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Dve tváre vzkriesenia 
Náuka o zmŕtvychvstaní, o vzkriesení tela prinášala vždy veľa otázok i rozdelení. 
Evanjelium hovorí, že aj Ježišovi súčasníci boli v tejto otázke rozdelení. Saduceji verili v 
Boha, ale popierali zmŕtvychvstanie (Mk 12, 18; Sk 23,8). Aj medzi prvými veriacimi 
nastali spory a dohady o tom, ako je to so zmŕtvychvstaním. Ako vstanú z mŕtvych? V 
akom tele prídu? (1 Kor 15, 35), cituje ich dohady a mienky svätý Pavol a dáva si veľkú 
námahu, aby ich priviedol k správnemu vyjadreniu a pochopeniu tejto pravdy viery. 
Vzkriesenie však nie je len viera v Božiu moc nad naším smrteľným telom. 
Vzkriesenie nie je len suchý údaj o tom, čo sa stane na konci sveta po našej smrti. Je to 
aj skutočnosť, ktorú máme prežívať duchovne. Prvé čítanie hovorí, že život vyvoleného 
národa už bol „úplne pochovaný“, žili, akoby ani nežili, boli akoby v temnote hrobu. Do 
tejto situácie vstupuje Božie slovo, ktoré hovorí: „Vyvediem vás z vašich hrobov a 
vovediem vás do krajiny a budete opäť žiť.“ To všetko sa udeje na základe daru Ducha. 
Boh môže oživiť človeka. Vzkriesenie nie je len predĺženie života, ale vliatie nového 
života skrze dar Ducha. 
Vzkriesenie Lazára taktiež poukazuje na obe tváre vzkriesenia. Vzkriesenie je tvrdá, 
nekompromisná realita, ktorá prekonáva fyzickú smrť človeka (Lazár bol už štvrtý deň 
v hrobe, jeho telo už páchlo rozpadom). Ale ani tento taký veľký skutok, zázrak, nie je 
celou pravdou o zmŕtvychvstaní. Ježiš potvrdzuje Martinu vieru vo zmŕtvychvstanie na 
konci sveta, ale pridáva k tomu niečo nové: „Ja som vzkriesenie a život. Nielen tam na 
konci, ale tu a teraz.“ Preto je dôležité veriť, že nik nezomiera, kto verí v Krista. Toto 
jeho tvrdenie, ak sa naň pozrieme z opačného konca, vytvára pre nás aj jednu veľmi 
vážnu otázku: Veríme v Krista tak, že je naším vzkriesením a životom? Vieme spolu s 
ním povstať a spolu s ním žiť? 
V zasvätených komunitách, žiaľ, žijú aj takí, ktorí neveria, že Ježiš je vzkriesenie a život. 
V srdci a v mysli nepopierajú, že na konci sveta vstaneme s naším telom, ale nevedia 
uveriť, že ten Kristus, ktorého tajomne, ale reálne majú pri sebe, je vzkriesenie a život. 
Teraz a tu. A preto je možné nadobudnúť novú dôveru, vyjsť z hrobu, začať nový život. 
To je napokon aj jeden z cieľov tohto Pôstneho obdobia. Tak skúsme tento týždeň žiť tú 
vieru, ktorú Ježiš žiadal od Marty. Uveriť, že dá sa vyjsť z hrobu pesimizmu a 
uzatvorenia sa a zažiť svetlo Božej a bratskej lásky. Lebo on je vzkriesenie a život, nielen 
na konci sveta. Ale tu a teraz.        Pavol Grach SDB 
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Zelený štvrtok  - sv. omša svätenia 
olejov  v Košickej katedrále s p. 
arcibiskupom o 9.30 hod. 
Biela sobota Vystavenie Sviatosti 
Oltárnej Soľ 8.00; Hlinné 8.30; Jastrabie 
8.00; Komárany 8.30 
Požehnanie veľkonočných jedál:  
Biela sobota: Rudlov – 15.30 hod. pri 
Dome nádeje; Hlinné – 16.00 hod.  
Soľ – 16.30 hod. Komárany – 16.00 hod. 
Jastrabie – 16.30 hod. 

Zmena programu vyhradená. 
 
Úplné odpustky počas Veľkonočného 
trojdnia (za zvyčajných podmienok)  
1. pri verejnej adorácii Najsv. sviatosti na 
Zelený štvrtok spevom Ctime tuto...,  
2. na nábožnú účasť na poklone kríža pri 
liturgickom slávení na Veľký piatok,  
3. za obnovu krstných sľubov pri slávení 
Veľkonočnej vigílie. 
 
Arcidiecézne stretnutie mladých 2017 
s o. arcibiskupom Bernardom bude 
v Prešove v sobotu po Veľkej noci 22. 4. 
pozývame naň všetkých mladých. 
Prihláste sa v sakristiách kostolov 
najneskôr do 16. apríl. 
 
Dňa 1. mája tohto roku vás pozývame na 
farskú púť do Turzovky. Ak máte záujem 
prihláste sa čím skôr v sakristiách 
kostolov. Bližšie info. v nasledujúcom 
infoliste. 
 

Spovedanie chorých pred Veľkou 
nocou. Ak máte doma chorých, ktorí 
chcú prijať sviatosť zmierenia nahláste 
ich do 5. 4. v sakristiách. Spovedať  
chorých budeme v piatok 7. 4. 
dopoludnia. 
 
6. apríl deň farskej poklony 
Eucharistická poklona bude vo farskom 
kostole. Začiatok po rannej sv. omši, 
záver o 17.00 hod kedy bude záverečné 
požehnanie.  
 
Sviatosť zmierenia pred Veľkou nocou: 
Hlinné – pondelok 3. 4. od 16.00 do sv. 
omše,  
Komárany – utorok 4. 4. od 16.00 do sv. 
omše,  
Jastrabie – utorok 4. 4. od 16.00 do sv. 
omše,  
Soľ – sobota 8. 4. od 13.30 – kým budú 
ľudia. 
Vranov – bazilika – nedeľa 9. 4. od 
15.00 do 18.00 hod.  
V prípade potreby budeme k dispozícii 
pre vyslúženie sv. zmierenia aj v iných 
časoch, hlavne pre tých, čo sú 
v zahraničí, nemajú možnosť tam ísť na 
sv. spoveď a pricestujú tesne pred 
sviatkami. 
 
Stretnutie detí a rodičov (1. sv. 
prijímanie) bude v nedeľu 9. 4. po sv. 
omši. 



 

 
 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 10. apríl    féria 

 
17.30 HLINNÉ + Alena 

18.30 SOĽ ZBP Margita s rod. 

UTOROK 11. apríl  féria     

 17.30 KOMÁRANY + Ján, Martin 

 18.30 JASTRABIE + Helena, Ján Bartko 

STREDA 12. apríl   féria 

 
17.30 HLINNÉ ZBP Agáta 

18.30 SOĽ + Vojtech Varga 

ŠTVRTOK 13. apríl     Zelený štvrtok                  

 

17.00 HLINNÉ + Štefan, Matej, Anna, Margita 

18.30 SOĽ Poďakovanie za uzdravenie kňaza 

18.30 KOMÁRANY + Jozef Kováč 

17.00 JASTRABIE + Jozef, Ján 

PIATOK 14. apríl    Veľký piatok 

9.00 

10.00 

Krížová cesta 

10.00 

9.00 

15.00 HLINNÉ --- 

17.00 SOĽ --- 

17.00 KOMÁRANY --- 

15.00 JASTRABIE --- 

SOBOTA 15. apríl     Biela sobota 

 19.30 SOĽ Za farnosť 

NEDEĽA 16. apríl      Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania              

 

9.00 HLINNÉ ZBP a pokoj pre rodinu 

10.30 SOĽ Za kňazov 

9.00 KOMÁRANY ZBP rod Mihalčinová, Lackovičová  

10.30 JASTRABIE ZBP Viera Miklošová 50 rokov 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 3.   apríl      féria  

Spoveď od 16.00 18.00 HLINNÉ +  Štefan Zengevald pohrebná 

 6.30 SOĽ ZBP Martin, Anna 

UTOROK 4.  apríl      féria 

Spoveď od 16.00 18.00 JASTRABIE Za ruženčiarov 

Spoveď od 16.00 18.00 KOMÁRANY Za ruženčiarov 

STREDA 5.  apríl     féria 

 6.30 SOĽ + Mikuláš Pavlo 

 6.30 HLINNÉ ZBP Peter Glod 40 rokov 

ŠTVRTOK 6.  apríl       féria  

Deň farskej 
poklony 

6.30 SOĽ + Vladimír 

PIATOK 7.  apríl      féria            1. piatok     8.30 spoveď chorí 

 

6.30 HLINNÉ Za ruženčiarov 

6.30 SOĽ Za ruženčiarov 

SOBOTA 8.   apríl     féria 

 18.00 SOĽ + Vincent, Peter, Mária 

NEDEĽA 9.  apríl     Kvetná nedeľa -  Nedeľa utrpenia Pána A 

Zbierka na kostol 

9.00 HLINNÉ ZBP Michal, Michal Baran 

10.30 SOĽ ZBP Božena, František 50 rokov manželstva 

9.00 KOMÁRANY ZBP Peter Glod 40 rokov 

10.30 JASTRABIE ZBP Jozef Tomko s rod 
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