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Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA   
 

 
 
 
 

 
KRISTUS VSTAL Z MŔTVYCH A VIAC UŽ NEUMIERA! 

Veľkonočný príbeh o človekovi, ktorý bol ako mŕtvy a cez svoju zmenu sa znova 
narodil, nám ukazuje, že tam, kde je osobná skúsenosť so Vzkrieseným Ježišom, až 

tam sa Veľká noc v živote človeka stáva 
osobnou skutočnosťou. Aj veľkonočné 
skúsenosti v evanjeliách sú prerozprávané 
z takýchto osobných skúseností prvých 
svedkov.  Svedkovia tejto  jedinečnej 
udalosti  chceli túto skúsenosť podávať 
ďalej a dosvedčovať, čo zažili                              
so zmŕtvychvstalým Ježišom Kristom. 
Mária Magdaléna, ženy, Tomáš, emauzskí 
učeníci, apoštoli. Veľkonočné rozprávania 
sú teda osobitnou a vynikajúcou formou 

zažitých skúseností. Veľká noc potrebuje teda osobný dotyk  samotného 
Zmŕtvychvstalého. Veľká noc potrebuje zážitok a prežitie osobného vzkriesenia, aby 
sa mohla stať pre nás skutočnosťou a zároveň príležitosťou k ohlasovaniu. 
Zmŕtvychvstanie totiž nie je odpoveď na zvedavosť, ale poslanie: chce obrátiť svet. 
Prvé slovo anjela ženám znelo: „“Nebojte sa! Choďte oznámte mojim bratom, aby išli 
do Galiley tam ma  uvidia. (Mt 28,10). Tým je navždy opísané 
miesto  zmŕtvychvstalého a spôsob, ako ho možno stretnúť: Ide pred nami.  Je tu 
s nami a môžeme ho vidieť v nasledovaní. Vďaka Bohu sú tu ľudia, ktorí o tomto 
novom živote s Kristom svedčia!  Áno Cirkev slávením   tohto tajomstva nám svedčí 
o novom živote, ktorý nám priniesol Vzkriesený Kristus. Preto Veľká noc, má svoju silu 
a radostné posolstvo: Život sa môže zmeniť a má to zmysel, pretože Kristus vstal 

Prvé čítanie: Po jeho zmŕtvychvstaní sme s ním jedli a pili                                            (Sk 10, 34.37-43) 
Žalm: TOTO JE DEŇ KRISTA PÁNA, RADUJME SA, ALELUJA                                                                                                (Ž 118) 
Druhé čítanie: Hľadajte, čo je hore, kde je Kristus                                                                 (Kol 3, 1-4) 
Evanjelium: Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?                                                            (Lk 24, 1-12) 
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z mŕtvych a viac už neumiera! Veľká noc je preto veľký sviatok človeka – jeho 
dôstojnosti a sviatok života. Teda nájsť cestu von z našich hrobov, hľadieť v ústrety 
budúcnosti, odísť „do Galiley,“ kde možno Vzkrieseného stretnúť. Nechať sa osloviť po 
mene ako Mária Magdaléna, ktorá pociťovala vnútornú dôveru, ktorá pomôže 
prekonať všetky straty, nechať sa dotknúť, ako Tomáš, z ktorého opadli všetky 
pochybnosti, a ktorý urobil veľkolepé vyznanie Bohu a nechať sa posilniť ako učeníci 
pri  jazere, aby sa vydali k novým brehom. Treba to zažiť, treba sa mu otvoriť 
a nasledovať ho. Tak, ako to bolo  aj v prípade mnohých. Tak sa  náš život stane 
veľkonočnou skúsenosťou a tak mu vrátime dôstojnosť, ktorá nám ako Božím deťom 
patrí, pretože len s hodnotami, ktoré nám ponúka  živý Ježiš môžeme  rozvíjať život 
a svet v úcte k pravým hodnotám. „V našom srdci je radosť a bolesť, na našej tvári 
úsmev a slzy. Takáto je naša pozemská realita. Avšak Kristus vstal z mŕtvych, je živý a 
ide s nami. Preto spievajme a kráčajme, verní svojmu nasledovaniu v tomto svete, s 
pohľadom upreným na nebo“ – hovorí emeritný pápež Benedikt XVI. – a ja Vám zo 
srdca žičím a vyprosujem nech sa to na každom z nás splní! (Mons. Viliam Judák – 
biskupstvo-nitra.sk – krátené) 

DETSKÉ OKIENKO 
Milé deti, spoločne sme prežívali v uplynulom týždni udalosti umučenia, smrti a 
zmŕtvychvstania Ježiša Krista, ktorý za nás, naše hriechy všetko z lásky podstúpil, aby 
sme my mohli zakúšať radosť nádeje!  Prajem vám, aby sme sa chránili hriechu na 
svojich životných cestách, odumierali tak zlobe a mohli nielen na Veľkú noc zakúšať 
radosť z diela spásy! Pokojné a požehnané veľkonočné sviatky Kristovho 
zmŕtvychvstania!  ALELUJA, RADUJME SA, Kristus Ježiš z mŕtvych vstal!  
Teším sa na spoločné stretnutie, kaplán František  
PS: Radujte sa :) 

VÍŤAZSTVO BOŽEJ LÁSKY 
 Kristovo zmŕtvychvstanie je tou najšokujúcejšou udalosťou v dejinách ľudstva 
potvrdzujúcou víťazstvo Božej lásky nad hriechom a smrťou a dávajúcou našej nádeji 
na život základ pevný ako skala. To, 
čo bolo ľudsky nemysliteľné, sa 
skutočne stalo: „Ježiša Nazaretského 
Boh vzkriesil a zbavil múk smrti.“ (Sk 
2,22.24). Ženy, plné strachu i radosti, 
sa dávajú do behu, aby učeníkom 
priniesli zvesť, že hrob je prázdny; a 
v tej chvíli sa Ježiš ukazuje pred nimi. 
Ženy „pristúpili, objali mu nohy 
a klaňali sa mu“ (v. 9). Dotýkali sa ho: 
nebola to nijaká vidina , bol to Ježiš, živý, z mäsa a kostí, bol to on. Ježiš vyháňa z ich 
sŕdc strach a povzbudzuje ich, aby ohlásili bratom, čo sa udialo. Všetky evanjeliá 
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zdôrazňujú úlohu žien, Márie Magdalény a iných, ako prvých svedkov vzkriesenia. 
Muži vystrašení zostali zavretí vo večeradle. Peter a Ján po oznámení Márie 
Magdalény iba rýchlo pribehli k hrobu, aby skonštatovali, že je otvorený a prázdny. 
Ale boli to ženy, ktoré ako prvé stretli Vzkrieseného a priniesli zvesť, že on žije.                 
So starobylou veľkonočnou liturgickou sekvenciou v týchto dňoch opakujeme: 
„Kristus, moja nádej, vstal z mŕtvych!“ A v ňom sme i my vzkriesení; prešli sme zo smrti 
do života, z otroctva hriechu do slobody lásky. Nechajme sa teda zachytiť potešujúcim 
posolstvom Veľkej noci a prežiariť jej osláveným svetlom, ktoré rozháňa temnotu 
strachu a smútku. Vzkriesený Ježiš kráča po našom boku. Zjavuje sa tým, čo ho vzývajú 
a milujú. V prvom rade v modlitbe, ale aj v bežných okamihoch radosti, prežívaných 
vo viere a s vďačnosťou. Jeho prítomnosť môžeme tiež pocítiť, keď s inými prežívame 
chvíle srdečnosti, pohostinnosti, priateľstva, obdivovania prírody. (Svätý Otec František 
Príhovor pri modlitbe Anjel Pána, 22.4.2019 – krátené) 

 
FARSKÉ OZNAMY 

MODLITBA RADUJ SA NEBIES KRÁĽOVNÁ sa modlí vo Veľkonočnom období namiesto 
modlitby Anjel Pána. 
PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE dopoludnia sú sväté omše ako v nedeľu. Večerná 
sv. omša nebude.  
VEĽKOČNÁ OKTÁVA je oslavou Zmŕtvychvstania Pána. Každá sv. omša je slávnosťou. 
PRAVIDELNÁ ADORÁCIA vo štvrtok od 16.00 vo Farskom kostole. Záverečná pobožnosť 
a požehnanie o 17.45. 
POSVIACKA OBRAZU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA bude v predvečer Nedele Božieho 
milosrdenstva v sobotu 23. 4. pri večernej sv. omši o 18.00. Srdečné Pán Boh zaplať 
spoločenstvu Faustínum za ich iniciatívu pri realizácii tejto myšlienky. 
FARSKÁ CHARITA v Sabinove (Občianske združenie Samaritán) si dovoľuje touto cestou 
poďakovať všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek darom počas 1-piatkovej zbierky v mesiaci 
apríl. Vďaka Vašim otvoreným srdciam, mohla farská charita pomôcť viac ako 20 
sabinovským rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi. Veríme, že aj vďaka takejto pomoci, prežijú 
obdarované rodiny plnohodnotnejšie Veľkonočné sviatky. Vám milý darcovia vyprosujeme 
hojnosť Božích milostí, aby zmŕtvychvstalý Kristus Vám ukázal cestu do nebeskej 
domoviny. 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:  
Jozef Hostovičák z Prešova a Monika Jaklovská zo Sabinova (3) 
Matúš Tarbaj z Ostrovian a Denisa Ivanová zo Sabinova (2) 
Matej Čech z Viťaza a Tamara Tomášková zo Sabinova (1) 
Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli platne prijať sviatosť 
manželstva, nech to oznámi na Farskom úrade. Snúbencov zverujeme do modlitieb 
farského spoločenstva. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
VEĽKONOČNÁ OKTÁVA  - 18. 4.  – 24. 4. 2022 

 

pondelok 
18. 04. 

Pondelok vo Veľkonočnej 
oktáve 

Sabinov 
7.30  
9.00  

10.30  
Jakubovany 10.30 ZBP Martina s rod. 

Orkucany 9.00 Veronika (80r.) s rod. 

utorok 
19. 04. 

Utorok vo Veľkonočnej 
oktáve  

Sabinov 
6.45 +Mária 

18.00 +Zdenko 

Jakubovany 18.00  

streda 
20. 04. 

 
Streda vo Veľkonočnej 

oktáve  

Sabinov 
6.45 ZBP Vladimír 

18.00 +Mária 
Orkucany 18.00 +Mária + Marián 

štvrtok 
21. 04. 

Štvrtok vo Veľkonočnej 
oktáve  

Sabinov 6.45 +Mária +Vojtech 
18.00 +Dušan 

Jakubovany 18.00 ZBP rod, Šoltésova 

piatok 
22. 04. 

 
Piatok vo Veľkonočnej 

oktáve  

Sabinov 
6.45 +Vojtech +Veronika +Vojtech 

18.00 + rodičia a +starí rodičia 

Orkucany 18.00 ZBP Šarlota, Tomáš, Mária 

sobota 
23. 04. 

Sobota vo Veľkonočnej  
oktáve 

Sabinov 
6.45 ZBP Peter (60r.) 

18.00 ZBP Marek, Dagmar s rod. 

Jakubovany 18.00 + rodín Galajdova a Vranova 

nedeľa 
24. 04. 

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

ALEBO  
NEDEĽA BOŽIEHO 

MILOSRDENSTVA 
  

Sabinov 

7.30  
9.00  

10.30  
18.00  

Jakubovany 10.30 
ZBP Mária, Milan, Daniela, 

Peter 
Orkucany 9.00 ZBP Juraj 

 
 

Radostné  veľkonočné Aleluja, milostiplné 
a pokojné sviatky Zmŕtvychvstania Pána Ježiša 
Krista Vám a Vašim rodinám želajú a vyprosujú 

Vaši kňazi 


