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Ako čítať Sv. Písmo

Dnešná 3. veľkonočná nedeľa má aj taký

názov “biblická nedeľa”. Máme príležitosť
ešte viac upriamiť svoj pohľad na Bibliu - Sv.
Písmo - knihu kníh. A preto sa chcem trošičku
dotknúť spôsobov, ktorými je možné čítať
toto Božie slovo, z ktorých si môžeme vybrať
ten, ktorý nám najviac vyhovuje, aby Božie
slovo prinášalo čo najviac svoje ovocia. Je
jasné, že je možné aj jednotlivé metódy
striedať podľa potreby.  
1. Čítať text nahlas - čítať text nahlas a veľmi
pomaly, pritom si opakovať vety alebo výrazy,
ktoré sú ťažké na pochopenie, alebo naopak,
ktoré boli čitateľovi zvlášť nápadné, zvlášť
pekné, alebo zvlášť vyvolávajúce
znepokojenie…  Súčasné počúvanie aj
videnie zasahuje viaceré zmysly človeka.
Čítať text vo vlastnom rytme a tempe
znamená byť lepšie zainteresovaný, byť sám
vyzvaný...
2. Čítať z rôznych prekladov - podmienkou je,
samozrejme, mať k dispozícii niekoľko
osobitných prekladov Sv. Písma, najlepšie
súčasných. Každá veta biblického textu sa
prečíta z 2 - 3 rôznych prekladov. Alebo
jednotlivé odstavce alebo celý text sa prečíta
po sebe z 2 - 3 rôznych prekladov. Je možné
iba určité výrazy, ktoré sú v texte zvlášť
dôležité, si prečítať z viacerých prekladov

(napr. v texte o svadbe v Káne je to veta: „Čo
mňa a teba do toho, žena?“ „Žena, čo mi to
vravíš?”…).
3. Značenie textu symbolmi - metóda
Västeras - text sa najskôr číta potichu alebo
nahlas, celkom pomaly. Popritom alebo
potom si účastníci vedľa textu robia značky: ?
= otáznik k miestam, ktorým nerozumejú; ! =
výkričník tam, kde v texte pochopili nejaký
dôležitý poznatok;  –> = šípka ukazuje miesto
v texte, ktoré účastníka oslovuje. Toto
označenie textu môže slúžiť ako podklad pre
ďalšiu prácu s textom. Táto metóda oslovuje
tak analytické ako aj emocionálne stránky, a
tak umožňuje prístup k textom na rôznych
úrovniach, a pritom nemá žiadne nevýhody.
4. Lectio divina:
1. čítanie - lectio - čo hovorí text?
2. meditácia - meditatio - čo hovorí text o
mne? - hľadanie posolstva pre mňa
3. modlitba - oratio - aký obsah pre modlitbu
mi poskytuje text
4. kontemplácia - contemplatio = pozorovať,
vidieť, hľadieť, uvažovať... ale aj vnímať do
hĺbky, pozerať do súvislosti (napr. Mojžiš
hľadel z hory Nebo na zasľúbenú zem) -
akoby nechať v sebe pôsobiť to slovo, prejsť
akoby do takej pasivity…
Verím, že aj tých pár spôsobov, ktoré sú tu
uverejnené, nám pomôžu viac sa otvoriť
načúvaniu Božieho slova a životu s ním. 

(Marek Kunder)
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Láska je zodpovedná

Väčšina rodičov vedie svoje deti k tomu,

aby sa dokázali ospravedlniť. Učia ich pozrieť
mame alebo mladšiemu bratovi do očí a
povedať: „Prepáč, je mi to ľúto, naozaj.“
Dôležité ale je, aby sme sa aj my rodičia
dokázali ospravedlniť, ak sme urobili niečo
zlé. Jeden z najsilnejších zážitkov, ktorý
upevňuje puto medzi rodičmi a deťmi, je
chvíľa, keď im mama alebo otec povie „Je to
moja chyba. Musím sa ti ospravedlniť.
Odpusť prosím.“ Mohlo by sa zdať, že po
týchto slovách si vás už deti nebudú až tak
vážiť. Ale opak je pravdou. Uchrániť si česť a
vzbudzovať rešpekt sa dá jedine tak, že si
rodičia dokážu priznať chybu a ospravedlniť
sa. Niekedy sa stane, že rodičia veci poriadne
nedomyslia. Inokedy sa nechajú prevalcovať
povinnosťami a nenájdu si čas na činnosť, v
ktorej s nimi dieťa tak veľmi počítalo.
Inokedy nie sú zas dosť pozorní. Syn alebo
dcéra im oduševnene čosi vysvetľujú, no oni
ich počúvajú len tak na pol ucha. Niekedy sú
zábudliví alebo leniví. Sebeckí či nahnevaní.
Nevďační. Hriešni. Aj rodičia často padajú a
potkýnajú sa a čas postupne odkrýva ich
ľudské slabosti. Ale láska nám pripomína, že
dokonalí rodičia neexistujú. Sú iba pyšní a
takí, čo sami seba ospravedlňujú a klamú, a
potom sú pokorní, poctiví, čo za svoje chyby
vedia niesť zodpovednosť. Láska nás pozýva,
aby sme sa deťom pozreli do očí a povedali
im pravdu o svojom zlyhaní, lebo len tak
môžeme zakúsiť ovocie pokánia a dať svoj
život znova do poriadku. Prečo je to
dôležité? Pretože láska hojí rany. Neschováva
sa za pokrytecké masky. Je ochotná prevziať
zodpovednosť. A „neraduje sa z neprávosti,
ale raduje sa z pravdy“ (1Kor 13,6). Váži si

poctivosť ako svoju ochrannú známku. Každý
rodič si musí uvedomiť, že zoznam jeho zlých
skutkov sa v priebehu rokov zapisuje do sŕdc
detí. Sú na ňom napríklad krivdy, ktoré cítia,
tvrdé slová, nedodržané sľuby, výbuchy
hnevu, chvíle, kedy ste konali tak, ako ich
učíte. Čím sú deti staršie, tým viac im to
môže tento zoznam prekážať vo výchove.
Diabol ho bude používať, aby deťom šepkal
obvinenia na vašu adresu. Každé pochybenie
sa môže stať semienkom, z ktorého vyrastie
ešte väčší hnev voči vám a ten bude od vás
vzďaľovať srdcia detí a podsúvať im dôvody
na novú vzburu. Láska ale „nepočíta krivdy“
(porov. 1Kor 13,5), a preto musíte svojim
deťom pomôcť odstrániť z toho zoznamu
všetky veci, ktoré vám zazlievajú. V prvom
rade je potrebné zistiť, čo ten zoznam
obsahuje. Jednoducho sa dieťaťa opýtajte:
„Hneváš sa na mňa pre niečo? Ublížil/a som
ti niečím a doposiaľ som to nenapravil/a?
Sľúbil/a som ti niekedy niečo a zostalo to
nesplnené? Trápia ťa nejaké veci, o ktorých si
myslíš, že som urobil/a zle, ale nikdy doteraz
sme o nich nehovorili ani ich neriešili?
Svojim deťom pomôžete sa vyrovnať s
problémami tak, že sa im pokorne
ospravedlníte alebo im citlivo vysvetlíte vaše
správanie. Nič z toho, o čo sa s vami podelia,
neberte na ľahkú váhu, i keby sa vám
niektoré výčitky zdali banálne a
neopodstatnené. Poďakujte sa im za
úprimnosť, a potom sa im otvorene
ospravedlňte. Len niekoľko sekúnd stačí, aby
ste povedali „je mi to ľúto“ a poprosili svoje
deti o odpustenie. No za tých pár sekúnd sa
vaše srdcia môžu primknúť k sebe a zmeniť
váš vzájomný vzťah na dlhé roky. Priznanie
vlastných chýb si vyžaduje odvahu. Človek sa
musí postaviť tvárou v tvár problémom.  
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1. čítanie: Sk 5, 27b-32. 40b-41
Žalm: Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b
Ant.: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.
alebo Aleluja.
2. čítanie: Zjv 5, 11-14
Evanjelium: Jn 21, 1-19 alebo kratšie Jn 21, 1-14
Krátke zamyslenie na evanjelium: Ak sa pozeráme na
všetky texty dnešnej nedele, objavujeme určitý
príbeh: Vznešený Boh otvoril neuveriteľnú cestu
človeku - zvíťazil vlastnou krvou a vydal sa za
človeka. Jeho sláve to nič neubralo (druhé čítanie). Ale teraz tu stoja apoštoli a hľadajú, čo
vlastne majú robiť (evanjelium). Ísť hlásať evanjelium? Nevedia si to predstaviť, pochybujú,
nevievedia ako ... Ale nakoniec idú a zakúsia, že Boh ich vedie (prvé čítanie). Tento zážitok
je veľmi silný, avšak neznamená to, že sa vyhnú prenasledovaniu a komplikáciám. Zároveň
až v takej chvíli na vlastnej koži zakúsia, že Boh naozaj jedná a sprevádza ich. Aj my sme v
rôznych fázach tohto procesu. Nevieme, hľadáme, možno zakúšame, že Boh žehná, keď sa
mu dáme k dispozícii. Napriek týmto naším hľadaniam Boh opakuje svoje základné
povolania: "Choďte a hlásajte!" A to sa netýka len kňazov či biskupov. Cieľom textu nie je
vyvolanie kritiky či pochvál. Ale všetkým smerovaná výzva: "Hoďte sieť na pravú stranu
lode, a nájdete."

Modlitba žaltára a breviára: 3. týždeň

Musíme svojim deťom pomáhať žiť bez
pocitu horkosti voči nám. A to sa dá docieliť
iba tak, že budeme znášať zodpovednosť za
slová a skutky, ktorými sme im v niečom
ukrivdili. Musíme sa neustále snažiť žiť
príkladný život v zhode so svojimi slovami, v
modlitbe a v naviazanosti na Boha. A nestačí
len priznať si chybu. Človek sa musí meniť.
Všetci potrebujeme Božie, ale aj vzájomné
odpustenie. Keď deti učíme preukazovať

milosrdenstvo, rozvíjame v nich schopnosť
odpúšťať. Pomáhame im, aby sa v tomto
smere z prvej ruky naučili, ako starostlivo a
s nehou zaobchádzať s dôležitými vzťahmi
aj vtedy, keď sú napäté, aby stále držali
pohromade. Odpustenie robí domov oveľa
lepším. 

(Dominika Čechová)
:Zdroj: Kendrick, S., A.: Dar lásky pre rodičov

Deň otvorených dverí

Pri príležitosti nedele Dobrého Pastiera ste všetci pozvaní na Deň otvorených dverí v

našom košickom kňazom seminári na budúcu nedeľu 17.4. od 1100. Všetkých návštevníkov

čaká bohatý program od sv. omše o 1100, cez prehliadku seminára, obeda, programu pre
deti a vystúpenie bohoslovcov až po tombolu. Viac informácií je na plagáte na nástenke.
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Voda v koši

Jedna perzská legenda hovorí, že kráľ

potreboval verného sluhu. Mal si vybrať
jedného z dvoch kandidátov, ktorí sa o toto
miesto uchádzali. Za rovnakú odmenu dal
obom splniť tú istú úlohu – naplniť košík
vodou z neďalekej studne. Povedal im, že
večer príde skontrolovať, ako svoju úlohu
splnili.
Keď jeden z týchto mužov vylial druhé vedro
vody do košíka, povedal: „Aký zmysel má
táto zbytočná práca? Len čo vodu vylejem
do košíka, hneď vytečie von.“
Druhý muž odpovedal: „Za túto prácu
máme sľúbenú odmenu. Ako našu prácu
pán využije, to je jeho vec, nie naša.“
„Ja veru nebudem robiť takú nezmyselnú
prácu,“ povedal prvý. Odhodil vedro a
odišiel.
Druhý muž pokračoval v práci, kým zo
studne nevyčerpal všetku vodu. Keď sa
pozrel do studne, na dne uvidel niečo lesklé.
Zistil, že je to diamantový prsteň. „Teraz už
chápem, prečo som mal liať vodu do
košíka!“ zvolal. „Keby som prsteň nabral do
vedra skôr, ako by sa dostal na dno studne,

určite by sa mi zachytil v košíku. Naša práca
nebola zbytočná.“
Keď Božie požehnanie neprichádza celkom
podľa našich predstáv a očakávaní,
nezabudnite vydržať a čakať, kým sa ukáže
dno studne. Môžete tam nájsť niečo veľmi
vzácne. Nie všetky  príkazy, ktorých zmysel
nechápeme, sú nezmyselné. Niekedy ich
význam pochopíme až oveľa neskôr. 
Raduj sa z toho, z čoho môžeš, a vydrž v

tom, v čom musíš.

Johann Wolfgang Goethe

Prečo?

Jedného dňa položil slobodný muž svojmu

priateľovi otcovi štyroch detí, takúto otázku:
„Prečo miluješ svoje deti?“
Otec chvíľu rozmýšľal, ale jediná odpoveď,
ktorá mu napadla, bola: „Pretože sú to moje
deti.“
Deti nepotrebujú urobiť nič, aby dokázali, že
patria svojmu otcovi. Dobrý otec ich prijíma
také, akú sú. Rovnako je to aj s Božou láskou
k nám. Miluje nás takých, akí sme, pretože
sme jeho deti. Je to jeho láska, ktorá nás
motivuje opätovať mu lásku, dôverovať mu
a žiť podľa jeho rád.
Boh sa prestane hnevať zakrátko, milovať

však neprestane nikdy.       Charles Spurgeon

(Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Život je zaujímavý

Poďakovanie

Rod. Baranskej za prepožičanie obrazu Božieho milosrdenstva k úcte a získaniu úplných
odpustkov.
P. Márii Lajčákovej za vyrobenie 300ks bielych stužiek na nosenie z úcty k životu.
P. Anne Sabolovej ml. za vybavenie a prinesenie letákov k bielym stužkám.
Detskému speváckemu zboru a ich vedúcim za krásny spev v nedeľu na sv. omši. 
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Pápežské baziliky

Pápežské baziliky (kedysi tzv. patriarchálne

baziliky) sú štyri najvýznamnejšie a veľké
rímske kostoly. Vyznačujú sa predovšetkým
tzv. svätou bránou, ktorá sa otvára len počas
svätých rokov (posledný raz to bolo v roku
2000). Patriarchálnymi sa nazývali, pretože
symbolicky predstavujú jednotlivé
staroveké patriarcháty v období raného
kresťanstva. Ich pomenovanie na
„pápežské“ zmenil súčasný pápež Benedikt
XVI. v roku 2006.

Bazilika sv. Jána v Lateráne (San Giovanni
in Laterane) je pápežovým kardinálnym
kostolom ako patriarchu Západu.
Bazilika sv. Petra (San Pietro in Vaticano) je
titulom konštantinopolského patriarchu.
Bazilika sv. Pavla za hradbami (San Paolo
fuori le mura) je titulom alexandrijského
patriarchu.
Bazilika Panny Márie Väčšej (Santa Maria
Maggiore) je titulom antiochského
patriarchu.

Až do polovice devätnásteho storočia sa
medzi najväčšie baziliky radila aj Bazilika sv.
Vavrinca za
hradbami (San
Lorenzo fuori le
mura), ale na
rozdiel od
o s t a t a t n ý c h
štyroch, nikdy
n e m a l a
pápežský oltár,
ani svätú
bránu. Je
t i t u l á r n y m
k o s t o l o m

jeruzalemského patriarchu.

V tejto súvislosti dávame do pozornosti
informáciu, že dokument o pápežských
bazilikách v Ríme bude čoskoro v kinách

Ide o 90-minútový dokumentárny film,
ktorý predstavuje štyri pápežské baziliky vo
Večnom meste: sv. Petra, sv. Jána v
Lateráne, sv. Pavla za hradbami a Baziliku
Santa Maria Maggiore. Projekt pri
príležitosti Roku milosrdenstva pripravili
Vatikánske televízne centrum a Sky 3D v
spolupráci s ďalšími.

Diváci budú mať možnosť nahliadnuť do
zákulisia Vatikánu. Štyria experti ponúkajú
svoje svedectvo a skúsenosť s historickými
miestami. Sú medzi nimi riaditeľ
Vatikánskych múzeí Antonio Paolucci, či
medzinárodne uznávaný architekt Claudio
Strinati. Pápežské baziliky ročne navštívia
milióny pútnikov i turistov z celého sveta.
3D-film, umožňujúci vidieť posvätné miesta
kresťanstva v celej ich hĺbke sa bude
premietať v talianskych kinách len tri dni:
11., 12. a 13. apríla.

Zdroj: tkkbs.sk
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Vatikánske múzeá odmenia darcov krvi
symbolickým vstupným

Vatikán 6. apríla (RV) Vatikánske múzeá

sa zapoja do novej iniciatívy RossoArte
(doslova Červené umenie), ktorá
povzbudzuje ľudí k darovaniu krvi. Každý
darca krvi v rímskej Poliklinike Tor Vergata
dostane vstupenku do Vatikánskych múzeí
za symbolickú cenu 4 eurá, bez nutnosti
čakania v rade a s platnosťou do konca
tohto roku. S Vatikánskymi múzeami bude
spolupracovať Poliklinika Tor Vergata
vrátane nemocničnej kaplnky a asociácia
dobrovoľníkov In Punta di Piedi.
Cieľom iniciatívy je spojiť radosť z umenia s
podporou „pravidelného, anonymného a
zodpovedného darovania krvi“, píše sa v
tlačovej správe z Vatikánskych múzeí.
Projekt RossoArte oficiálne predstaví vo
Vatikánskych múzeách ich riaditeľ prof.
Antonio Paolucci s riaditeľom polikliniky vo
štvrtok 7. apríla.
Ako vysvetlil prof. Paolucci, na iniciatívu je
ako riaditeľ Vatikánskych múzeí hrdý:
„Podporuje darovanie najcennejšej
tekutiny na svete zároveň s výsadným
poznávaním najohromujúcejšieho a
najvzrušujúcejšieho rímskeho múzea“.

.

Dóm sv. Alžbety v Košiciach vysvietia
na dve noci červenou farbou

Košice 7. apríla (TK KBS) Už o desať dní si

pripomenieme Svetový deň hemofílie.
Sedemnásty apríl patrí hemofilikom od
roku 1989. Svetová hemofilická federácia sa
snaží o tomto ochorení posledné roky
informovať aj prostredníctvom iniciatívy
rozsvietenia červených svetiel v
domácnostiach a osvetlením významných
budov a monumentov na červeno. Tento
rok sa k nim pridá aj Dóm sv. Alžbety v
Košiciach, ktorý bude vysvietený na
červeno zo 16. na 17. a zo 17. na 18. apríla
2016.

Hemofília je vrodená krvácavá choroba. Je
to genetická porucha, ktorá spôsobuje
nedostatočnú tvorbu bielkoviny krvnej
plazmy, a tým aj nedostatočnú zrážanlivosť
krvi a zastavenie krvácania po poranení.
Nedostatok koagulačného faktora, ktorý je
potrebný na zrážanie krvi, vedie k
nadmerným prejavom krvácavosti, a to
nielen po minimálnych úrazoch,
poraneniach, pri trhaní zubov, po
operáciách.

Viac informácií je možné nájsť na stránkach
www.wfh.org a www.shz.sk.



VV čASEčASE oDoD 11.04.2016 11.04.2016 DoDo 17.04.201617.04.2016

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 17.4. – 23.4. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Helena Musáková.  

Pobožnosť sv. ruženca: Dnes 10.4. bude pobožnosť sv. ruženca klasicky o 1430 v novom
kostole.

Nácvik detského speváckeho zboru: Všetky decká pozývam na nácvik detského speváckeho

zboru ako aj na stretko klasicky v sobotu 16.4. o  1330 v pastoračnom centre. 

Zbierka na dostavbu nášho nového kostola a past. centra: Budúca nedeľa je 3. nedeľa v
mesiaci a preto bude zbierka na dostavbu nášho nového kostola a pastoračného centra. Už
vopred Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary. 

Duchovná obnova pre ženy: Rehoľné sestry redemptoristky tu na Lomnici pozývajú všetky
ženy na duch. obnovu, ktorá sa uskutoční 22.-24.4. Prihlásiť sa je možné do 17.4. a viac
informácií je na plagáte na nástenke. 

Predmanželské ohlášky:
Alexander Benko, syn Alexandra a Aleny rod. Repčinovej z Čemerného a Daniela Kmecová,
dcéra Ľubomíra a Alice rod. Makkaiovej z Vranova - Severu -3x.

Rozpis lektorov:
4. veľkonočná nedeľa: 8.00 hod. - rod. Jenčova, 10.00 hod. - rod. P. Bindasa, 18.30 hod. -
rod. onderkova - p. Lengvarská. 

Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marek Kunder, farár - 0915 947 309;

Anton Tatarko, kaplán - 0905 514 699;
Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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LiTURGicKýLiTURGicKý PRoGRAMPRoGRAM oDoD 11.04.2016 11.04.2016 DoDo 17.04.201617.04.2016

PPoNDELoKoNDELoK 11.04.201611.04.2016
Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka

(spomienka)   

Sv. omša: 1830 (T) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

UU ToRoKToRoK 12.04.201612.04.2016 Sv. omša: 630 (T) 

SS TREDATREDA 13.04.201613.04.2016 Sv. omša: 1830 (T) 

ŠŠ TVRToKTVRToK 14.04.201614.04.2016 Poklona Sv. Oltárnej: 1730

Sv. omša: 1830 (T) 

PP iAToKiAToK 15.04.201615.04.2016 Sv. omša: 1830 (T) 

SS oBoTAoBoTA 16.04.201616.04.2016 Sv. omša: 1830 (T)

NN EDEľAEDEľA 17.04.201617.04.2016

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NEDEĽA

DOBréhO PAstiErA

Sv. omša: 800 (T) 

Sv. omša: 1000 (T) 

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša: 1830 (T) kostol JaA

„Biblia nám nehovorí ako vzniklo nebo, ale ako sa máme do neba dostať.” (Sv. Augustín)
„Nezabúdaj, že nečítaš bibliu iba preto, aby ti bolo lepšie, ale tiež preto, aby bolo

druhým lepšie s tebou.” (Pavol Kosorin)


