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Neprestaň kráčať 
 
Nebola to krátka cesta. Hoci dodnes nie je úplne jasné, kde ležala dedinka zvaná 
Emauzy, tí dvaja učeníci, čo do nej kráčali, potrebovali zdolať asi 11 kilometrov. 
Alebo – podľa niektorých rukopisov – až okolo 30. Dostatok času na premýšľanie. 
Za chrbtom nechávali Jeruzalem. Určite v ňom túžili nechať aj svoje sklamanie 
z Veľkého piatku, no to nešlo. Niesli si ho so sebou. Debatovali o ňom. Stále im to 
nesedelo. Ako im to mohol Ježiš urobiť? Vkladali doň svoje nádeje! A on ich 
sklamal. Nenaplnil ich očakávania. V tom sa zhodli. Ibaže nevedeli, čo ďalej. Odchod 
sa zdal najlepším riešením. A tak kráčali. Preč z Jeruzalema. 
Na ceste sa však udialo niečo, s čím nepočítali. Sprvu ich to ani veľmi neprekvapilo, 
že sa k nim ktosi neznámy pridal. V spoločenstve sa vždy kráčalo ľahšie. Zarazilo ich 
však, že nový spoločník kládol zvláštne otázky. Musel byť v meste, keď sa to všetko 
udialo. Ako to, že sa tváril, že o ničom nevie? Nuž, podujali sa porozprávať mu 
o tom. Pomohlo to aj im samým. Bolesť poľaví, keď nájde vyjadrenie v slovách. 
Nečakali však, že on sa na udalosť Veľkého piatku bude pozerať ináč. Dokonca mu 
to vychádzalo i so slovami Písma! Vďaka nemu sa začali pozerať na veci novým 
pohľadom i oni sami. 
A potom sa im rozjasnilo, „otvorili sa im oči“ – píše evanjelista – „a spoznali ho“ (Lk 
24, 31). Bolo to, keď im lámal chlieb, tak ako v ten večer, keď s nimi jedol naposledy 
vo Večeradle. Vtedy im načrtol svoju cestu, ktorú však začali chápať až teraz. Na 
svojej ceste. „A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema“ (24, 33). 
Cesta sklamania sa zmenila na cestu svedectva. Na tej prvej bol s nimi Pán, hoci ho 
nepoznali. Na tej druhej zdanlivo nebol, bol však v ich skúsenosti, ktorá im umožnila 
vidieť novými očami. Nevidieť iba smrť, ale objaviť nový život. Tí dvaja z cesty do 
Emáuz nám pripomínajú, aby sme neprestali kráčať: v sklamaniach, lebo vtedy na 
ceste pochopíme viac; v radosti, lebo vtedy sa cez nás Kristus môže stať svetlom 
života pre iných. 
Marek Vaňuš SVD 
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Nemáš program na Nedeľu Dobrého 
pastiera(7.5.2017)? Chceš vidieť život 
bohoslovcov alebo možno svojho 
budúceho kaplána? Tak príď do 
Kňazského seminára v Košiciach na Deň 
otvorených dverí. My sa už o program 
postaráme! Bližšie informácie na 
internetovej stránke www.kske.sk. A 
nezabudni, že prvá cena je zájazd do 
Fatimy. Tešíme sa na teba! 
 
V týždni od 28. apríla do 7. mája 2017 
nás pápež František povzbudzuje 
 k intenzívnej modlitbe za nové 
povolania pre Cirkev.  V posolstve k 54. 
Svetovému dňu modlitieb za duchovné 
povolania píše: 
 
„Preto prosím farské spoločenstvá, 
združenia a početné modlitbové skupiny 
v Cirkvi: odolávajte pokušeniu 
malomyseľnosti a ďalej sa modlite k 
Pánovi, aby poslal robotníkov na svoju 
žatvu a dal nám kňazov, ktorí milujú 
evanjelium a sú schopní byť nablízku 
bratom a sestrám, a tak sa stať živým 
znamením milosrdnej Božej lásky.“ 
 
Pápež František povzbudzuje: „Drahí 
bratia a sestry, aj dnes môžeme znovu 
nájsť zápal pre evanjelium 
a povzbudzovať mladých predovšetkým k 
nasledovaniu Krista.  
 

Pozývame deti a mladých na 
Arcidiecéznu púť detí do Obišoviec. 13. 
mája 2017 uplynie presne 100 rokov, 
odkedy sa prvý krát zjavila Panna Mária 
trom deťom z Fatimy – Lucii a 
blahoslaveným Hyacinte a 
Františkovi. Chceme si toto výročie 
pripomenúť Arcidiecéznou púťou 
detí, keďže boli to práve deti, ktorým 
Panna Mária zjavila svoje tajomstvá. 
Odchod vlakom 8.17 zo Soli do 
Ličartoviec návrat z Obišoviec vlak 
15.56 hod. 
 
Dovoľujeme si pozvať všetkých 
zdravotníckych pracovníkov, v mene 
Rady pre pastoráciu v zdravotníctve KBS 
a jej predsedu, otca biskupa Milana 
Lacha, na 2. Celoslovenskú púť 
zdravotníkov. V tomto roku sa púť 
uskutoční v Levoči v termíne 2.-3. júna 
2017. Pre zdravotníkov a ich rodiny 
bude pripravený aj sprievodný program, 
ktorý nájdete na internete. 
 
Úmysly apoštolátu modlitby máj: 
Evanjelizačný úmysel: Za kresťanov v 
Afrike, aby vydávali prorocké svedectvo 
o zmierení, spravodlivosti a pokoji, 
podľa vzoru Milosrdného Ježiša. 
Úmysel slovenských biskupov: Aby 
každá kresťanská rodina bola verná 
sviatosti manželstva a pestovala 
hodnoty lásky a spoločenstva. 

http://www.kske.sk/


 

 
 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 8. máj    féria 

 18.30 SOĽ Ján Keľar 1. výročie 

UTOROK 9. máj  féria     

 18.30 HLINNÉ Za ruženčiarov 

STREDA 10. máj   Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka 

 18.30 KOMÁRANY + Vladimír 

ŠTVRTOK 11. máj     féria              

 9.00 VT – JUH Kňazské rekolekcie 

 18.30 JASTRABIE Za ruženčiarov 

PIATOK 12. máj    féria 

 

17.30 HLINNÉ + Anna Kozáková 

18.30 SOĽ + z rod Dvorskej, Semanovej, Boršodiovej 

SOBOTA 13. máj     Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka 

 7.00 SOĽ Za ruženčiarov 

Z nedele 18.30 JASTRABIE ZBP pre súrodencov Jozef, Mária, Ján, František 

NEDEĽA 14. máj      5. veľkonočná nedeľa              

 

9.15 HLINNÉ ZBP Lenka Terpáková 

10.30 SOĽ ZBP Jozef Pavlina 60 rokov 

8.00 KOMÁRANY Za farnosť 

 

Deň Čas Kostol Úmysel 

PONDELOK 1.   máj      Sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka 

   Púť Turzovka 

UTOROK 2.  máj      Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 

Sv. spoveď od 
16.00 

18.30 HLINNÉ + Pavlína Bezeková 

STREDA 3.  máj     Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok 

Sv. spoveď od 
15.30 

18.30 SOĽ + Anna, Michal Soták 

ŠTVRTOK 4.  máj       féria 

Sv. spoveď po 
omši 

18.30 KOMÁRANY Za ruženčiarov 

Sv. spoveď od 
16.00 

17.30 JASTRABIE + Mária Surňáková 

PIATOK 5.  máj      féria     1. piatok   8.00 spoveď chorí 

16.30 
Adorácia 

16.15 

17.30 HLINNÉ + Jozef Jurov 

18.30 SOĽ ZBP Martin 

SOBOTA 6.   máj     féria 

Z nedele 
Večeradlo HL 

18.30 HLINNÉ ZBP pre manželov Kalafových 

NEDEĽA 7.  máj     4. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera  A 

 

10.30 SOĽ ZBP Ján Jačisko s rod. 

9.15 KOMÁRANY ZBP Helena, Marián 

8.00 JASTRABIE Za farnosť 
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