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Zamyslenia na Nedeľu Dobrého pastiera
Piotr Zalewski v knihe o svojom obrátení Vytrhnutí z otroctva opisuje takúto udalosť: 
„Spomínam si, ako som kedysi počas jednej spovede, na ktorú som sa veľmi dobre pri-
pravil, dôkladne vyznával svoje viny a zanedbania. Hovoril som dosť dlho, až som vycítil 
netrpezlivosť zo strany kňaza. Prirodzene ma trochu nahnevalo, keď mi povedal, že 
s takými hriechmi sa nechodí do spovednice, a dodal, že takí, ako ja, veľmi rýchlo vyhoria 
a podobne sa stane aj so mnou. Dokonca na mňa zvýšil hlas. Viem, že keby som vtedy 
prišiel náhodne z ulice, tak moja zlosť by sa premenila na čin, ale ovládol som sa a nič 
som nepovedal. Bol som jeho jediným penitentom a po svätej omši som sa rozhodol ísť 
sa s ním porozprávať. Keď som vošiel do sakristie, v jeho očiach nebolo vidieť priateľstvo. 
Šiel som však za svojím rozhodnutím, pokľakol som pred ním a povedal som: „Ďakujem, 
že ste sa stali kňazom. Vďaka vám mi Boh odpustil hriechy.“ A nakoniec som mu poboz-
kal ruky; v srdci som cítil, že bozkávam sviatosť kňazstva. Nezabudnem na reakciu toho 
kňaza. V jednej chvíli nabrala jeho tvár inú farbu, sčervenel, bol taký zmätený, že nevedel, 
ako sa má zachovať. Ešte pred malou chvíľou som si mohol všimnúť stopy pohŕdania, 
a teraz bol jeho pohľad plný zahanbenia. Videl som, že sa ho to dotklo, oči sa mu leskli 
od sĺz a dokázal povedať len: „Som kňazom už dvadsaťpäť rokov, ale nikto mi nepovedal 
niečo podobné, nikto mi nikdy nepoďakoval za to, že som kňaz.“ Rozlúčili sme sa poda-
ním rúk už ako priatelia. Ešte raz ma požehnal a odišiel som z kostola.
Patrím medzi ľudí, ktorí sa veľmi kriticky pozerajú na kňazov. Je to môj dlhodobý pro-
blém, z ktorého sa spovedám pri takmer každej spovedi. Áno, snažím sa za nich Bohu 
ďakovať, modlím sa za nich (neraz veľmi konkrétne, menovite), ale akýsi duch kritickosti 
mi neustále podsúva myšlienky typu: „Ako to tak mohol urobiť? Čo to hovorí?..“ Príbeh, 
ktorý som uviedol vyššie, mi však veľmi pomohol. Inšpiroval ma k môjmu celoročnému 
predsavzatiu namiesto kritiky modliť sa a hľadať cesty k tomu, aby som pri prípadných 
skutočných zlyhaniach vedel kňaza napomenúť s láskou bez toho, aby som o jeho chybách 
hovoril s inými.
Kňaz je Boží muž. To neznamená, že je bez chýb a dokonalý, ale že má podiel na Božej 
moci. Vo sviatostiach nám Boh skrze kňaza dáva nový život, odpúšťa hriechy, sýti nás 
Chlebom života, pomazáva na cestu do večnosti... Kňaz ma v kresťanstve nezastupiteľnú 
úlohu. A hoci by ju vykonával ledabolo a mechanicky, Boh ho aj tak „poslúcha“ a vo svia-
tostiach neomylne skrze neho pôsobí. Preto potrebujeme kňazov, preto sa v týchto dňoch 
viac modlíme za nové povolania ku kňazstvu a zasvätenému životu.
V čom však spočíva moja výzva? Mnohých kňazov vnímam ako „osamelých vlkov“. Bez 
priateľov, bez zdravých vzťahov s mužmi i ženami, zaujatých mnohými, väčšinou dob-
rými vecami (opravy, autá, počítače, nákupy...), ktoré ich však odvádzajú od podstaty 
kňazstva – sláviť liturgiu sviatostí. Preto ťa prosím, milý čitateľ, aby si svojou modlitbou 
neustále budoval okolo kňaza vo svojej farnosti pevný múr, ktorý ho bude chrániť proti 
útokom zlého. A aby si sa usiloval vytvárať so svojím kňazom vzťah priateľstva. To je 
dôležité aj kvôli napomínaniu v láske – ako mi to povedal môj šéf, keď som pred mno-
hými rokmi nastúpil do svojho prvého zamestnania: „Budeme si tykať, lebo ľahšie sa mi 
povie: „Si blbec!‘ ako: ‚Ste blbec!“ :-)
A ak si, drahý čitateľ, kňaz, prosím ťa, buď otvorený na to, že potrebuješ vzťahy, že po-
trebuješ počuť aj kritický pohľad na svoju prácu. Vytypuj si vo svojej farnosti zopár ľudí, 
„plných múdrosti a Ducha“, a raď sa s nimi o svojej pastoračnej práci. Uvidíš, ako ti to 
pomôže a odľahčí tvoje bremeno...

Prevzaté: žilinská diecéza



Sviatok Zvestovania Pána
Tajomstvo Zvestovania si Východná cirkev pripomínala 25. marca už okolo r. 550. V Ríme 
slávenie zaviedol pápež sv. Sergius I. (687 - 701). Pomenovanie sviatku sa viackrát menilo: 
v najstarších časoch ho poznáme pod názvami Zvestovanie anjela Panne Márii, Zvestovanie 
Pána, Zvestovanie Krista, v stredoveku Zvestovanie blahoslavenej Panne Márii, pričom sláv-
nosť mala mariánsky charakter. V novom Rímskom kalendári (1969) je obnovený názov Zves-
tovanie Pána. Slávi sa ako sviatok Pána úzko spojený s Pannou Máriou. Obsahom slávenia je 
a vždy bolo veľké tajomstvo vtelenia Božieho Syna a Máriin súhlas - jej Fiat.
„Zdravas, milosti plná, Pán s tebou... (Lk 1, 26 - 38). S úctou pozdravil anjel Máriu. Jej roz-
hovor s anjelom bol dialógom o tajomstve, ktoré prekračuje všetko ľudské chápanie“, povedal 
Ján Pavol II. pri príležitosti tohto sviatku v príhovore po Anjel Pána (2004) a pokračoval: 
„Máriino Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova je veľké slovo života; 
rozhodujúce pre dejiny spásy, je to áno zmiereniu a vykúpeniu, áno Božej vôli, ktorá je pre 
Máriu vždy rozhodujúca.
Keď nás Cirkev vedie k tomu, aby sme trikrát denne pri modlitbe Anjel Pána rozjímali o 
Máriinom súhlase a o jeho význame, je to pre nás výzva, aby sme konali podobne ako Mária. 
Pápež Kalixt III. prikázal v celom kresťanskom svete v čase veľkého ohrozenia Turkami na 
obed zvoniť ako veľkú výzvu na modlitbu. Ak chceme aj dnes premôcť bezbožnosť, bludné 
náuky a herézy, musíme sa opäť obrátiť s dôverou na Máriu, víťazku vo všetkých Božích bo-
joch, ako ju nazval Pius XII.“
Celé stáročia nám zvony katolíckych chrámov trikrát denne pripomínali a niekde dodnes pri-
pomínajú veľké tajomstvo Zvestovania: Boh v plnosti čias poslal k Márii posla, aby jej ozná-
mil, že ona je tou vyvolenou. Súčasný „moderný“ človek nemá rád tajomstvá, nemá zmysel 
pre tajomstvo a nechápe ho, no Mária vo svojom čistom srdci, vždy ochotnom slúžiť Pánovi, 
pochopila: Boh jej prostredníctvom anjela chce povedať, že ten, ktorému z Božej moci daruje 
život, bude Božím Synom, prisľúbeným Mesiášom. Pochopila, že v okamihu jej fiat sa začína 
nová budúcnosť ľudstva.                                                                                        ( Zdroj: TK KBS) 



V stredu 11. apríla po mládežníckej sv. omši, ktorá je o 18.00 hod. pozývame rodičov 
birmovancov a birmovancov na pracovno – organizačné stretnutie ohľadne slávnosti 

sv. birmovania, ktoré bude v kostole.

Vo štvrtok 12. apríla o 19.00 hod. pozývame do nášho FaPC  rodičov prvoprijimajúcich 
detí na pracovno- organizačné stretnuie.

V nedeľa 15. apríla vás o 15.00 hod. pozývame na duchovno – formačné stretnutie 
Združenia Faustínum. 

V nedeľu 15. apríla máme našu pravidelnú zbierku na FaPC o týždeň neskôr 
22.4. je vyhlásená zbierka  Konferenciou biskupov Slovenska na Kňazský seminár. 

Pán Boh zaplať za každý milodar.

Výber intencii: 
úmysly sv. omší na mesiac: máj, jún, júl, august 2018 

budeme vyberať v pondelok 9. apríla od 15.00- 16.00 hod. 
Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, 

na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Taliansku počas 
roka, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre nich tá správna. Kongregácia sa venuje 

mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre kňazské alebo rehoľné povolanie. Nákla-
dy na pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov sa budeš môcť rozhodnúť o svojom 

ďalšom duchovnom smerovaní. Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie. 
Kontakt : 

Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná 81, 080 01 Prešov, 
alebo mail : konkatedralapo@gmail.com , tel. 0911.487 341.    

Pozývame vás na ďakovnú sv. liturgiu pri príležitosti 1. výročia vyhlásenia vikariátu 
v Humennom, ktorú bude sláviť prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ 

v sobotu 14.04.2018 o 10:00 v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Ohlášky
Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva chcú 21.4.2018  prijať: Patrik Štefanik, syn rodičov 

Ján a Anna rod. Kitiková, bývajúci: Kručov a Michaela Dudášová, dcéra rodičov Jozef 
a Anna rod. Karnajová , bývajúca: Laborecká, Humenné

    Pripravujeme: 
Púť do Krakova. Pozývame vás na farskú púť do Krakova k obrazu Božieho milosrdenstva 

v dňoch 7.-8.máj 2018. Cena: ubytovanie a doprava: 30 € nahlásiť sa môžete v sakristii 
kostola do 22. apríla 2018.

V júli pripravujeme Farský tábor, v dňoch 2.-6.7.2018  Jusková voľa- centrum Bárka. 
Presnejšie informácie zverejníme už čoskoro. 

O Z N A M Y
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