
trhoviste@rimkat.sk | www.faratrhoviste.sk | č.ú.: 0091016568/0900 | Ročník: IX. | 13. máj 2019

09/2019

Správca farnosti: Ján Dulin | Kaplán: Jozef Fuňak | Trhovište 402, 072 04 | 056/64 78 526

IV VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 12 máj 2019
Komentár p. Alberto MAGGI OSM

Jn 10, 27-3
Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú môj 
hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja 
im dávam večný život. Nezahynú nikdy 
a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, kto-
rý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich 
nemôže Otcovi vytrhnúť z  ruky. Ja a  Otec 
sme jedno.“

 Pri poslednej návšteve Jeruzalem-
ského chrámu sa náboženské autority 
usilovali Ježiša zabiť, pretože ho obvinili 
z rúhania. Aby sme porozumeli niekoľkým 
veršom z  Jánovho evanjelia, ktoré nám 
dnes liturgia ponúka, musíme ich vložiť do 
kontextu. 

Aký je kontext?
Je to sviatok posvätenia chrámu. Dochá-
dza ku konfliktu medzi Ježišom, ktorý je 
opravdivým chrámom z  ktorého vyžaruje 
láska, milosrdenstvo, Otcov súcit a  Jeruza-

lemským chrámom, kde je ozajstný boh ne-
sie meno zisk, výhoda peniaze a bohatstvo.
Náboženské autority obkolesili Ježiša 
a  spýtali sa ho doslovne: „Dokedy nás 
chceš oberať o život?“, čo je preložené ako: 

„Dokedy nás chceš držať v neistote?“, evan- 
jelista však píše: „Dokedy nás chceš obe-
rať o život?“ Čo to znamená? Ježiš prišiel, 
aby dal ľudstvu život – povedal, že on sám 
dáva život, aby ľudia mali život v plnosti“ 

– to však znamená vytrhnúť ich nábožen-
skej inštitúcii, ktorá sa snaží podmaniť si 
ich a vládnuť nad nimi.
 Pýtajú sa Ježiša, či je naozaj Mesiáš. 
Ježiš odpovedá, že dôveryhodnosť jeho 
slov spočíva v  jeho skutkoch. „Svedčia 
o mne skutky, ktoré konám v mene svojho 
Otca“ (Jn 10, 24). Všetky skutky, ktoré Je-
žiš koná sú pokračovaním stvoriteľského 
diela Otca, ktorý dáva ľuďom život, navra-
cia ľudom život a obohacuje život ľudí. Sú 
to tieto skutky, na základe ktorých sa dá 

JA DÁVAM SVOJIM 
OVCIAM VEČNÝ ŽIVOT



posúdiť či osoba pochádza, alebo nepo-
chádza od Boha, nie teória ani doktrína.
 Keď skutky človeka komunikujú život, 
tak pochádzajú od Boha, lebo Boh je tvor-
com života. Náboženským predstaviteľom 
Ježiš hovorí: „Neveríte, lebo nie ste z  mo-
jich oviec“ (Jn 10, 26). To sú hrozné Ježišove 
slová. Ježišovo obvinenie je veľmi závažné: 
ak nie sú súčasťou Božieho stáda, znamená 
to, že sú zlodeji, zbojníci a vražední vlci.
 Ježiš teda kriticky poukazuje na naj-
vyššie náboženské autority, ktoré nepatria 
k stádu, k Božiemu ľudu, ale sú jeho nepria- 
teľmi na smrť.
 Tu sú verše, ktoré nám predkladá li-
turgia: „Moje ovce počúvajú môj hlas“. 
Prečo počujú Ježišov hlas? Lebo posol-
stvo Ježiša nie je nanútené, ale ponúk-
nuté. Ježiš nerobí nátlak, ale ponúka. 
Jeho posolstvo je odpoveďou Boha na 
potrebu plnosti života, ktorú má každá 
ľudská bytosť vo svojom vnútri: „ja ich po-
znám“ – sloveso „poznať“ znamená hlbo-
ké, dôverné poznanie, intímne poznanie 

– „a ony idú za mnou“.
 Prečo idú za ním? Lebo mu dôverujú. 
Dôverujú pastierovi, ktorý je pripravený 
dať život za svoje stádo. Ježiš pokraču-
je: „Ja im dávam večný život“. Nasledovať 
Ježiša, teda orientovať vlastný život - ako 
Ježiš - na dobro ľudí, spolupracovať s ním 
na stvoriteľskom diele navrácania života, 
pretváraní, zlepšovaní života a  prináša-
ní života iným. Vtedy má náš život v sebe 
kvalitu, ktorá je nezničiteľná.
 Ježiš ubezpečuje, že kto žije pre dru-
hých má plnosť života a ani smrť sa ho ne-
dotkne: „nezahynú nikdy“. Potom varuje 
náboženské autority nech sa nepokúšajú 
brať späť stádo, ktoré on oslobodil: „nik mi 
ich nevytrhne z ruky“. Ježiš teda varuje ná-
boženské autority nech sa nepokúšajú zno-
vu si podmaniť ľud, ktorý on oslobodzuje.
 „Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší 
od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrh-

núť z ruky“. Ježiš hovoril o stáde, ktoré je 
v  jeho rukách; teraz hovorí: ktoré je v  ru-
kách Otca. Ježiš a Otec sú jedno, čo Ježiš 
sám potvrdzuje: “Ja a Otec sme jedno“.
 Ježiš si nárokuje na Božský stav. To je 
rúhanie! Ježiš sa rúha, sme v chráme a text 
pokračuje: “Židia vzali kamene a chceli ho 
kameňovať“ (Jn 10,31). Ježiš im odpovedá 
ironicky: „Ukázal som vám veľa dobrých 
skutkov, za ktorý ma chcete ukameňovať? 
Židia mu odpovedali: „Nie pre dobré skut-
ky ale pre rúhanie, lebo si človek a  vydá-
vaš sa za Boha“ (Jn 10, 32-33).
 Evanjelista tu vynáša veľmi závažné 
a  ťažké obvinenie. Najvyššie náboženské 
autority, ktoré by mali ľudu sprostredko-
vať Božiu vôľu, vtedy keď sa prejaví v  Je-
žišovi – a vôľou Boha je, aby každý človek 
prostredníctvom uskutočňovania lásky 
podobnej Jeho láske, stal sa jeho synom – 
považujú ju za rúhanie, zločin hodný smrti.
 Evanjelistovo obvinenie je teda otras-
né. Náboženské autority vnímajú Boží plán 
ako útok. Na čo? Oni vládnu ľuďom, Pán ich 
oslobodzuje; oni si ľudí podrobujú, Pán im 
slúži. Vidia teda v Božom pláne, ktorý Ježiš 
realizuje, výčitku ich životnému štýlu.
 Boh je láska, ktorá sa dáva do služ-
by ľuďom. Tí však, ktorí pretendujú na to, 
že sú jeho reprezentantmi, si ľudí podro-
bujú a  vládnu nad nimi. Ježiš sa znova 
snaží aby pochopili, lebo Ježiš ponúka 
lásku aj nepriateľom: “keď už nechcete 
veriť mne, verte tým skutkom“. Skutky 
sú kritériom autentickosti osoby.
 Nič sa však nedá robiť. Ako povedal: 

“nie ste z  mojich oviec“. Nepočúvajú hlas 
Boha, nebudú počúvať ani hlas Ježiša. 

„Preto ho zasa chceli chytiť, ale on sa im vy-
mkol z rúk“ (Jn 10, 39). Ježišovo konanie, 
ktoré zjavuje Boží plán pre každého člo-
veka, je pre náboženské autority útokom 
na ich bezpečnosť a vždy sa budú usilovať 
odstrániť ho a protirečiť mu. Proti Ježišovi 
a tým čo mu dôverujú však nič nezmôžu.



13. – 19. máj 2019
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby

13. 5.
Po

18.00 Bánovce n/Ond. + Mária, Ján, Zuzana, 
Juraj, Anna

18.00 Trhovište Zdr., BP Kristián 
a Antónia Tkáčoví

14. 5.
Ut

Sv. Mateja, apoštola
sviatok

18.00 Ložín + Anton a Valéria
8.00 Trhovište Zdr., BP rod. Balogová

15. 5.
St 7.00 Moravany + Imrich Šoltés

16. 5.
Št

Sv. Jána Nepomuckého, 
kňaza a mučeníka

spomienka
8.00 Lučkovce + Ján Pupiš

17. 5.
Pi

18.00 Moravany + Alexander Sabol

18.00 Trhovište + Alžbeta a Alexander 
Serbákoví

18. 5.
So

8.00 Bánovce n/Ond. + Zuzana Popovičová

18.00 Moravany
Poďakovanie Bohu za 80. 

rokov života, prosba o zdr., 
BP Helena Kandráčová

19. 5.
Ne

PIATA VEĽKONOČNÁ  
NEDEĽA

8.00 Ložín Zdr., BP Helena s rod.

9.15 Bánovce n/Ond. + Michal, Mária, 
Mária Hricoví

7.30 Moravany Gréckokatolícka liturgia
8.00 Lučkovce Za farnosť

9.15 Trhovište
Poďakovanie Bohu za 80. 

rokov života, prosba o zdr., 
BP Marta

10.30 Trhovište - 
ref. kostol

Slávnostná posviacka 
obnoveného kostola

DRUHÁ MÁJOVÁ NEDEĽA UŽ TRADIČNE PATRÍ VŠETKÝM MAMÁM
Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. 
Matka a otec, ktorý privítajú na svete nový život, tým spolupracujú s Bohom na veľkom 
diele stvorenia. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň.
 Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás 
znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!
 Ďakujeme všetkým mamách za ich lásku a obetavosť a na príhovor našej Nebeskej 
Mamy im vyprosujeme, aby boli vždy naplnené dobrom, radosťou, nádejou, a aby vždy 
prinášali život, život fyzický aj duchovný!

Krásny deň matiek!
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20. – 26. máj 2019
Dátum Liturgická oslava Hod. Bohoslužby
20. 5. 18.00 Trhovište + Mária Eštoková
21. 5.

Ut
18.00 Ložín + Alžbeta a Juraj
18.00 Bánovce n/Ond. + Marián, Anna, Ján

22. 5.
St

7.00 Moravany + Anton, Michal, 
rodičia Kužmoví

8.00 Trhovište + Júlia Mikerová
23. 5. 8.00 Lučkovce + Jolana Kučíková

24. 5.
Pi

18.00 Moravany + Michal a rodičia 
Bačo-Košutoví

18.00 Trhovište + Mária Vaňová
25. 5.

So
8.00 Ložín + Anton a Helena Bodnároví
8.00 Bánovce n/Ond. + Milan Rimár

26. 5.
Ne

ŠIESTA 
VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA

9.00 Ložín Za farnosť
10.15 Bánovce n/Ond. + Milan, Anna, František

8.00 Lučkovce Prosba o pomoc 
v chorobe Diana

9.00 Moravany Zdr., BP Stanislav s rod.
10.15 Trhovište + Ján Hurčík, Mária Belaková


