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Modlíš sa každý deň? Modlíš sa s radosťou 
v srdci? 

Na siedmu veľkonočnú nedeľu dostá-
vame možnosť počúvať, ako sa Ježiš mod-
lí, rozpráva sa s Otcom a môžeme sa z toho 
veľa naučiť. 

Ako sa modlí Ježiš? Ježiš sa rozpráva 
s Otcom, lebo On pozná Otca, miluje ho, veď 
od Otca prišiel a vo štvrtok sme slávili jeho 
slávny návrat späť k  Otcovi. Možno si spo-
mínate ešte na ten krásny obraz z evanjelia, 
v ktorom vidíme ako Ježiš žehná apoštolom. 

Každé slovo v  Ježišovej modlitbe je dô-
ležité. Ježiš má osobný vzťah s Otcom, preto 
aj tento rozhovor je veľmi osobný. On sa ne-
modlí, tak ako sme sa niekedy zvykli mod-
liť my: „Pane Bože, daj mi toto (...) Bože, daj 
nám (...) Ty tam hore.“ 

Náš osobný vzťah k Bohu sa odzrkadľu-
je v  tom, ako ho oslovujeme. Kto je On pre 
mňa? Aké miesto má v mojom živote? S kým 
sa to rozprávam? 

Možno si poviete, že veľmi elementárne 
otázky, ale predsa podstatné. Koľkokrát sme 
myšlienkami preč od modlitby, koľkokrát to 
je len príval prázdnych slov alebo sa modlí-
me len perami. 

Modlitba je krásny dar a  my sa máme 
modliť, aby nás Pán učil modliť sa, aby v nás 
obnovoval tento dar, chuť modliť sa.

Ako by sme sa mali modliť? Skúste si 
predstaviť, že sa topíte a lapáte po vzduchu, 
aby ste sa nadýchli alebo ste veľmi smädní 
a hľadáte čo najbližší zdroj vody, ale aby to 
nebolo len niečo svetské, tak príklad nájde-

me aj v  Písme: „Ako jeleň dychtí za vodou 
z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za te-
bou.“ (porov. Ž 42).

Ježiš sa modlí za veľký dar jednoty a tiež 
zato, aby radostná zvesť sa dostala do celé-
ho sveta. Čo je možno najkrajšie vyprosuje aj 
tým, ktorí skrze ohlasovanie apoštolov uve-
ria nebo, teda aj mne aj tebe. 

Náš Pán sa modlí, ako skutočný Dobrý Pas-
tier, ktorý nechce, aby sa čo i jeden z nás stratil. 

Buďte vytrvalí v modlitbe, nájdite si svoj 
čas na modlitbu, kedy ste len vy a Ježiš, je 
to vždy čas plný milostí, preto ho nemôžeme 
za nič vymeniť. Inými slovami neexistuje iný 
program vtedy, keď ja mám osobné stretnu-
tie s  Ježišom. Zamilujte si čítanie Písma, 
tam sa dozviete o  Ježišovi najviac, dovoľte 
Božiemu slovu, ktoré je živé a  účinné, aby 
bolo vždy aktuálne pre vás, tam kde ste 
a  tam kde budete, aby ste vždy vedeli zdô-
vodniť nádej, ktorá je vo vás (porov. 1 Pt 3,15).

Pane, zošli nám Ducha Svätého, oživuj 
našu modlitbu, aby bola vždy živým a  osob-
ným rozhovorom s Tebou. Obnovuj v nás tento 
krásny dar. Prosím za každého brata a sestru, 
ktorí prežívajú sucho, púšť v modlitbe, aby si 
tam môj Pane priniesol dážď Božej milosti. 
Daj svoju milosť, ktorú potrebujú k tomu, aby 
ich modlitba prinášala trvalé ovocie. Ďakujem 
Ti milovaný Spasiteľ, že sme vzácni tvojmu 
srdcu, že tam nachádza každý z  nás odpoči-
nok a pokoj. Panna Mária, modli sa za nás, aby 
sme si aj my dokázali všetko uchovávať vo svo-
jom srdci, aby sme naplno prežívali spoločen-
stvo s naším Pánom. Amen. 

text: Tomáš Belá, kaplán
foto: internetJEŽIŠ SA MODLÍ





Zbierka na katolícke masmédia
Dnes je pravidelná zbierka na katolícke mas-
média. Vďaka týmto novodobým spôsobom 
ohlasovania evanjelia, sa posolstvo Kris-
ta dostáva aj k tým, ktorí z akýchkoľvek dô-
vodov nemôžu prichádzať do spoločenstva 
veriacich. Úprimné Pán Boh zaplať za vaše 
milodary.

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého
Na budúcu nedeľu slávime slávnosť Zosla-
nia Ducha Svätého, čo tradične v našej far-
nosti prináša aj slávnosť udelenia sviatosti 
birmovania. Slávnostná sv. omša bude  na 
budúcu nedeľu o  10.30 hod. v  katedrále. 
Prosíme o modlitby za našich birmovancov.

Novéna k Duchu Svätému
Od 31. 5. 2019 sa modlíme novénu k Duchu 
Svätému, ako duchovnú prípravu na Turíce. 
V  našej farnosti novéna prebieha pred ve-
černou sv. omšou o  17.45 hod. v  katedrále. 
Srdečne vás na ňu pozývame. Zároveň ňou 
chceme prosiť za birmovancov, ktorý počas 
Turíc príjmu sviatosť birmovania.

Národný pochod za život
Pri východe z  kostola Vám dobrovoľníci po-
núknu letáčik k Národnému pochodu za život. 
Je potrebná naša spoločná mobilizácia. Úcta 
k životu sa nedá realizovať bez osobného na-
sadenia a obety. Čoskoro Vám ponúkneme aj 
konkrétne možnosti dopravy z Košíc.

Letné kántrové dni
Letné kántrové dni sú v  tomto týždni v  stre-
du, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Ob-
sah letných kántrových dní: prosby za jednotu 
kresťanov alebo za duchovné povolania.

FARSKÉ OZNAMY
Večer milosrdenstva
Katolícka komunita Emanuel Vás srdečne 
pozýva na večer milosrdenstva s témou „Bo-
hatý“, ktorý sa uskutoční dňa 6. júna 2019 
o 19:00 v kostole Sv. Ondreja vo farnosti Ko-
šice – Podhradová.

Koniec veľkonočného obdobia
Nedeľou Zoslania Ducha Svätého končí veľl-
konočné obdobie a  začína obdobie cez rok. 
Znova sa začneme modliť mariánsku antifónu 
Anjel Pána namisto veľkonočnej mariánskej 
antifóny Raduj sa Nebies Kráľovná.

Jozefova náruč – stretnutie rozvedených
Arcidiecézne centrum pre rodinu v  Koši-
ciach pozýva mužov a ženy, ktorých manžel-
ský život bol poznačený náročnou životnou 
situáciou - rozvodom na stretnutie s názvom 
Jozefova náruč. Bližšie informácie a  mož-
nosť prihlásiť sa nájdete na rodina.rimkat.sk. 

Letná škola jazykov Biblie
Letná škola jazykov Biblie má v letnom progra-
me Centra pre štúdium biblického a  blízko-
východného centra už svoje stabilné miesto. 
Túto možnosť ponúkame už po ôsmykrát. Tra-
dične je v ponuke gréčtina, hebrejčina a latin-
čina. Taktiež znova ponúkame možnosť kurzu 
staroslovienčiny a  cirkevnoslovančiny. Novin-
kou tohto ročníka je lektúra textov v klasickej 
sýrčine, ktorá nadväzuje na kurzy, ktoré Peter 
Juhás ponúkol v predchádzajúcich ročníkoch.
 Kurzy prebiehajú intenzívnou formou 
v  niekoľkohodinových, každodenných blo-
koch (okrem víkendov). Od študenta sa tiež 
očakáva, že bude mať čas na samostatnú 
prácu po vyučovaní. 
Viac info na biblia.rimkat.sk.

POCHOD ZA ŽIVOT / 22.9.19 / BRATISLAVA
7. Veľkonočná nedeľa 
Keď svätý Štefan zomiera, vníma otvorené nebo, odovzdáva sa Ježišovi a súčasne sa 
modlí za tých, čo mu siahajú na život. 
 Vnímanie účinnej Božej prítomnosti nám dáva silu k jednoznačnosti v postojoch 
a zároveň silu milosrdne odpúšťať oponentom, ktorí tvrdo útočia. 
 Ani septembrový pochod za život neodsudzuje nikoho, je pozvaním pre všetkých an-
gažovať sa za život. Pápež František pred niekoľkými dňami ďakoval tým, čo zápasia 
o každý jeden ľudský život - vrátane života chorých detí. Pápež zdôraznil, že potrat nie 
je NIKDY, NIKDY riešením.
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Liturgický prehľad na 7. veľkonočný týždeň
  Deň Liturgická spomienka Liturgické čítania

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

Po
03.06.

Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
spomienka

Č1: Sk 19, 1-8
Ž: Ž 68, 2-3. 4-5ac. 6-7b
Ev: Jn 16, 29-33

Ut
04.06. Utorok po 7. veľkonočnej nedeli

Č1: Sk 20, 17-27
Ž: Ž 68, 10-11. 20-21
Ev: Jn 17, 1-11a

St
05.06.

Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka
spomienka

Č1: Sk 20, 28-38
Ž: Ž 68, 29-30. 33-35 35-36c
Ev: Jn 17, 11b-19

Št
06.06.

Svätého Norberta, biskupa
ľub. spomienka

Č1: Sk 22, 30; 23, 6-11
Ž: Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11
Ev: Jn 17, 20-26

Pi
07.06. Piatok po 7. veľkonočnej nedeli

Č1: Sk 25, 13b-21
Ž: Ž 103, 1-2. 11-12. 19-20
Ev: Jn 21, 15-19

So
08.06. Sobota po 7. veľkonočnej nedeli

Č1: Sk 28, 16-20. 30-31
Ž: Ž 11, 4. 5+7
Ev: Jn 21, 20-25

Ne
09.06. ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Č1: Sk 2, 1-11
Ž: Ž 104, 1+24. 29-30. 31+34
Č2: 1 Kor 12, 3b-7. 12-13
Ev: Jn 20, 19-23Sviatosť birmovania 10.30 hod.  - katedrála

Letný kántrový deň

Letný kántrový deň

Letný kántrový deň
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