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Jeden duchovný spisovateľ rozprá-
val: „Raz v noci sa mi prisnil nádherný 
sen. Videl som dlhú cestu, ktorá sa dvíha-
la zo zeme, a stúpala do neba a strácala 
sa v oblakoch. Nebola to však cesta po-
hodlná, ale naopak, bola plná prekážok 
a posiata bola zhrdzavenými klincami, 
ostrými a špicatými kameňmi, a boli tam 
aj kúsky skla. Ľudia šli po nej bosí. Klince 
sa im zapichávali do nôh, a mnohí z nich 
nevládali kráčať ďalej. Mnohí však neustá-
vali a chceli prísť do neba, no každý krok 
bol veľkým utrpením, preto kráčali poma-
ly a s námahou. Potom som videl vo sne 
Ježiša, ktorý šiel vpredu. Aj On bol bosý. 
Kráčal pomalým, ale rozhodným krokom. 
A ani raz nezranil svoje nohy. Ježiš stúpal 
a stúpal. Nakoniec prišiel do neba a sa-
dol si na veľký zlatý trón. Pozeral sa na 
tých, ktorí sa na ceste namáhali. Povzbu-
dzoval ich pohľadom a gestami. Hneď za 
ním kráčala Mária jeho Matka. Vykračo-
vala rýchlejšie ako Ježiš. Viete prečo? Stú-
pala do Ježišových stôp. A tak prišla až 
k Ježišovi, ktorý ju posadil na veľké kreslo 
po jeho pravici. Mária tiež povzbudzovala 
kráčajúcich ľudí, a radila im, aby stúpali do 
stôp, ktoré tam zanechal Ježiš, ako to ro-
bila ona. Múdri ľudia to tak robili a rýchlo 
vystupovali k nebu. Ostatní sa ponosova-
li na rany a často sa zastavovali, niekedy 
sa vzdávali a zostali premožení vlastným 
smútkom. 

Názov príbehu je Ako Mária. - Ona ce-
lým svojím životom išla iba za Kristom svo-
jím Synom. Preto, ak aj my chceme ísť za 
ňou, nemôžeme neisť za Tým, ktorému Má-
ria vďačí za to, že ju dnes blahoslavia všet-
ky pokolenia a ku, ktorému ona  vystierala 
svoju ruku ukazujúc všetkým správny smer 
života. Mária si odpovedala kto je pre ňu 
Ježiš, a od tej chvíle je jej život jasným na-
smerovaním na lásku k Bohu a ľudom. 
Tak dokázala zobrať kríž života a niesla 
ho s láskou, lebo vedela, že nie je sama, 
a Boh ju nepustí. Kto je sám, ide sa mu 
ťažko. V dnešnej dobe sa môžeme stretnúť 
s duchovnou prázdnotou, stereotypom 

a nechuťou do 
života. Často 
cítime, že sme 
už na dne na-
šich síl a ne-
vládzeme sa 
pohnúť ďalej. 
Je to azda vý-
dobytok tej 
dnešnej mo-
dernej doby? 
Alebo nám 
niečo chýba? 
A práve v ten-
to mesiac nám 
Ježiš ako posilu ponúka vzor v bezhra-
ničnej dôvere svojej Matky Panny Márie, 
aby nás posilnila. Je to ako pohár dobrej 
vody v horúci letný deň. Aký význam má 
pre nás voda? Koľko krát sme ju použili na 
uhasenie nášho smädu. Vieme z vlastnej 
skúsenosti, že človek, ktorý je smädný strá-
ca energiu života, túži čo len po kvapke 
vody, aby uhasil smäd. Ježiš nás ale pozý-
va k uhaseniu tohto duchovného smädu. 
Ten sa nedá uhasiť ani tou najzdravšou vo-
dou, ktorú si môžeme zakúpiť v najlepšom 
supermarkete. Práve preto sa pýtajme: 
„Kde uhasíme tento smäd? V reštaurácii? 
V pohostinstve?“ Nie. Je to chrám Boží, do 
ktorého vchádzame s našimi starosťami, 
problémami, bolesťami aj radosťami. Tu 
v tomto chráme, Počúvame výzvu: „Dô-
veruj mi vo svojom živote“ tak ako Mária. 
Tá dôvera Vás posilní a povedie. Nedajme 
sa ohlušiť hlukom, rýchlosťou a zhonom 
dnešných dní a napime sa dosýta z darov, 
ktoré nám Pán ponúka skrze svoju Matku.  
Záleží len na nás, ako otvoríme svoje srd-
ce, lebo Boh sa nám vždy dáva celý. 

Nech aj tento mariánsky mesiac máj 
nás naučí dôvere voči Bohu, práve tak, ako 
to realizovala vo svojom živote Panna Má-
ria. Nech modlitba svätého ruženca nás 
priblíži k našej nebeskej Matke, ktorá nás 
vždy privádza bližšie k Ježišovi k prameňu 
všetkých darov a milostí.





Farské oznamy
Májové pobožnosti v mesiaci máj
Začal mesiac máj. Ten je tradične ve-

novaný mariánskej úcte. V našej farnosti 
sa v mesiaci máj denne modlíme v kated-
rále Loretánske litánie pred každou večer-
nou sv. omšou o 17.45 hod. Srdečne vás 
pozývame na modlitbu k našej nebeskej 
Matke Márii.

Slávnosti prvého sv. prijímania
12. a 19. mája 2019 sa budú v našej far-

nosti konať slávnosti 1. sv. prijímania. pri  
sv. omšich o 10.30 hod. Prosíme ústre-
tovosť a rešpektovanie usporiadateľov 
v chráme. Taktiež prosíme o modlitbu za 
deti, ktoré prvý krát príjmu Telo Kristovo, 
aby ich Boh svojim Telom posilňoval počas 
celého ich života.

Pravidelná zbierka na kňazský semi-
nár

Dnes sa uskutoční pravidelná zbierka 
na kňazský seminár. Úprimné Pán Boh za-
plať za vaše milodary.

Deň matiek
Dnes je deň matiek. Všetkým mamám 

prajeme veľa lásky, pokoja a naplnenos-
ti a ochranu a podobu s našou Nebeskou 
Mamou Pannou Máriou.

Deň otvorených dverí v kňazskom se-
minári

Dnes organizuje náš kňazský seminár 
sv. Karola Boromejského Deň otvorených 
dverí v rámci Nedele Dobrého Pastiera. 
Počas celodenného programu môžete na-
hliadnúť do priestorov, v ktorých sú formo-
vaní naši budúci kňazi a zabaviť sa počas 
kultúrneho programu.

 
Deň rodiny v Košiciach
Arcidiecézne centrum pre rodinu v Ko-

šiciach pozýva všetky rodiny na tradičný 
Deň rodiny, ktorý sa v tomto roku bude 
konať v nedeľu, 26. mája. Viac informácií 
o programe Dňa rodiny nájdete na rodina.
rimkat.sk. Kto by mal záujem akýmkoľvek 
spôsobom pomôcť s organizáciou Dňa ro-
diny, môže sa prihlásiť prostredníctvom 
webovej stránky.

Pochod za život / 22.9.19 / Bratislava
V dnešnom evanjeliu nás Ježiš nazýva ovcami. Ale aby bolo jasné, že nie sme ano-

nymné stádo nemých tvárí, hneď dodáva, že „počúvame jeho hlas“. 
A počúvanie je vecou individuálnej komunikácie, osobnej otvorenosti a záujmu 

rozumnej a slobodnej bytosti. A teda aj keď na Pochode za život vytvoríme zástup 
a naozaj to bude masová akcia, predsa tam prinesieme svoje osobné a zvnútornené 
presvedčenie. Presvedčenie, že hájiť život aj tých najmenších je vecou prvoradého výz-
namu. A keď sa potom rozídeme, v individuálnej evanjelizácii budeme naďalej počúvať 
Ježišov hlas a tento hlas „rozmeníme na drobné“ v mozaike každodenných kontaktov.
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Liturgický prehľad na 4. veľkonočný týždeň
Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

Ne
12.05.

4. veľKoNočNá NeDeľa
NeDeľa Dobrého PaStiera

č1: Sk 13, 14. 43-52
Ž: Ž 100, 2. 3. 5
č2: Zjv 7, 9. 14b-17
ev: Jn 10, 27-30

Po
13.05.

Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej
ľub. spomienka

č1: Sk 11, 1-18
Ž: Ž 42, 2-3; 43, 3. 4
ev: Jn 10, 1-10

Ut
14.05.

Svätého Mateja, apoštola
sviatok

č1: Sk 1, 15-17. 20-26
Ž: Ž 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
ev: Jn 15, 9-17

St
15.05. Streda po 4. veľkonočnej nedeli

č1: Sk 12, 24 – 13, 5a
Ž: Ž 67, 2-3. 5. 6+8
ev: Jn 12, 44-50

Št
16.05.

Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
spomienka

č1: Sk 13, 13-25
Ž: Ž 89, 2-3. 21-22. 25+27
ev: Jn 13, 16-20

Pi
17.05. Piatok po 4. veľkonočnej nedeli

č1: Sk 13, 26-33
Ž: Ž 2, 6-7. 8-9. 10-11
ev: Jn 14, 1-6

So
18.05.

Svätého Jána I., pápeža a mučeníka 
ľub. spomienka

č1: Sk 13, 44-52
Ž: Ž 98, 1. 2-3b. 3c-4
ev: Jn 14, 7-14

Ne
19.05. 5. veľKoNočNá NeDeľa

č1: Sk 14, 21b-27
Ž: Ž 145, 8-9. 10-11. 12-13b
č2: Zjv 21, 1-5a
ev: Jn 13, 31-33a. 34-35

Detské okienko
Jn 10, 27-30

Čaute všetci! 
Dnes sa Ježiš prirov-
náva k pastierovi, 
ktorý sa stará o svo-
je ovečky. Dokreslite 
teda ovečku na ob-
rázku, aby sa moh-
la pripojiť k svojmu 
pastierovi.


