Terasa sobota 13.04.2019 10.30 - 12.30 hod.
13.30 - 17.00 hod.

Farnosť Nad Jazerom sobota 13.04.2019 09.00 - 12.00 hod.
13.30 - 15.30 hod.

Košice - Juh nedeľa 14.04.2019 14.00 - 17.00 hod.

Farnosť  KVP
sobota 13.04.2019 09.30 - 11.30 hod.

nedeľa 14.04.2019 16.30 - 18.30 hod.

Farnosť Furča sobota 13.04.2019 09.00 - 12.00 hod.
13.30 - 15.00 hod.

Farnosť Ťahanovce - sídl. nedeľa 14.04.2019
pondelok 15.04.2019

15.30 - 17.45 hod.
15.30 - 17.45 hod.

Predveľkonočné spovedanie



Svätá omša za zomrelých darcov or-
gánov

V pondelok 8. apríla 2019 o 18.00 bude 
v Košickej katedrále svätá omša za zomre-
lých, ktorých darovanie orgánov umožni-
lo iným žiť. Svätú omšu bude celebrovať 
Mons. Marek Forgáč, košický pomocný 
biskup a bude vysielaná Rádiom Lumen. 
Povzbudzujeme k účasti hlavne príbuz-
ných zosnulých, ktorí týmto spôsobom 
pomohli druhým ako aj tých, ktorým takí 
ľudia zlepšili či zachránili život.

Nahlásenie spovedania chorých pred 
veľkonočnými sviatkami

Už tradične Vám dávame do pozor-
nosti možnosť vysluhovania sv. zmierenia 
pre tých veriacich, ktorí sú imobilní alebo 
z vážnych dôvodov nemôžu prísť osobne 
na sv. spoveď do kostola. Im je adresova-
ná ponuka prijať sv. zmierenia priamo vo 
svojom príbytku. Táto ponuka sa týka ve-
riacich, ktorí bývajú na území našej farnos-
ti. Prosíme veriacich, resp. ich príbuzných, 
aby záujemcov o prijatie sv. zmierenia na-
hlásili v našej farskej kancelárii na Hlav-
nej ulici č. 26 do 7. apríla 2019 buď osobne 
alebo na tel. čísle: 055/622 15 55 v úrad-
ných hodinách alebo mailom na adrese: 
domsvalzbety@gmail.com. Žiadame Vás, 
aby ste nevolali na zaopatrovací mobil. 
Bližšie informácie o spôsobe a čase vyslu-
hovania sv. zmierenia Vám oznámime te-
lefonicky, najmenej deň pred príchodom 
kňaza.

Sv. omša na cintoríne Rozália
V nedeľu 7. aprila sa bude o 15:15 v 

kaplnke sv. Rozálie slúžiť sv. omša za po-
chovaných na cintoríne sv Rozálie, ako aj 
za zosnulých na ktorých si pri tejto sv. omši 
prítomní veriaci spomenú.

Pôstna duchovná obnova u jezuitov
Srdečne vás pozývame na pôstnu du-

chovnú obnovu v jezuitskom kostole (Ko-
menského 14) – v sobotu 6. apríla od 9:00. 
Počas duchovnej obnovy bude priestor 
aj na sv. spoveď a na záver pri sv. omši o 
12:30 budeme udeľovať aj sviatosť poma-
zania chorých.

Krížová cesta rodín na košickej kalvá-
rii

Farnosť sv. Alžbety, sestry Uršulínky a 
Rodinné spoločenstvo pri kotole uršulínok 
pozýva deti, rodičov i starých rodičov na 
krížovú cestu rodín na košickú kalváriu. 
Začiatok krížovej cesty o 16.00 pri spod-

Farské oznamy nej kaplnke pri amfiteátri. Nájdime silu i 
povzbudenie žiť v našich rodinách podľa 
Kristovho príkladu.

 Večer milosrdenstva
Katolícka komunita Emanuel Vás sr-

dečne pozýva na večer milosrdenstva s 
témou "(Ne)milovaný", ktorý sa uskutoční 
dňa 4. apríla 2019 o 19:00 v kostole Sv. On-
dreja vo farnosti Košice - Podhradová.

Master v teológii manželstva a rodiny 
– zmysluplné vzdelanie s pridanou hod-
notou

Teologická fakulta KU pozýva kňa-
zov, zasvätených, manželov i jednotlivcov 
na dvojročné štúdium, ktoré pomáha od-
haľovať hĺbku povolania k manželstvu a 
otvára nové perspektívy v službe rodinám 
v Cirkvi i v spoločnosti.  Pridanou hod-
notou programu je spoločenstvo kňazov, 
zasvätených a rodín, spoločné slávenie 
Eucharistie a stolovanie, kvalitní predná-
šajúci, rodinná atmosféra, priestor pre in-
telektuálny i profesionálny rast. Garantom 
programu je Mons. Marek Forgáč. Prihla-
sovanie na nový akademický rok 2019/20 
je možné do 30. apríla 2019.

Púť detí do Obišoviec
Milí pútnici, s radosťou vás pozývam 

s vašimi deťmi na Arcidiecéznu púť detí 
do Obišoviec, ktorá sa uskutoční 11. mája 
2019. Bude sa putovať peši z Ličartoviec, 
aby to bola naozaj púť. Počas putovania 
budú opäť pripravené zaujímavé stano-
višťa. Čaj a obed je pre všetkých zabez-
pečený. Bližšie informácie sú na plagáte v 
prílohe a tiež na www.erko.sk/putdeti pod 
odkazom Arcidiecézna púť detí v Obišov-
ciach. Cez púť chceme spoznávať život bl. 
Anky Kolesárovej, budovať si úctu k našim 
pútnym miestam a zažiť veľké kresťanské 
spoločenstvo.

Zaregistrujte sa, prosím, do 28. apríla
CK Trinity ponúka
Púť do Izraela + Mŕtve more:
odlet  z Košíc - 08.05. - 17.05.2019
Púť do Izraela +Jordánska:
odlet  z Košíc - 08.05. - 17.05.2019
Púť do Izraela:
odlet z Košíc - 17.05. - 24.05.2019
Púť do Izraela + Jordánska:
odlet z Košíc - 17.05. –  24.05.2019 
Lurdy, transfer z KE:
odlet z Krakova - 16.06. –  20.06.2019
O programoch a cenách sa môžete in-

formovať v:
CK TRINITY, Kováčska 28, 040 01 Koši-

ce, tel/fax: 055/ 625 28 20
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Liturgický prehľad na 4. pôstny týždeň
Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

Ne
31.03. 4. PôSTNA NeDeľA

Č1: Joz 5, 9a. 10-12
Ž: Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7
Č2: 2 Kor 5, 17-21
ev: Lk 15, 1-3. 11-32

Po
01.04. Pondelok po 4. pôstnej nedeli

Č1: Iz 65, 17-21
Ž: Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b
ev: Jn 4, 43-54

Ut
02.04. Utorok po 4. pôstnej nedeli

Č1: Ez 47, 1-9. 12
Ž: Ž 46, 2-3. 5-6. 8-9b
ev: Jn 5, 1-3. 5-16

St
03.04. Streda po 4. pôstnej nedeli

Č1: Iz 49, 8-15
Ž: Ž 145, 8-9. 13c-14. 17-18
ev: Jn 5, 17-30

Št
04.04. Štvrtok po 4. pôstnej nedeli

Č1: Ex 32, 7-14
Ž: Ž 106, 19-20. 21-22. 23
ev: Jn 5, 31-47

Pi
05.04. Piatok po 4. pôstnej nedeli

Č1: Múd 2, 1a. 12-22
Ž: Ž 34, 17-18. 19-20. 21+23
ev: Jn 7, 1-2. 10. 25-30

So
06.04. Sobota po 4. pôstnej nedeli

Č1: Jer 11, 18-20
Ž: Ž 7, 2-3. 9b-10. 11-12
ev: Jn 7, 40-53

Ne
07.04. 5. PôSTNA NeDeľA

Č1: Iz 43, 16-21
Ž: Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6
Č2: Flp 3, 8-14
ev: Jn 8, 1-11

Detské okienko
Lk 15, 1-3. 11-32

Rodinná krížová cesta - košická kalvária - 16.00 hod.

Ahojte! Dnes Je-
žiš hovorí podobenstvo 
o márnotratnom synovi. 
Skúste vymyslieť aspoň 
3 slová, ktorými by ste 
mohli opísať otca a ta-
kisto pomôžte synovi 
nájsť cestu domov.


