
Poukázal jej na to, aby sa nebála, veď Ježiš stoloval s hriešnikmi. Keď 

si dala povedať a opäť pravidelne prijímala, vrátil sa jej do duše pokoj 

a šťastie.  

     Aj my si dnes uvedomujme, že Ježiš stoloval s hriešnikmi, s tými, 

ktorých duše potrebujú lekára. Prosme ho, aby sme nikdy nepohŕdali 

hriešnikmi, lebo aj my k nim patríme. Často si sadajme s Ježišom k 

stolu a živme sa jeho Telom. Lebo len Kristus je opravdivý lekár, 

ktorý môže uzdraviť aj nás. 

FARSKÝ OBED 

     Pozývame všetkých na farský obed, ktorý bude v nedeľu 3. 

apríla 2016 (nedeľa o Tomášovi – nedeľa Božieho 

milosrdenstva) v Gastromile na Popradskej ulici, po sv. liturgii 

o 10.00. Prihláste sa v sakristii, telefonicky, alebo 

u zodpovedných do 30. marca 2016, aby sme vedeli nahlásiť 

počet obedov. Cena za obed na osobu je 7€, detská porcia je za 

3,50 €.  

Po farskom obede v chráme bude modlitba k Božiemu 

milosrdenstvu. 

Zodpovedný Zdeno Jenčuš /0917 126 133/ 

Viete, že ... 

 Každý utorok po večernej liturgii je biblická škola. 

 Každý štvrtok večer o 19.30 sa hrá futbal na ZŠ Bernolákova č. 18. 

 Štvrtky v našom chráme od 15.00 je vystavená Najsvätejšia Eucharistia 

k tichej adorácii. 

 Štvrtky o 8.30 sú v našom chráme modlitby matiek. 

 Ďakujem všetkým darcom na sviatočnú výzdobu a všetkým, ktorí 

pomáhali pri upratovaní chrámu a príprave na  sviatky Paschy. 

 Kontakt na kňazov: tel. fara: 055/6421 712; o. Jozef  0911/711 322; 

o. Martin 0911812135; o. Pavol 0905/649335; web: www.kezapad.grkatke.sk;  

 Farský e-mail: ke.zapad@grkatke.sk 

 Slávnosť 1. sv. prijímania bude v nedeľu 22. mája 2016 o 10.00 hod. 

 Chrámový odpust budeme sláviť v nedeľu 26. júna 2016 archijerejskou 

sv. liturgiou o 10.00. Pred odpustom bude duchovná obnova. 
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VEĽKÁ NOC 

 

   Sviatky Veľkej noci majú  rôzne názvy. Jedni hovoria o sviatkoch 

jari, lebo sa končí zima a začína jar, otepľuje sa, tešíme sa na dlhšie 

a krajšie dni, môžeme pripravovať záhradky na novú úrodu, robíme 

poriadky. Ďalší hovoria o sviatkoch nového života, lebo sa 

prebúdza príroda. Po zimnom spánku je tu prebúdzajúci sa život.  

   Toto všetko je pravda, ale my, veriaci, veríme, že Veľká noc je 

sviatok viery. Veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. Veríme, že 

zaplatil za naše hriechy a my sme vykúpení. Veríme, že sme 

pozvaní  k večnému životu. Veríme, že sme milované Božie deti, za 

ktoré Boh Otec zaplatil krvou svojho Syna. Vo sviatkoch 

Vzkriesenia Pána je zjavené Božie milosrdenstvo. Milosrdenstvo 

v sebe zahŕňa súcit nad nešťastím človeka, ktoré si sami 

spôsobujeme hriechom. Boh sa nad nami zľutoval, ako nad 

márnotratným synom. Otcovi ho bolo ľúto, preto sa nad ním 

zľutoval a prijal ho za syna. Boh nám prejavil vo svojom 

milosrdenstve lásku. Odpustil nám preto, lebo nás miluje, nie preto 

že sme už dobrí. Práve jeho láska nás má posväcovať a motivovať 

byť lepšími, novými ľuďmi, svedkami jeho dobroty v tomto svete. 

Práve preto sa máme prebudiť ako veriaci k novému životu, upratať 

vo svojom svedomí hriechy, máme zažiť duchovnú jar. Vo 

veľkonočnom tropári spievame „Kristus slávne vstal z mŕtvych, 

smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch život daroval.“ 

V týchto sviatkoch oslavujme dar večného života. Prajem všetkým 

úprimnú radosť, ktorá pramení z Ježišovho víťazstva nad smrťou.  

                                                                                            o. Jozef 

http://www.kezapad.grkatke.sk/
mailto:ke.zapad@grkatke.sk


Zamyslenie nad Božím Milosrdenstvom 

Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za 

mnou!“ On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, 

prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to 

videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi 

a hriešnikmi?“ On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale 

chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: „Milosrdenstvo chcem, a nie 

obetu.“ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ Mt 9, 9- 13 

     Nikto nevie, o čom sa ľudia zhovárajú cestou z kostola alebo pri stretnutí 

na ulici. Dá sa však predpokladať, že väčšina rozhovorov sa točí okolo 

hriešnikov. Pohoršujú sa nad nimi, odsudzujú ich a posielajú do horúcich 

pekiel. Musíme so smútkom konštatovať, že ľudia majú poväčšine 

nemilosrdný postoj voči hriešnikom.  

Spomenuté evanjelium nás chce usmerniť na správnu cestu. Mýtnik od 

radosti, že Pán ho povolal za učeníka, vystrojil veľkú hostinu, na ktorú 

pozval svojich priateľov. Farizeji nemohli stráviť, že Ježiš sedí za stolom s 

mýtnikmi a hriešnikmi. On však argumentoval: Lekára nepotrebujú zdraví, 

ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie 

obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Ježišove slová 

znejú možno neuveriteľne a niekto by sa pri nich mohol cítiť urazený, keď 

sa zastáva hriešnikov na úkor spravodlivých. Tu však treba povedať, koho 

má Ježiš na mysli, keď hovorí o spravodlivých. Myslí na veriacich, ktorí 

nechcú počuť o tom, že Boh je milosrdný. Tu je reč o robotníkoch vo vinici, 

ktorí nedokázali pochopiť, že hospodár dá rovnakú mzdu tomu, ktorý prišiel 

pracovať prvý a aj tomu, ktorý prišiel pracovať posledný. Ďalej sem patrí 

starší syn, ktorý odmietol vstúpiť do domu, keď sa mu vrátil márnotratný 

brat. Ježišove slová sa týkajú aj farizeja, ktorý sa v chráme chválil, že nie je 

taký zlý a hriešny, ako mýtnik, kľačiaci v kúte. Ježiš jednoznačne myslí na 

náboženstvo, ktoré sa obmedzuje a počíta iba so spravodlivosťou ľudí. Proti 

takému náboženstvu stavia celkom nové náboženstvo, ktoré sa nezakladá iba 

na spravodlivosti, ale spočíva viac na Božom milosrdenstve. Veď kto je 

spravodlivý, okrem Boha? Všetci ľudia potrebujú milosrdenstvo. Kto si však 

zakladá na svojej spravodlivosti a cíti, že Božie milosrdenstvo nepotrebuje, 

ten sa svojím postojom pred Bohom uzatvára, je sebestačný, sebaistý a 

neodkázaný na Boha. Preto Ježiš, ktorý nechcel byť vlamačom do 

zatvorených ľudských sŕdc, povoláva radšej tých, ktorí sa mu otvárajú, hoci 

sú hriešnici. Odvoláva sa pritom na citát z proroka Ozeáša: Milosrdenstvo 

chcem, a nie obetu. Tu vidno, že aj proroci si viac cenili náboženstvo lásky a 

milosrdenstva, ako náboženstvo spravodlivo plnených predpisov a obradov.  

     Musíme si osvojiť stanovisko Ježiša k hriešnikom, lebo je pre nás vítané, 

veď aj my sme hriešnici. Apoštol Ján vraví: „Ak hovoríme, že nemáme 

hriech, klameme sami seba, a nie je v nás pravda“ (1 Jn 1, 8). Ježiš túži 

stolovať aj s nami, lebo aj my sme hriešnici. Je tu však rozdiel medzi nami a 

hriešnikmi za Ježišových čias. Oni ho chceli prijať a tešili sa, že môžu s ním 

stolovať. Ale žiaľ, u nás nie je vidno takú radosť a nadšenie. Prví kresťania 

radi stolovali s Pánom. Všetci, čo boli na eucharistickom slávení, zúčastnili 

sa aj na svätom prijímaní. Potom sa však objavili bludári, ktorí tvrdili, že nie 

sme hodní s Pánom stolovať, že stačí, keď sa na neho pozeráme v 

Eucharistii. Zabudli, že hoci nik na svete nie je hodný, Pán stoloval s 

hriešnikmi a s nehodnými. My vieme, že k svätému prijímaniu nie je 

potrebná dokonalosť, spravodlivosť a svätosť, ale odvrátenie sa od 

smrteľného hriechu vo sviatosti zmierenia. Každý, kto si obnoví Božie 

synovstvo, môže pri každom slávení eucharistie stolovať s Pánom. Častým 

svätým prijímaním založíme si pevné priateľstvo s Pánom. Veď stále platí: 

Povedz mi, s kým sa priatelíš, a ja ti poviem, aký si! Ak naším priateľom sa 

stane Kristus, bude to iste na nás vidieť. Ak ho nebudeme prijímať, naša 

duša bude podvyživená. Potom v nás nemôže prekvitať láska a 

milosrdenstvo, lebo sa nebudeme živiť Láskou a Milosrdenstvom.  

     Za čias svätého Vincenta z Pauly šírili niektorí novátori myšlienku, že 

Eucharistiu môžu prijať iba ľudia s vyšším stupňom dokonalosti. Podarilo sa 

im mnohých odradiť od svätého prijímania. Medzi nimi bola aj istá žena, 

ktorá predtým prijímala každú nedeľu. Minulo už osem mesiacov, čo bola 

naposledy pri svätom prijímaní a cítila v sebe veľkú nervozitu, 

podráždenosť, hnev a zlosť. Nevedela si so sebou rady. Prišla sa posťažovať 

Vincentovi, ktorý si ju vypočul a povzbudil k častému svätému prijímaniu.  


