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lásky. Slová: „Nové prikázanie vám dávam, 
aby ste sa milovali navzájom, aby ste sa 
aj vy vzájomne milovali, ako som ja milo-
val vás“, sú pre nich čímsi smerodajným 
a zároveň programom. Veď „podľa toho 
spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa 
budete navzájom milovať.“ 

Ako chápali tento príkaz lásky svätí 
manželia Ľudovít a Zélia Martinovci, rodi-
čia svätej Terézie z Lisieux? Čím bola pre 
nich láska a Ježišovo nové prikázanie?

Bola pre nich darom.
Zélia napíše svojej staršej dcére Paulí-

ne slová na adresu svojho manžela Ľudo-
víta: „Som presvedčená, že naša vzájomná 
láska ešte viac vzrástla. Vždy sme zmýšľa-
li rovnako; on mi bol vždy zdrojom útechy 
a posily.“

Podobne zmýšľala o svojich rodičoch 
aj ich dcéra Terezka, ktorá napíše: „Tvoja 
láska (Ježišu) ma sprevádzala už od môj-
ho detstva, rástla so mnou, a teraz je ako 
priepasť, ktorej hĺbku nemôžem zmerať.“  
(Rkp. C, 35v) 

Tajomstvom jej života bolo tajomstvom 
lásky, v akej rástli jej rodičia. V čom spočí-
valo to tajomstvo? Ich láska neustále rást-
la a dozrievala do veľkého daru zo seba 
pre toho druhého.

„Kedysi chce-
lo malé dieťa po-
znať Boha. Vedelo, 
že to bude dlhá ces-
ta, a tak si do batoha 
zabalilo žemle a tro-
chu ovocnej šťavy 
a nadšene sa vydalo 
na cestu. Keď obišlo 
takmer tri bloky, stre-
tlo v parku staren-
ku. Sedela na lavičke 
a pozorovala holuby. 
Dieťa sa posadi-
lo vedľa nej a otvo-
rilo batoh. Práve sa 
chystalo vypiť trochu 
ovocnej šťavy, keď 
si všimlo, že starenka vyzerá vyhladnuto. 
Ponúklo jej jednu žemľu a ona ju vďačne 
prijala. Mala taký krásny úsmev, že ho die-
ťa zatúžilo znovu vidieť. A tak jej ponúklo 
trochu šťavy. Starenka mu znova venova-
la nádherný úsmev. Dieťa bolo šťastné. 
Začalo sa stmievať. Dieťa bolo unavené 
a zodvihlo sa z lavičky. Skôr ako sa vyda-
lo domov, otočilo sa k starenke a objalo 
ju. Tá ho obdarovala tým najširším a naj-
krajším úsmevom. Keď prišlo dieťa domov, 
prekvapilo matku šťastím, ktoré z neho vy-
žarovalo. Spýtala sa ho na dôvod radosti 
a dieťa odpovedalo: „Jedol som s Bohom. 
A predstav si, že má ten najkrajší úsmev 
na svete!” Medzitým sa vrátila domov aj 
šťastná starenka. Prekvapila svojho syna 
pokojom, ktorý sa jej rozlieval po tvári. 
Spýtal sa jej: „Mama, čo si dnes robila, keď 
si taká šťastná?” Žena odpovedala: „Jedla 
som v parku žemle s Bohom. A predstav si, 
že je mladší, ako som čakala. 

Niekedy si myslíme, že Boh je od nás 
ďaleko...“

Ježišove slová o novom prikázaní lás-
ky zazneli tesne po tom, ako Judáš vyšiel 
z Večeradla. Ježiš hovorí i svojom utrpe-
ní a neskoršom oslávení. Prv, ako opustil 
učeníkov uistil ich o svojej neviditeľnej prí-
tomnosti medzi nimi prostredníctvom jeho 
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6. Veľkonočná nedeľa
Ježiš v Evanjeliu dnešnej nedele sľubuje, že Boh Stvoriteľ pošle Ducha Svätého 

Tešiteľa, ktorý nás „naučí všetko“ a ktorý nám „pripomenie všetko“, čo povedal. Čiže 
Duch Svätý bude počas celých dejín ľudskej civilizácie aktualizovať Ježišovo posol-
stvo pre výzvy konkrétnej modernej doby. Do tohto prísľubu sme teda tu a teraz za-
hrnutí všetci. Jednou z výziev našej doby je relativizácia hodnoty ľudského života. 
Je to výzva, ktorá si vyžaduje od nás odpoveď. Tou môže byť aj naše zapojenie sa 
do Národného pochodu za život, za najmenších z nás, aby sme tvorivému Duchu 
pomáhali dotvárať tento moderný svet podľa najpôvodnejšieho Božieho projektu.

Rozlišujeme dva druhy lásky: eros 
a agapé. Eros znamená lásku v zmysle 
žiadosti. Takáto  láska miluje to, čo po-
važuje za hodné lásky; je to láska citová. 
Preto si vyžaduje očisťovanie a istý druh 
disciplíny a dozrievania v láske.

Spôsob ako hľadať a prežívať pravdi-
vú lásku nám dáva Ježiš, a ten druh lás-
ky sa nazýva agapé, čo v praxi znamená, 
že nebudem egoisticky vyhľadávať svoj 
pôžitok, ale láska sa stáva starostlivosťou 
o druhého, láska sa stáva zriekaním seba 
a je pripravená priniesť obetu. Keď sa za-
čnem čoraz viac približovať k druhému, 
budem si klásť čoraz menej otázok o sebe 
a hľadať šťastie toho druhého. Keď si uve-
domím, že som tu pre druhého, a nie pre 
seba. Vyjsť z vlastného ja a byť pre druhé-
ho darom! „Človek, ktorý je obdarený ta-
kouto láskou začína sám milovať: Kristus 
v ňom miluje iných. Vtedy už nie je dôleži-
té, aký ten druhý je: či je pekný, či nepekný, 
či je milý či nemilý, či je plný nedostatkov 
a hriechov, alebo bez nich. Dôležité je, že 
láska ho chce milovať, aby sa mohol stá-
vať lepším.“ (Dajczer)

Aj manželia Martinovci sa museli na-
učiť správne prežívať takýto druh lásky. 
Obdobie desiatich mesiacov, ktoré pre-
žívali ako brat a sestra, bolo časom spo-
ločného dozrievania ich manželskej lásky 
a pochopenia svojho povolania. Obidva-
ja postupne zisťujú, že manželstvo nie je 
akýmsi „náhradným riešením“, ktoré im 
Boh pripravil po stroskotaní ich plánu za-
sväteného života – obaja totiž predtým tú-
žili zasvätiť sa Bohu v rehoľnom živote.

Ľudovít a Zélia zistili, že manželstvo je 
skutočným povolaním, ktoré treba žiť na-
plno. Nakoniec sa na radu spovedníka dali 
presvedčiť, že deti sú pre nich darom od 
Boha. A mali ich deväť. Sama Zélia ne-
skôr povie: „Keď sa nám narodili deti, mys-
lenie sa nám trochu zmenilo. Žili sme už 
len pre ne, v tom bolo celé naše šťastie 
a našli sme ho len v nich. Nakoniec nám 

už nič nepadlo zaťažko; svet nám už ne-
bol na príťaž.“ Keď Zélia hovorí o manže-
lovi, zakaždým dodá prívlastok: môj dobrý 
Ľudovít. Tento stručný výraz ukazuje, že 
manželstvo nebolo pre nich iba vzťahom. 
Bolo čosi viac, bolo duchovným priateľ-
stvom. 

Často sa pýtame sami seba, ako môže-
me v našom živote realizovať lásku k Bohu 
a k blížnemu. Ako môžeme milovať blíž-
neho a pritom nezabúdať na Boha a ako 
máme správne milovať Boha a nezabúdať 
pritom na blížneho?

Nápoveď nám môže dať príklad zo ži-
vota sv. Kataríny Sienskej. Ježiš jej pove-
dal: „Mne nemôžeš poslúžiť v ničom, ale 
môžeš pomáhať svojmu blížnemu. Je ne-
možné, aby si milovala nezištne, bez akej-
koľvek odmeny mňa samého. Ale postavil 
som ti po boku blížneho, aby si mohla 
jemu urobiť to, čo chceš urobiť mne: milo-
vať ho nezištne, bez odmeny, bez výhody.“

Počas slávnosti svätorečenia ich dcéry 
Terézie zazneli na adresu Ľudovíta a Zélie 
tieto slová: „Viac než kedykoľvek predtým 
si naša spoločnosť potrebuje pripomínať 
svätosť manželského stavu a zachová-
vanie manželskej morálky. Pri tom môže 
pomôcť živý príklad, ktorý to pred očami 
všetkých nádherne ilustruje. Kto by nevi-
del, že svätorečenie tejto svätice ďaleko 
presahuje ju samu? Keď Cirkev povyšu-
je na oltár deviate dieťa Ľudovíta a Zé-
lie, tak oslavou ich dcéry zároveň korunuje 
vznešené čnosti dvoch rodičov, ktorí boli 
prameňom života veľkej a svätej rodiny 
a ktorí sú výnimočnými vzormi kresťan-
ských manželov.“ 

V našich predstavách o svätcoch by 
sme sa mali oslobodiť od skreslených ob-
razov aké o nich máme alebo nám ich 
predstavujú iní. Každý človek je veľdielo 
Božej lásky a svätci sú tí, ktorí odpovedali 
na ponuku Ježiša milovať ešte viac: Boha 
a ľudí.



Deň rodiny v Košiciach
Dnes vás srdečne pozývame na Deň 

rodiny v Košiciach. Oslava rodiny začne sv. 
omšou o 15.00 hod. v katedrále sv. Alžbe-
ty, ktorú bude celebrovť Mons. Bernard 
Bober, arcibiskup. Program bude pokračo-
vať kultúrno-zabavým pásmom od 16.00 
hod. pri dolnej bráne na Hlavnej ulici v Ko-
šiciach. Tešíme sa na vás, pretože rodiny 
potrebujú lásku žitú vo vzťahoch.

Sv. omša za chorých s pomazaním ole-
jom sv. Ondreja na Podhradovej

V pondelok 27.5. o 18∶00 bude v kos-
tole sv. Ondreja slúžená sv. omša za cho-
rých. Po nej nasleduje pomazanie olejom 
sv. Ondreja.

Sv. omše na slávnosť Nanebovstúpe-
nia Pána - prikázaný sviatok
Dóm sv. Alžbety:  6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 
 15.00, 18.00
Uršulínky: 8.00, 15.45
Krista Kráľa: 7.00, 17.00
Charita: 14.30

Novéna k Duchu Svätému
Od 31.5.2019 sa modlíme novénu k Du-

chu Svätému, ako duchovnú prípravu na 
Turíce. V našej farnosti novéna prebieha 
pred večernou sv. omšou o 17.45 hod. v ka-
tedrále. Srdečne vás na ňu pozývame. Zá-
roveň ňou chceme prosiť za birmovancov, 
ktorý počas Turíc príjmu sviatosť birmova-
nia.

Sv. omša s prvoprijímajúcimi deťmi 
u Uršulínok

Pozývame rodičov a prvoprijímajúce 
deti na budúcu nedeľu 2.6.2019 do kos-
tola Uršulínok na detskú sv. omšu o 10.00 
hod. Deti nech prídu v oblečení z prvého 
sv. prijímania. Aj touto sv. omšou chceme 
zvýrazniť a predĺžiť slávnosť, pri ktorej deti 
mohli prvý-krát do svojho života prijať Eu-
charistického Krista. 

Zbierka na katolícke masmédia
Na budúcu nedeľu 2.6.2019 je pravidel-

ná zbierka na katolícke masmédia. Vďaka 
týmto novodobým spôsobom ohlasovania 
evanjelia, sa posolstvo Krista dostáva aj 
k tým, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemô-
žu prichádzať do spoločenstva veriacich. 
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Farské oznamy
Sv. omša za zosnulých na cintoríne Ro-

zália
Pravidelná mesačná sv. omša za zo-

snulých bude služená v kaplnke sv. Rozálie 
v nedeľu 2.6. o 15∶15.

Večer milosrdenstva
Katolícka komunita Emanuel Vás sr-

dečne pozýva na večer milosrdenstva s té-
mou "Bohatý", ktorý sa uskutoční dňa 6. 
júna 2019 o 19∶00 v kostole Sv. Ondreja vo 
farnosti Košice - Podhradová.

Jozefova náruč - stretnutie rozvede-
ných

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Ko-
šiciach pozýva mužov a ženy, ktorých 
manželský život bol poznačený náročnou 
životnou situáciou - rozvodom na stretnu-
tie s názvom Jozefova náruč. Bližšie infor-
mácie a možnosť prihlásiť sa nájdete na 
rodina.rimkat.sk. 

Letná akadémia mladých
Po úspešnej minuloročnej Letnej aka-

démii mladých (LAM), ktorej nosnou té-
mou bolo „Hľadanie“, ponúkame mladým 
aj tento rok prežiť pár dní z ich leta v na-
šej akadémii. Na tento rok sme vybrali 
tému „Počiatky“. LAM, ktorá sa uskutoční 
v dňoch 29.7.-1.8. je program intelektuál-
no-duchovnej formácie pre mladých od 17 
do 23 rokov. Piliermi formácie sú semináre 
s odborníkmi, exkurzie a život v spoločen-
stve v Kláštore sv. Augustína v Košiciach.

Viac info na biblia.rimkat.sk.

Letná škola jazykov Biblie
Letná škola jazykov Biblie má v letnom 

programe Centra pre štúdium biblického 
a blízkovýchodného centra už svoje sta-
bilné miesto. Túto možnosť ponúkame už 
po ôsmykrát. Tradične je v ponuke gréč-
tina, hebrejčina a latinčina. Taktiež znova 
ponúkame možnosť kurzu staroslovienči-
ny a cirkevnoslovančiny. Novinkou tohto 
ročníka je lektúra textov v klasickej sýrči-
ne, ktorá nadväzuje na kurzy, ktoré Peter 
Juhás ponúkol v predchádzajúcich roční-
koch.

Kurzy prebiehajú intenzívnou formou 
v niekoľkohodinových, každodenných blo-
koch (okrem víkendov). Od študenta sa 
tiež očakáva, že bude mať čas na samo-
statnú prácu po vyučovaní. Viac info na 
biblia.rimkat.sk.
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Liturgický prehľad na 6. veľkonočný týždeň
  Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

Ne
26.05. 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Č1: Sk 15, 1-2. 22-29
Ž: Ž 67, 2-3. 5. 6+8
Č2: Zjv 21, 10-14. 22-23
Ev: Jn 14, 23-29

Po
27.05.

Svätého Augustína z Canterbury, biskupa
ľub. spomienka

Č1: Sk 16, 11-15
Ž: Ž 149, 1-2. 3-4. 5-6a+9b
Ev: Jn 15, 26 – 16, 4a

Ut
28.05. Utorok po 6. veľkonočnej nedeli

Č1: Sk 16, 22-34
Ž: Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 7c-8
Ev: Jn 16, 5-11

St
29.05.

Svätého Pavla VI., pápeža
ľub. spomienka

Č1: Sk 17, 15. 22 – 18, 1
Ž: Ž 148, 1-2. 11-12. 13. 14
Ev: Jn 16, 12-15

Št
30.05.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
PRIKÁZANÝ SVIATOK - slávnosť

Č1: Sk 1, 1-11
Ž: Ž 47, 2-3. 6-7. 8-9
Č2: Ef 1, 17-23
Ev: Lk 24, 46-53

Pi
31.05. Piatok po 6. veľkonočnej nedeli

Č1: Sk 18, 9-18
Ž: Ž 47, 2-3. 4-5. 6-7
Ev: Jn 16, 20-23a

So
01.06.

Svätého Justína, mučeníka 
spomienka

Č1: Sk 18, 23-28
Ž: Ž 47, 2-3. 8-9. 10
Ev: Jn 16, 23b-28

Ne
02.06.

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
53. SVETOVÝ DEŇ SPOLOČENSKÝCH 
KOMUNIKAČNÝCH PROSTRIEDKOV

Č1: Sk 7, 55-60
Ž: Ž 97, 1+2b. 6+7c. 9
Č2: Zjv 22, 12-14. 16-17. 20
Ev: Jn 17, 20-26

Detské okienko
Jn 14, 23-29

Čaute! Ježiš dnes 
pripomína každému, 
že ak ho milujeme, 
máme zachovávať 
jeho slová. Viete kde 
môžeme nájsť Ježi-
šove slová? Odpoveď 
sa skrýva v osem-
smerovke. 

JEŽIŠ, LÁSKA, 
ODVAHA, PETER, 
POKOJ, RADOSŤ, 
SLOVO, SRDCE, 
UVERIŤ, UČENÍK, 
ZACHOVAŤ, ŠIMON
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