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JUBILEJNÝ ROK

SV. CYRILA A

METODA A ROK VIERY

„Veríme v jedného Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého, Stvoriteľa vecí viditeľných, ako je tento svet, v ktorom prežívame svoj krátky život, i vecí neviditeľných,
ako sú čistí duchovia, ktorých nazývame aj anjelmi, i Stvoriteľa duchovnej a nesmrteľnej duše v každom človekovi.“ (Z Vyznania viery Božieho ľudu pápeža Pavla VI.)

DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM, PANE!
Týždeň 14.

Farský kostol Sv. Michala archanjela
DEŇ
PONDELOK
1. 4.13
UTOROK
2. 4. 13
STREDA
3. 4. 13
ŠTVRTOK

LITURGICKÝ KALENDÁR
VEĽKONOČNÝ PONDELOK

VEĽKONOČNÝ STREDA
VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

PRVÝ PIATOK
5. 4. 13
SOBOTA

VEĽKONOČNÝ PIATOK

NEDEĽA
7. 4. 13

ÚMYSEL SV. OMŠE

PONDELOK
1. 4.13
UTOROK
2. 4. 13
STREDA
3. 4. 13
ŠTVRTOK

4. 4. 13
PRVÝ

PIATOK

5. 4. 13
SOBOTA

6. 4. 13

NEDEĽA
7. 4. 13

ČAS

SV.

INÉ PODUJATIE

SPOVEĎ

+ Mária Štítová (pohrebná)

8.00
10.30

+ Matúš, Janka Gogolákoví

18.00

17.30

18.00

17.30

7.30

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

8.00

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA BOŽIEHO MILORDENSTVA

Za veriacich farnosti

Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
DEŇ

Krušetnica

VEĽKONOČNÝ UTOROK

4. 4. 13

6. 4. 13

1. 4. 2013 – 7. 4. 2013

DNES: VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

LITURGICKÝ KALENDÁR

10. 30

Lomná

ÚMYSEL SV. OMŠE

ČAS

SV.
SPOVEĎ

+ Jozef Ondrisek

8.45

+ Ján Gašper

18.00

17.30

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

+ Štefan, Anastázia
Ondrisek

18.00

17.30

VEĽKONOČNÝ PIATOK

Za B. požehnanie otca
(jubilejná)

18.00

17.30

Za Jozefa (jubilejná)

7.30

7.00

Na úmysel

8.45

VEĽKONOČNÝ PONDELOK
VEĽKONOČNÝ UTOROK

INÉ PODUJATIE

VEĽKONOČNÝ STREDA

VEĽKONOČNÁ SOBOTA
DRUHÁ VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA BOŽIEHO MILORDENSTVA

Oznamy:
• Dnes je výročná zbierka (podľa nariadení Druhej diecéznej synody (DDS, 47, § 7))
• Návšteva chorých so Sviatostným Spasiteľom z príležitosti prvého piatku bude v Krušetnici v piatok od
14.00 h. V Lomnej bude v utorok od9.00 h.
• Ďakujeme všetkým, čo upratovali kostoly a pomohli pri príprave a slávení veľkonočných sviatkov.

Želáme Vám nábožné a radostné prežívanie Veľkej noci!

V Jubilejnom roku a v Roku viery chceme lepšie spoznať Krista:

JEŽIŠ KRISTUS JE ZMŔTVYCHVSTALÝ
„Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ (Lk 24, 34)
Pán Ježiš nezostal v hrobe. Na tretí deň po svojej smrti vstal z mŕtvych, ako bol predpovedal
učeníkom. „Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa
vstane z mŕtvych.“ (Lk 24, 7) Zmŕtvychvstanie je najväčšia udalosť dejín spásy. Podrobne ju
opísal svätý Matúš: „Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh.
Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte!
Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite
si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: „Vstal z mŕtvych a ide pred vami
do Galiley. Tam ho uvidíte.“ Hľa, povedal som vám to.“ Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s
veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich:
„Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte
sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“ (Mt 28, 1 – 10)
Veľkonočná sobota bola pre Židov najväčším sviatkom. Oslavovali vyslobodenie z Egypta. V
tento deň sa nikto nesmel vzdialiť od domu viac ako tisíc krokov. Preto v sobotu nikto z Ježišových učeníkov a priateľov neprišiel k hrobu. V prvý deň po sobote – v nedeľu – ešte na svitaní
vybrali sa ženy k hrobu. Boli to Mária Magdaléna, Jana, Mária Jakubova a iné. Nakúpili voňavých
mastí, aby ešte ponatierali mŕtve Ježišovo telo. V piatok sa im nepodarilo zadovážiť si dostatok
balzamu a aloe. Cestou si robili starosti, ako odvalia veľký kameň pri hrobe. Keď sa priblížili k
hrobu, videli, že kameň je odvalený. Veľmi ich to prekvapilo a nevedeli si to vysvetliť. Vošli do
hrobu a zistili, že hrob je prázdny. Mŕtve Ježišovo telo tam nebolo. Našli len plachty, v ktorých
bolo zavinuté. Boli poskladané a šatka, ktorú mal Ježiš na hlave, bola na inom mieste. Ostali z
toho zronené. Mysleli si, že telo niekto odniesol a pochoval inde. Ako so slzami v očiach prezerali
prázdny hrob, zrazu ich ožiarilo svetlo. Zjavil sa im Pánov anjel a povedal im: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v
Galilei.“ (Lk 24, 5-6) Naľakané ženy vybehli z hrobu a ponáhľali sa to oznámiť učeníkom. Učeníci
im to však neuverili.
Inokedy sa Pán Ježiš zjavil Márii Magdaléne. „Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako
tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým
uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo
plačeš?“ Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“ Keď to povedala, obrátila
sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš?
Koho hľadáš?“ Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“ Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po
hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ. Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď
som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.“ (Jn 20, 11-18)
Mŕtve telo Pána Ježiša nezostalo teda navždy v hrobe. Pán Ježiš svojou božskou mocou opäť
spojil svoje telo s dušou a vstal z mŕtvych. Na tretí deň vyšiel z hrobu živý tak, ako to predpovedal. Jeho telo po vzkriesení už dostalo novú podobu. Je oslávené, neporušiteľné.
Ježiš so svojím osláveným telom vyšiel z hrobu a vstúpil už do nového sveta Božej lásky. Na
svedectvo, že má to isté telo, ktoré trpelo a bolo pribité na kríži, ponechal si na oslávenom tele
rany po klincoch na rukách a na nohách, otvor na boku a srdci. Sú to oslávené znaky jeho
umučenia. Kristovo telo bolo oslávené už od chvíle zmŕtvychvstania, ale počas štyridsať dní, keď
sa zjavoval svojím učeníkom, zostala jeho sláva ešte zahalená.
Kristus svojím zmŕtvychvstaním zvíťazil a obnovil nám život. Zvíťazil nad hriechom, smrťou a
zlým duchom. Tak nám dal nádej, že aj my vstaneme z mŕtvych. Bude to na konci sveta. Vtedy
opäť spojí naše telo a dušu a pripodobní ho k svojmu oslávenému telu. Kristovu smrť a
zmŕtvychvstanie voláme „veľkonočné tajomstvo“.
Ježišovo zmŕtvychvstanie je jeho najväčší zázrak a dôkaz, že je Boží Syn a Vykupiteľ sveta.
Jeho zmŕtvychvstanie je základom našej viery. Je dôkazom pravdivosti jeho učenia a zárukou, že
Mons. Pavol Janáč
sa splnia všetky jeho prisľúbenia.

