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Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 
 

Prvé čítanie: Po jeho zmŕtvychvstaní sme s ním jedli a pili                   
                                                                                    (Sk 10, 34a. 37-43)                                                                                                                                              
Žalm: Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. 
                                                                      (Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23)   

Druhé čítanie: Hľadajte, čo je hore, kde je Kristus               (Kol 3, 1-4)                                                                                                      
Evanjelium: Že má vstať z mŕtvych                                      (Jn 20, 1-9)                                                                   
*****************************************************************  
 

Radosť Veľkej noci je práve v tom, že je východiskom zo smrti a hrob 

ostal prázdny. Boh je na strane života. Naša viera,radosť aj veľkosť je vo 

vernosti týmto detailom, ktoré nás dojímajú, a posilňujú, ale súčasne a v 

poslaní k ostatným ľuďom, ako pochopili tie ženy, apoštolky apoštolov: 

" Oznámte bratom, že On naozaj vstal!" Boh ho neopustil, Boh neopustí 

ani nás. Ak ľudia dačo hľadajú, pre niečo žijú, po čomsi túžia, v podstate je 

to záchrana a ochrana života, mier, bezpečnosť a bezpečná budúcnosť. 

Naša viera je učenie o žvote. Najbližším miestom, kde sa nám zjavuje 

Kristus je náš blížny. Vo vzťahu JA a TY môžeme objavovať trpiaceho a 

hľadajúceho tvora, s ktorým sa podľa prisľúbenia stotožňuje Kristus.V 

živom človeku živý Boh. Veľkonočné tajomstvá nám ponúkajú prehĺbenie 

ľudských vzťahov a našich nádejí. 

Na Veľkú noc si mapujeme miesto. Ako ďaleko alebo blízko máme k 

Ježišovi? K môjmu názorovému i duchovnému podkladu patrí aj poznanie, 

že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. Prvý z nás slobodne išiel v ústrety tejto 

budúcnosti. Verím, že Boh aj mňa vzkriesi do novej formy môjho 

ľudského údelu. Netrápim sa tým, ako to bude. Má to byť úžasné. 

Ak dokážeme venovať toľko energie, lásky a námahy za maturitné 

vysvedčenie, za diplom, za postavenie v spoločnosti, za teplý domov, tá 

budúcnosť, čo nám je prisľúbená, nemôže byť zadarmo. 

Inakšie ani neviem. Dám ruku do ohňa za toho človeka, ktorý aj dnes je 

sklamaný, urážaný a tlačený za mesto. S úctou sa dotýkam jeho rán. Každý 

deň beriem svoj kríž, aby bolo viac spravodlivosti, ľudskosti, tepla a ako 

On o tom sníval. Vzkriesenie je aj o tom, že sa tu rodí nová nádej. 

 

(Anton Srholec) 
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Poriadok bohoslužieb po Veľkonočnej nedeli  

od 13.4. do 19.4. 2020 

     
Pondelok Veľkonočný 

pondelok 

  Kláštor Jaroslav Zeher

13.4.   Košice †Gabriel Fekete 

Utorok Veľkonočný 

utorok 

  Kláštor 
 Ján, Mária, Imrich 

Papugovi 

14.4.   Košice †Margita a František 

Streda Veľkonočná 

streda 

  Kláštor Michal Ondočko

15.4.   Košice †Ivan a Silvia Suškovi 

Štvrtok 
Veľkonočný 

štvrtok 

   Kláštor     Mária Čarná

16.4.   Košice 
†Peter, Alžbeta, Pavol 

Majniovi 

Piatok Veľkonočný 

piatok 

  Kláštor Štefan, Anna, Štefan

17.4.   Košice Pavel Majoroš

Sobota 
Veľkonočná 

sobota 

  Haniska 
Ondrej a Bystrik 

Nigutovi

18.4.   Košice 
†Jozef, Helena, Mária 

Semanovi 

Nedeľa     2. Veľkonočná 

nedeľa 

/Božieho 

milosrdenstva/  

  Haniska Za požehnanie farnosti 

19.4.    Košice 
Jozef a Jozef 

Ferencovi

    
 

Tiché a pokojné prežívanie Veľkonočných sviatkov všetkým 

rodinám. 
 


