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26. 4. 2020

22. 
R.: Ukáž mi, Pane, cestu života.

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA ,,A”

 Emauzy sú známe v dejinách Izraela. Odkaz na ne nájdeme v Prvej 
knihe Machabejcov, v štvrtej kapitole, kde sa hovorí o bitke, ktorú viedol 
Júda Machabejský pro� pohanom a porazil ich; bolo to veľké víťazstvo a 
ako sa hovorí v tejto Prvej knihe Machabejskej: ,,Nech zvie celý pohanský 
svet, že Izrael má svojho vykupiteľa a osloboditeľa!“ 
  Očakávaný mesiáš, mal byť ten, kto 

by vykúpil a zachránil Izrael. Ježiš však bol 
porazený, bol veľkým sklamaním. Zdá sa, že 
z evanjelií vyplýva skutočnosť, že učeníci sú 
viac sklamaní z Ježišovho vzkriesenia, než 
jeho smr�, pretože keby Ježiš jednoducho 
zomrel, znamenalo by to, že ste sa pomýlili.  

  A tak keď zomrel jeden mesiáš, 
čakalo sa na ďalšieho. Ale ak Ježiš vstal z 
mŕtvych, znamená to, že všetky ich sny o 
sláve, o obnovení, oslobodení Izraela spod 
nadvlády Rimanov sa skončili.

  Ježiš je pas�er, ktorý neopúšťa 
svojich učeníkov. Ako to, že oči týchto učeníkov boli zastreté, neschopné ho 
poznať? Je to zrejmé, pozerajú sa do minulos�, preto nevidia prítomnosť a 
budúcnosť, kam ich Ježiš vedie. To je veľké sklamanie: dúfali v mesiáša, ale 
on zomrel, to je dôkaz, že Ježiš nebol mesiášom, že zomrel, pretože mesiáš 
by nemohol zomrieť a to je sklamanie spoločenstva, ktoré vložilo všetky 
svoje nádeje do Ježiša.

CESTA DO EMAUZY – CESTA POZNANIA



 Hoci neochotne, a preto nie explicitne, predsa priznávajú, že neverili 
ženám, pretože ženy vtedy neboli vierohodnými svedkami. Tu je Ježišova 
odpoveď na ich neveru, ktorá znie ako napomenu�e: ,,Vy nechápaví a 
ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto 
všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ Slovo nemal, doslova nemusel 
poukazuje na Božiu vôľu, že Kristus musel toto všetko. 
 Apoštoli ešte nechápu, vracajú sa do minulos�. Ježiš ich však 
povzbudzuje, aby išli ďalej. Učeníci naliehajú na Ježiša aby zostal s nimi a 
Ježiš dobrý pas�er, neopúšťa svoje ovce, zostane s nimi.
 Tu nám evanjelista ponúka scénu z poslednej večere, s rovnakými 
gestami, s rovnakými činmi. A potom Ježiš zmizne. Ježiš je neviditeľný, 
pretože sa stáva viditeľným zakaždým, keď spoločenstvo láme chlieb.

Rozpamätaj sa, svätý Jozef, najčistejší snúbenec 
blahoslavenej Panny Márie a môj najláskavejší ochranca, 
že nebolo počuť, že by si niekoho opous�l, kto sa pod tvoju 
ochranu u�ekal a teba o pomoc žiadal. S touto dôverou 
prichádzam k tebe a úplne sa � odovzdávam. Nezavrhni 
moje prosby, pestún nášho Spasiteľa, ale ma milos�vo 
vypočuj! Amen. 

K tebe sa u�ekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach 
a prosíme si pomoc od teba od tvojej nevesty. S dôverou 
voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. 

Pre lásku, ktorá ťa spája s nepoškvrnenou Pannou, 
Božou rodičkou a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal 
Božia Dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou 

nadobudol Ježiš Kristus, a prispej nám na pomoc v našich biedach svojou 
mocnou podporou. 

Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž nad vyvoleným pokolením 
Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý Otče, všetku nákazu bludu a hriechu! 

Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami 
temnos�; a ako si niekedy Dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva 
života, tak obhajuj svätú Cirkev Božiu pred nepriateľskými úkladmi a pred 
každými pro�venstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, 
aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, 
nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen. 

K SV. JOZEFOVI



Svätý Jozef, ty poznáš cenu driny i pot ťažkej práce, ktorú si 
vykonával, aby si svätej Rodine zaistil dôstojné životné podmienky. 
Prosíme ťa, zahrň starostlivosťou svojho otcovského srdca všetkých 

ťažko pracujúcich. Vezmi ich pod svoju ochranu. Nech všetci dostanú 
spravodlivú mzdu za svoju prácu, aby ich rodiny netrpeli hladom a nežili 
v nedostatku. Nezabúdaj, živiteľ svätej Rodiny, na tých, ktorí nemajú 

prácu a márne ju hľadajú. 

AKÍ BUDEME?
Je čas, keď viac ako inokedy myslíme na seba, svoje rodiny. Sme spolu 

doma, ale aj spojení v modlitbách za seba ako aj za našich drahých zosnulých 
a prosíme za ich duše. Možno v mysli v tomto čase viac preberáme, ako 
konáme vo svojom živote, ako myslíme či žijeme. Čo by sme mohli urobiť 
lepšie, a v čom by sme sa mali úplne zmeniť. Uvedomujeme si, že máme 
ešte čas. Možno rok, mesiac, týždeň či deň a možno už iba hodinu. Máme 
čas, ktorý nám dáva vzkriesený a oslávený Pán, aby sme sa s�hli pripraviť, 
aby sme mu mohli odovzdať zdravú a  hojnú úrodu, dobré skutky, ktoré 
majú hodnotu pre večnosť.

Vieme, že Pán nežiada od nás veľa. Možno len trochu viac ochoty, 
lásky, trpezlivos�. Nechce, aby sme premárnili svoj život na zemi, ale aby 
sme si vážili každý nový deň a uskutočňovali jeho príkaz lásky. Preto ho 
prosíme, aby naplnil naše srdcia novou nádejou a láskou a dal nám odvahu, 
aby sme s pokorou a  odovzdanosťou prijímali životné skúšky, a tak boli  
pripravení, keď nás k sebe povolá.

Prejde určité obdobie a znova nadíde pravdepodobne ta bežná 
realita života, ten stereotyp. Kto vie? Ale... my môžeme byť iní ...



3. Veľkonočný týždeň myslava baška

Pondelok
27. 4.
Féria

  † Jozef (25. výr.)

Utorok
28. 4.
Féria

za farnosť

Streda
29. 4.

Sv. Kataríny Sienskej
úmysel ordinára

Štvrtok
30. 4.
Féria

† Miroslav

Piatok
1. 5.

Sv. Jozefa, robotníka
za členov RS a BBSJ

Sobota
2. 5.

Sv. Atanáza

ZBP Štefan, Gitka           
(50 výr. manž.)

Nedeľa
3. 5.

ŠTVRTÁ                
VEĽKONOČNÁ                                 

NEDEĽA                           
(Nedeľa Dobrého pastiera)

úmysel kňaza  † Igor (5. výr.)

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

Všetky úmysly svätých omší odslúžim individuálne 
v kostole sv. Bartolomeja v Košiciach – Myslave 

bez účasti veriacich.


