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text: Tomáš Belá, kaplán
foto: internetTy si už videl Ježiša?

Vo veľkonočnom období počúvame 
mnohé svedectvá tých, ktorí videli Ježi-
ša. Tak je to už od nedele. Najskôr ženy, 
ktoré sa ponáhľajú do hrobu, aby balza-
movali Ježišovo telo, potom učeníci, Peter 
a Ján, ktorí bežia k hrobu akoby o preteky, 
neskôr zronení a smutní emauzskí učeníci 
a dnes aj Tomáš. 

Možno ste si niekedy položili otázku: 
Prečo sa Ježiš nezjavil farizejom, zákonní-
kom? 

Lebo On sa zjavil tým, ktorí ho milo-
vali. Ježiš si nepotreboval dokazovať, že 
je v pravde, lebo On je Pravda. Vy sa tiež 
niekedy stretávate s tým, že vám známi 
a možno kamaráti povedia, aby ste do-
kázali, že Boh existuje, alebo že existuje 
zlo, lepšie povedané zlý duch. Mnohokrát 
počúvate: „Uverím, keď budem vidieť na 
vlastné oči.“ 

A teraz sa zamyslime nad tým, prečo si 
myslíme, že Tomáš bol neveriaci, lebo jazy-
kom sme mu už túto nálepku dali: „Neve-
riaci Tomáš.“ Bol naozaj neveriaci? Alebo 
bol veriaci tak ako my? Bol s Majstrom tri 
roky, zažili veľa pekných chvíľ, a keď sa Je-
žiš zjavil ostatným, prečo by mal byť To-
máš výnimkou. 

Je úplne prirodzené, že dnes ľudia 
všetko vnímajú a prežívajú emocionál-
ne. My vždy chceme niečo cítiť a prežívať, 
a keď sa to nedeje, sme z toho sklamaní 
a myslíme si, že sa zle modlíme. Avšak toto 
môže byť zavádzajúce. Ježiš nám nepove-
dal, že budeme spasení skrze emócie, ale 
skrze vieru. 

Viera je krásny dar, ktorý potrebujeme 
rozbaľovať a modliť sa denne za to, aby 
rástla naša viera, aby sme mali doslova 
charizmatickú vieru, aby sme sa s vierou 
modlili a prosili Pána, aby sme verili všet-
kému, čo Ježiš prisľúbil. Máme byť ľudia 
viery a Ježiš nás práve dnes volá, aby sme 
vstúpili do viery, aby sme si vzbudili oča-
kávajúcu vieru. 

Môj Pane, roznecuj v nás tento krásny 
dar viery, ktorý sme dostali pri krste. Dnes 
sa modlím za to, aby moji bratia a sestry 
vstúpili do skutočnej veľkonočnej viery, 
aby žili túto veľkú udalosť svetových dejín. 
Pane, vyveď nás zo všetkých pochybností 
a zlom putá relativizmu v nás.

Mária, Ty si vždy verila, že Boh stojí pri 
Tebe aj v tých najťažších chvíľach, modli 
sa za tých, ktorí prechádzajú krízou viery. 
Amen





Farské oznamy
Poďakovanie
Máme za sebou najväčšie, najkrajšie, 

ale aj, čo do prípravy, najzložitejšie sviatky 
cirkevného roka. Preto sa chceme, v mene 
celého farského úradu, ale aj veriacich, 
úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa ak-
tívne zapojili do príprav i priebehu sviat-
kov. V prvom rade pánom kostolníkom, ich 
pomocníkom, miništrantom, spevákom, 
zborom a kantorom, upratovačkám a kve-
tinárkam. Akákoľvek sebemenšia a na 
prvý pohľad zanedbateľná pomoc v cel-
kovom pohľade vytvára krásne Božie die-
lo. 

Naša osobitná vďaka patrí všetkým 
kňazom, ktorí ochotne vyslúžili sviatosť 
zmierenia, ako aj všetkým domácim, či 
príchodzím kňazom, ktorí v našich kosto-
loch slávili sviatky Veľkej noci.

V neposlednom rade sa chceme poďa-
kovať všetkým veriacim, ktorí svojou aktív-
nou účasťou na liturgii znova ukázali, že 
Kristovo tajomstvo Veľkej noci má v ich ži-
vote dôležitý význam.

Nech radosť a nádej z prázdneho hro-
bu a svedectvo Kristovho zmŕtvychvstania 
napĺňa vaše srdcia.  

Plnomocné odpustky na Nedeľu Bo-
žieho milosrdenstva

Každý, kto si v dnes uctí obraz Božie-
ho milosrdenstva vystavený v kostole ale-
bo v kaplnke, splní podmienky pre získanie 
úplnych odpustkov a pomodlí sa  Otče náš, 
Verím v Boha a vzdych “Milosrdný Ježišu, 
dôverujem v teba“, môže získať úplne od-
pustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Zbierka na Boží hrob
Jezuiti   890,00 €
Dóm sv. Alžbety  586,00 €
Uršulínky  387,00 €
Krista Kráľa  660,00 €
Seminár   454,12 €
Dominikáni  454,00  €
Spolu   3 431,12 €

Spovedná služba v katedrále
Od pondelka môžete znova využiť 

možnosť duchovného rozhovoru a svia-
tosti zmierenia skrze spovednú službu 
v katedrále v každý pracovný deň od 9.00 
do 11.30. 

V Košiciach vedci zverejnia skutočnú 
podobu tvárí Košických mučeníkov

Košická arcidiecéza pri príležitosti jubi-
lejného roka 400. výročia mučeníckej smr-
ti Troch košických mučeníkov sv. Mareka 
Križina, sv. Štefana Pongráca SJ a sv. Me-
lichara Grodeckého SJ zorganizovala pro-
jekt zameraný na forenznú rekonštrukciu 
skutočných tvárí mučeníkov, ktorú vyko-
nal uznávaný brazílsky špecialista v tejto 
oblasti Cicero Moraes (www.ciceromora-
es.com.br) spolupracujúci so Svätou sto-
licou, ktorý forenzne rekonštruoval tváre 
viacerých osobností cirkevných, svetských 
dejín i evolučných stupňov vývoja ľudstva. 
Vďaka nemu poznáme skutočné historické 
podoby sv. Zdislavy z Lemberka, sv. Valen-
tína, sv. Ruženy Limskej či sv. Antona Pa-
duánskeho. Spolu s odborníkmi z Českej 
republiky a Slovenska z Univerzity Komen-
ského a Slovenskej akadémie vied, tiež 
vďaka spolupráci so slovenskou provin-
ciou Spoločnosti Ježišovej a Ostrihomskou 
arcidiecézou, bude verejnosti predstavený 
výsledok vedeckej práce – skutočná po-
doba všetkých troch košických mučeníkov 
– na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutoč-
ní v utorok 30. apríla o 11:00 hod. v Koši-
ciach v Aule svätých Košických mučeníkov 
na Hlavnej ul. 89. Na túto jedinečnú uda-
losť pozývame odbornú i laickú verejnosť 
a všetkých záujemcov.

Večer milosrdenstva na Podhradovej
Katolícka komunita Emanuel Vás sr-

dečne pozýva na večer milosrdenstva s té-
mou "Živý", ktorý sa uskutoční dňa 2. mája 
2019 o 19:00 v kostole Sv. Ondreja vo far-
nosti Košice - Podhradová.
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Liturgický prehľad na 2. veľkonočný týždeň
Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

Ne
28.04.

2. VeľKoNočNá NeDeľa
NeDeľa Božieho miLoSrDeNStVa

č1: Sk 5, 12-16
ž: Ž 118, 2-4. 22-24. 25-27a
č2: Zjv 1, 9-11a. 12-13. 17-19
ev: Jn 20, 19-31

Po
29.04.

Svätej Kataríny Sienskej, 
panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy; sviatok

č1: 1 Jn 1, 5 – 2, 2
ž: Ž 103, 1-4. 8-9. 13-14. 17-18
ev: Mt 11, 25-30

Ut
30.04.

Svätého Pia V., pápeža
ľub. spomienka

č1: Sk 4, 32-37
ž: Ž 93, 1ab. 1c-2. 5
ev: Jn 3, 7b-15

St
01.05.

Svätého Jozefa, robotníka
ľub. spomienka

č1: Gn 1, 26 – 2, 3
ž: Ž 90, 2. 3-4. 12-13. 14+16
ev: Mt 13, 54-58

Št
02.05.

Svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

č1: Sk 5, 27-33
ž: Ž 34, 2+9. 17-18. 19-20
ev: Jn 3, 31-36

Pi
03.05.

Svätých Filipa a Jakuba, apoštolov
sviatok

č1: 1 Kor 15, 1-8
ž: Ž 19, 2-3. 4-5
ev: Jn 14, 6-14

So
04.05.

Svätého Floriána, mučeníka
ľub. spomienka

č1: Sk 6, 1-7
ž: Ž 33, 1-2. 4-5. 18-19
ev: Jn 6, 16-21

Ne
05.05. 3. VeľKoNočNá NeDeľa

č1: Sk 5, 27b-32. 40b-41
ž: Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b
č2: Zjv 5, 11-14
ev: Jn 21, 1-19

Možnosť získať plnomocné odpustky

Detské okienko
Jn 20, 19-31

Ahojte! Ježiš sa zjavil učeníkom no jeden chýbal, ktorý? Čo 
povedal ostatným učeníkom? Dokážete nájsť všetkých 5 rozdie-
lov medzi týmito obrázkami?


