
Jn 3, 16-21
Boh tak miloval svet, že dal svojho jed-
norodeného Syna, aby nezahynul nik, kto 
v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo 
Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsú-
dil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto 
v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už 
je odsúdený, pretože neuveril v meno Jed-
norodeného Božieho Syna.

A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľu-
dia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich 
skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, ne-
návidí svetlo a  nejde na svetlo, aby jeho 
skutky neboli odhalené. Ale kto koná prav-
du, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje 
skutky koná v Bohu.

Týchto niekoľko veršov evanjelia veľmi dob-
re vyjadrujú univerzálny charakter spásy, 
ktorú priniesol Ježiš a ktorá má svoj pôvod 
v iniciatíve Božej lásky voči ľuďom. Fakt, že 
nám Otec poslal svojho Syna, aby nás spasil, 
je najvyšším prejavom Boha, ktorý je Láska 
(porov. 1Jan 4,8-16). Ježišovým poslaním je 
priniesť ľuďom spásu: "Veď Boh tak miloval 
svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby 
nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal 
večný život" ( Jn 3, 16-21). Je na človeku, aby 
sa rozhodol: buď prijme, alebo odmietne Ot-

covu lásku, ktorá sa zjavila v Ježišovi. Táto 
láska nesúdi, ani neodsudzuje svet, ale ho 
zachraňuje: "Lebo Boh neposlal Syna na svet, 
aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet 
spasil". Súd je aktuálny stav a robí ho člo-
vek: nastáva vo chvíli, keď sa človek stretne 
s Ježišom. Kto verí, čo znamená že existen-
ciálne primkne k osobe Božieho Syna nájde 
naplnenie a zmysel života, najhlbšiu identitu 
ľudskosti; kto ho odmieta, sám sa odsudzuje 
tu a teraz na nenaplnený život, lebo sa od-
mietol podobať Otcovi. Preto ten, kto prijí-
ma Ježiša nebude stratený a získa život, kto 
ho naopak odmieta, už je odsúdený, lebo 
sa sám vylúčil z večnej spásy. Kto odmieta 
Spasiteľa, odmieta spásu. Skutky sveta nie 
sú zlé preto, lebo sú inšpirované zlým. Svet 
je úplne v rukách zlého ak nejde k Ježišovi. 
Koreňom týchto zlých skutkov je nedosta-
tok viery v Ježiša. Kto je pod vplyvom zlého 
nenávidí Ježiša, ktorý je svetlo sveta a ne-
chce mu patriť, lebo patrí zlému. "Kto koná 
pravdu" je v opozícii voči tomu, "kto robí 
zle". Konať pravdu, znamená asimilovať Je-
žišovo zjavenie. Viera v Ježiša je odpoveď na 
dar Otcovej lásky a jej cieľom je život v spo-
ločenstve s Bohom. Skutky učeníka sú ko-
nané v Bohu, lebo majú svoj pôvod v Otcovi. 
Preto cieľom života viery je odpovedať na 
Božiu lásku a podobať sa skutkami na Otca. 
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16. apríl – 22. apríl 2018
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby
16. 4.

Po 1800 Bracovce Zdr., BP Bohuznáma

17. 4.
Ut

1800 Ložín + Sabina Semešová
1800 Bánovce n/Ond. + Anton

18. 4.
St

700 Moravany + Štefan Demeter, pohrebná
800 Trhovište + Marta Kapurová

19. 4.
Št 800 Lučkovce + Ján a Mária Diloví

20. 4.
Pi

1800 Moravany + Anna Hlavatá, r. Majirská

1800 Trhovište
+ Mária Eštoková

Stretnutie rodičov 
a prvoprijímajúcich detí

21. 4.
So

800 Ložín + Helena a Anton

800 Bánovce n/Ond.
Poďakovanie Bohu za ochra-

nu a prosba o uzdravenie 
Helena Nováková

22. 4.
Ne

ŠTVRTÁ VEĽKONOČ-
NÁ NEDEĽA 

ZBIERKA NA SEMINÁR

800 Bracovce 
Poďakovanie Bohu za 40. 

rokov života, prosba o zdr., 
BP, dary DS Bohuznáma

900 Ložín + Michal, Mária, Emil
1015 Bánovce n/Ond. Zdr., BP Peter, Ján, Lucia

800 Lučkovce Za farnosť
900 Moravany Za miništrantov

1015 Trhovište Zdr., BP Jozef Šupinský



23. apríl – 29. apríl 2018
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby

23. 4.
Po

Sv. Vojtecha, biskupa 
a mučeníka
spomienka

1800 Bracovce + Ivana Kročková

24. 4.
Ut 1800 Ložín + Juraj Varkonda

25. 4.
St

Sv. Marka, evanjelistu
sviatok

700 Moravany + Mikuláš
800 Trhovište + Jindra

26. 4.
Št 800 Lučkovce Zdr., BP Mária 

Kinčovská s rod.

27. 4.
Pi

1800 Moravany + Alžbeta, Ján, Ján, Michal

1800 Trhovište
+ Cyril Eštok

Stretnutie rodičov 
a prvoprijímajúcich detí

28. 4.
So

800 Bánovce n/Ond. + Michal Rudľovský
1430 Tovarné Sobáš so sv. omšou

29. 4.
Ne

PIATA VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

800 Bracovce + Juraj Džugan
900 Ložín Za farnosť

1015 Bánovce n/Ond. + Anton Lieskovský

800 Lučkovce + Mária Švitká
900 Moravany + Ľudmila

1015 Trhovište Zdr., BP Darina a Tomáš

V Lukášovom evanjeliu je to veľmi jasne 
vyjadrené, keď muži hatia ženy, ktoré 
idú k hrobu, „Prečo hľadáte živého me-
dzi mŕtvymi?” Peter a druhý učeník idú 
hľadať Pána na jediné miesto, kde naozaj 
nie je, na miesto smrti. Rovnako ako 
Mária, ktorá zachovávaním soboty od-
dialila skúsenosť života silnejšieho než 
smrť, pretože Ježiš nemôže byť zadrža-
ný v hrobe, na mieste smrti.

On je živý. A tak učeníci idú k hrobu, na 
jediné miesto kde nie je možné nájsť Ježi-
ša. Ak oplakávame niekoho ako mŕtveho, 
čiže ak sa obraciame k hrobu, nemôžeme 
ho zakúsiť ako živého, ako oživujúceho 

pre našu existenciu. Obaja učeníci bežia, 
ako prvý prichádza milovaný učeník, ten, 
ktorý zakúsil Ježišovu lásku.

Peter, ktorý si nechcel dať umyť nohy, 
a teda nechcel prijať Ježišovu lásku vy-
jadrenú v službe, prichádza neskôr. Pre-
čo? Je dôležité, aby učeník, ktorý zradil 
Ježiša, a pre ktorého je smrť ukončením 
všetkého – a toto bol dôvod jeho zrady- 
zakúsil život ako prvý.

A potom vstupuje aj druhý učeník, „vi-
del i  uveril“. Evanjelista tu však prísne 
napomína „Ešte totiž nechápali Písmo, 
že má vstať z mŕtvych“. Ján sa obáva, že 
je možné uveriť v  Ježišovo vzkriesenie 
iba ak vidíme znaky jeho víťazstva nad 
smrťou. Nie!

MÁ VSTAŤ Z MŔTVYCH
...pokračovanie z minulého čísla
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30. apríl – 6. máj 2018
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby
30. 4.

Po 1800 Bracovce
spoveď od 1700

Za ctiteľov 
Božského Srdca Ježišovho

1. 5.
Ut

Sv. Jozefa, robotníka
spomienka

1800 Ložín
spoveď od 1630 + Martin

1800 Bánovce n/Ond.
spoveď od 1630

Za ctiteľov 
Božského Srdca Ježišovho

2. 5.
St

Sv. Atanáza, biskupa 
a učiteľa Cirkvi

spomienka
Spoveď chorých 

od 8.30 hod.

700 Moravany
Spoveď po omši

Za ctiteľov 
Božského Srdca Ježišovho

800 Trhovište + Mária Gašparová

3. 5.
Št

Sv. Filipa a Jakuba, 
apoštolov

sviatok
800 Lučkovce

spoveď od 730 Za farnosť

4. 5.
Pi

1800 Moravany
spoveď od 1630 + rod. Olexová

1800 Trhovište
spoveď od 1630

+ Ján Hurčík
Stretnutie rodičov 

a prvoprijímajúcich detí
5. 5.
So 900 Obišovce Dekanátne večeradlo

6. 5.
Ne

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA 

800 Bracovce + Miroslav

900 Ložín Za ctiteľov 
Božského Srdca Ježišovho

1015 Bánovce n/Ond. + Ľudovít a Margita 
Šuhajoví

800 Lučkovce + Anna Bačová, rodičia 
Michal a Anna Surminoví

900 Moravany + Peter, Michal, Zuzana 
Hamzoví

1015 Trhovište + Milan a Jozef

Ježišovo vzkriesenie nie je privilé-
giom výlučne pre zopár ľudí, ktorí žili 
pred dvetisíc rokmi, ale je možnosťou 
pre všetkých veriacich. Ako? Hovorí to 
evanjelista „Ešte totiž nechápali Písmo, 
že má vstať z mŕtvych“. Prijatie Písma, 
Pánovho slova zo strany učeníka, za-
korenenie tohto posolstva v jeho živo-

te a  jeho premenenie (transformácia), 
umožňuje učeníkovi zakúsiť vzkriesenie 
vo svojom živote.

Nie je možné uveriť, že Ježiš vstal z mŕt-
vych iba preto že hrob je prázdny, ale 
preto, že ho stretáme živého a oživujú-
ceho vo svojom živote.


