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Urbi et Orbi 17.4.2022
Drahí bratia a sestry, požehnanú Veľkú noc!

Ježiš, Ukrižovaný, je vzkriesený! Prichádza medzi tých, ktorí ho oplakávajú, uzavretí v
dome, plní strachu a úzkosti. Prichádza medzi nich a hovorí: „Pokoj vám!“ (Jn 20,19).
Ukazuje rany na rukách a nohách, ranu v boku: nie je to duch, je to on, ten istý Ježiš,
ktorý zomrel na kríži a bol v hrobe. Pred nedôverčivým pohľadom učeníkov opakuje:
„Pokoj vám!“ (v. 21).
Aj náš pohľad je nedôverčivý v tejto vojnovej Veľkej noci. Videli sme príliš veľa
krviprelievania, príliš veľa násilia. Aj naše srdcia naplnil strach a úzkosť, zatiaľ čo
mnohí naši bratia a sestry sa museli zavrieť dnu, aby sa ubránili bombám. Je pre nás
ťažké uveriť, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych, že naozaj zvíťazil nad smrťou. Žeby to
bola ilúzia? Výplod našej fantázie?
Nie, nie je to ilúzia! Dnes viac ako inokedy
zaznieva veľkonočná zvesť, ktorá je kresťanskému Východu tak drahá: „Kristus vstal z
mŕtvych! On naozaj vstal z mŕtvych!“ Dnes, na konci Pôstu, ktorý akoby sa nikdy
nechcel skončiť, ho potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým. Máme za sebou dva
roky pandémie, ktoré zanechali ťažké stopy. Bolo načase vyjsť spoločne z tunela, ruka v
ruke, spojiť svoje sily a zdroje... Namiesto toho však ukazujeme, že v nás ešte nie je
Kristov duch: je v nás ešte stále Kainov duch, ktorý sa na Ábela nepozerá ako na brata,
ale ako na súpera, a premýšľa, ako ho odstrániť. Potrebujeme Ukrižovaného, ktorý vstal
z mŕtvych, aby sme verili vo víťazstvo lásky, aby sme dúfali v zmierenie. Dnes viac ako
kedykoľvek predtým potrebujeme jeho, aby prišiel medzi nás a znovu nám povedal:
„Pokoj vám!“.
Iba on to môže urobiť. Iba on má dnes právo ohlasovať nám pokoj. Jedine Ježiš, pretože
nesie rany, naše rany. Tie jeho rany sú naše dvojnásobne: naše, pretože sme mu ich
spôsobili my, naše hriechy, tvrdosť nášho srdca, bratovražedná nenávisť; a naše, pretože
ich nesie za nás, nevymazal ich zo svojho osláveného tela, chcel si ich uchovať v sebe
navždy. Sú nezmazateľnou pečaťou jeho lásky k nám, večným príhovorom, aby ich
nebeský Otec videl a zmiloval sa nad nami i nad celým svetom. Rany na tele
zmŕtvychvstalého Ježiša sú znakom zápasu, ktorý bojoval a vyhral pre nás zbraňami
lásky, aby sme mali pokoj, boli v pokoji, žili v pokoji.
Pri pohľade na tieto oslávené rany sa naše neveriace oči otvoria, naše zatvrdnuté srdcia
sa odomknú a umožnia vstúpiť veľkonočnej zvesti: „Pokoj vám!“.

Poďakovanie
„Drahí bratia a sestry,
chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na
Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké
množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete.
Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v
konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali.
Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť.
Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada
na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a
nezatvorme si pred nimi svoje srdcia.
Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom,
prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj
milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.
K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.“

Emeritný pápež Benedikt XVI. oslávil 95. narodeniny
Bolo to 16. apríla 1927 - na Bielu sobotu - keď sa v bavorskom mestečku
Marktl am Inn narodil Joseph Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI. Aj
tento rok pripadli jeho narodeniny na deň vigílie Veľkej noci. Jeho osobnosť
hlboko formovala Cirkev a teológiu, ako zdôrazňuje jeho osobný sekretár,
ktorý dodáva: „Emeritný pápež je dobre naladený, prirodzene, fyzicky je
pomerne slabý a krehký, avšak je dosť jasnej mysle“.

Poďakovanie
Poďakovanie pri rozlúčke patrí už aj sestre Alžbete FDC. Ako učiteľka
cirkevnej škôlky nás opúšťa, aby sa starala o našu chorú sestru Christianu.
Nech ju dobrý Boh požehnáva a posilňuje. Ďakujeme za všetko.

Opatrenia
V kostoloch je zrušené nosenie respirátorov. Sväté prijímanie je možné
rozdávať do úst aj do rúk. Rešpektujeme slobodné rozhodnutie jednotlivých
veriacich. Najskôr prijíma jedna (do rúk), a následne druhá časť veriacich.
Berme ohľad na ochranu zdravia zraniteľných.
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Oznamy
• V nedeľu 1. mája bude sv. omša na Hrádku v kaplnke sv. Antona o 8.00 hod.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Následne vždy v 1. nedeľu mesiaca.
Mesiac máj je mariánskym mesiacom. Pred sv. omšami sa modlíme Loretánske
litánie.
Prosíme, aby ste v nedele 8. a 15. mája využili iné sv. omše okrem 10.30, kvôli
slávnosti 1. sv. prijímania.
Spoveď: Lastomír štvrtok 6.5. o 16.15 spoveď. Sv. omša o 17.00.
Zbierka Pomoc Ukrajine: farský 2098 €, Straňany 980 € Lastomír 110 €, Vrbovec
255€.
Zbierka Dobrý Pastier - na seminár, nedeľa 8. máj. Zároveň je v kňazských
seminároch Deň otvorených dverí. U nás v Košiciach na Hlavnej 89.
Zbierka na strechu v nedeľu 15. mája.
Milodary: 200€, 100€, 50€, 20€. Za milodary Pán Boh zaplať a požehnaj.
Sv. birmovania prijalo 44 mladých chlapcov a dievčat. Ďakujeme pánom
kaplánom a sestre Benedikte za prípravu birmovancov. Kaplánovi Petrovi za
organizovanie programu pre birmovancov i celej slávnosti.
Poďakovanie kaplánovi Matúšovi za pôstne príhovory a ostatným za prípravu a
vedenie krížových ciest.
Druhá májová nedeľa tradične patrí matkám. 8. máj je Dňom matiek.
Prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána bude koncom mesiaca vo štvrtok 26.
mája.
Ďakujeme tým, ktorí poukázali 2% zo svojich daní na O.Z. Pomoc pri ochrane
kultúrnej pamiatky.

Termíny na 1. sv. prijímanie a sv. zmierenia
7.máj
8. máj

8.30 1. sv. spoveď s kajúcou pobožnosťou
10:30 - 1. ZŠ + 2. ZŠ + Špec. ZŠ
12:00 - 3. ZŠ + 5. ZŠ + 7. ZŠ + CZŠ
14.máj 8.30 1. sv. spoveď s kajúcou pobožnosťou
15. máj 10:30 - 8. ZŠ + 6. ZŠ + ZŠ Lastomír

ZÁPIS
DO CIRKEVNEJ MATERSKEJ ŠKOLY SV. TEREZKY
máj, pon-pia od 8.00-12.00 a 14.00-16.00
Prihláška na www.cmsterezky.sk
odovzdať Žiadosť o prijatie a vyplnený Dotazník.
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Rozpis bohoslužieb
Michalovce
1. máj
3. Veľk. nedeľa
8. máj
4. Veľk. nedeľa
15. máj
5. Veľk. nedeľa
22. máj
6. Veľk. nedeľa
26. máj - štvrtok
Nanebovstúpenie Pána
29. máj
7. Veľk. nedeľa

Straňany

Lastomír

Vrbovec

8.00
9.30

9.15

8.00

8.00
9.30

9.15

8.00
9.30

9.15

8.00
9.30

9.15

6.00 12.00
18.00

8.00
17.30

17.00

7.30 9.00
10.30
18.00

8.00
9.30

9.15

7.30 9.00
10.30
18.00
7.30 9.00
10.30 1.SV.P.
18.00
7.30 9.00
10.30 1.SV.P.
18.00
7.30 9.00
10.30
18.00

DD

Hrádok

8.00!

8.30

8.00

8.30

8.00

ÚRADNÉ HODINY KANCELÁRIE
PONDELOK
STREDA
PIATOK

10:00 – 12:00
10:00 – 12:00

15:00 – 17.00
15:00 – 17.00
-

Okrem cirkevných a štátnych sviatkov, kedy sú nestránkové dni.

Zaopatrovanie chorých:

0904 836 469

Úmysly apoštolátu modlitieb
Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za mier na Ukrajine a za
mladých ľudí.
Úmysel našich biskupov: Za hnutia v Cirkvi, aby každé svojou charizmou
prispievalo k ešte väčšej jednote kresťanov a k vernosti Rímskemu veľkňazovi.
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