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3. 5. 2020

23. 
R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA ,,A”
NEDEĽA DOBRÉHO PASTRIERA

DOBRÝ PASTIER
 Štvrtá veľkonočná nedeľa nám 
predkladá obraz Dobrého pas� era, ktorý 
pozná svoje ovce, volá ich, živí a vedie. 
Už viac ako päťdesiat rokov prežívame 
v túto nedeľu Svetový deň modli� eb za 
povolania. Zakaždým nám pripomína, 
ako je dôležité modliť sa, aby „Pán 
žatvy… poslal robotníkov na svoju žatvu.“ 
Tento príkaz Ježiš vyslovuje v súvislos�  
s misijným poslaním; okrem dvanás� ch 
apoštolov povolal ďalších sedemdesia� ch 
dvoch učeníkov a po dvoch ich rozosiela na 
misiu. Cirkev je vskutku „svojou povahou 
misionárska“ a kresťanské povolanie sa 
nemôže narodiť inde ako vo vnútri misijnej 
skúsenos� . Počúvať a nasledovať hlas 

Krista, Dobrého pas� era, nechávať sa ním pri� ahnuť, viesť a zasvä� ť mu 
svoj život teda znamená, že umožníme Duchu Svätému, aby nás uviedol do 
misionárskej dynamiky a vzbudil v nás túžbu a radostnú odvahu ponúknuť 
a nasadiť svoj život pre vec nebeského kráľovstva.
 Ponúknuť svoj život s takýmto misionárskym postojom je možné 
len vtedy, ak sme schopní vychádzať zo seba. Uvažujme aké je povolanie 
alebo, lepšie povedané, naša odpoveď na povolanie, ktoré nám dáva 
Boh. 



 Pri koreni každého kresťanského povolania sa nachádza takýto 
základný pohyb prežívania viery: veriť znamená oslobodzovať sa od seba, 
vychádzať von z pohodlnos� a tvrdos� vlastného ja, aby sme zamerali svoj 
život na Ježiša Krista a tak ako Abrahám opus�li svoju krajinu a vydali sa na 
púť s dôverou a s vedomím toho, že Boh nám ukáže cestu do novej krajiny. 
Toto „vyjdenie“ nemožno chápať ako pohŕdanie svojím vlastným životom, 
svojím cítením a svojím človečenstvom. Naopak, kto sa vydá na cestu 
nasledovania Krista, nájde život v hojnos� tým, že seba samého dáva úplne 
k dispozícii Bohu a jeho kráľovstvu. Ježiš hovorí: „Každý, kto opus� domy 
alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo de�, alebo polia, dostane 
stonásobne viac a bude dedičom večného života.“ To všetko má svoje hlboké 
korene v láske. Kresťanské povolanie je predovšetkým povolaním lásky, ktorá 
človeka priťahuje, vedie ho za svoje hranice, odvádza ho od sústredenia sa 
na seba a podnecuje „neustály exodus z ja, uzatvoreného do seba samého, 
k jeho oslobodeniu v darovaní sa a práve tým aj v znovunájdení sa, ba až 
k objaveniu Boha.“
 Od povolania Abraháma  až po Mojžišovo, od putovania Izraela 
púšťou cez obrátenie ohlasovanom prorokmi až po Ježišovu misijnú 
cestu, ktorá vrcholí jeho smrťou a zmŕtvychvstaním, je povolanie v zásade 
Božím konaním, ktoré nám umožňuje vychádzať z našej pôvodnej situácie, 
oslobodzuje nás od každej formy otroctva, vytrháva nás z našich návykov 
a z ľahostajnos� a premieta nás do rados� zo spoločenstva s Bohom a s 
bratmi. Odpovedať na Božie volanie teda znamená umožniť mu, aby nás 
on nechal vychádzať z našej falošnej stability, aby sme sa mohli vydať na 
cestu k Ježišovi Kristovi, prvému a poslednému cieľu nášho života a nášho 
šťas�a.
 Tento oslobodzujúci exodus ku Kristovi a k bratom �ež predstavuje 
cestu k plnému pochopeniu človeka a k ľudskému a spoločenskému rastu 
v dejinách. Vypočuť a prijať Pánovo volanie nie je len osobnou a vnútornou 
záležitosťou, ktorú môžeme zameniť za chvíľkovú emóciu; je to konkrétne, 
reálne a totálne úsilie, ktoré zahŕňa celý náš život a kladie ho do služieb 
budovania Božieho kráľovstva na zemi. Kresťanské povolanie, zakorenené 
v kontemplácii Otcovho srdca, nás preto zároveň vedie k solidárnej 
angažovanos� so snahou o oslobodenie bratov a ses�er, predovšetkým 
tých najchudobnejších. Ježišov učeník má srdce otvorené k nekonečnému 
horizontu a jeho vnútorný vzťah s Pánom nikdy nie je útekom od života a od 
sveta, ale naopak, „je zo svojej podstaty spoločenstvom misijným.“ 



Ak je kňaz veľmi mladý hovoria: je priamy 
Ak je starostlivý hovoria: je večne nespokojný 
Ak je pekný hovoria: prečo sa neoženil? 
Ak je neatrak�vny hovoria: nikto ho nechcel 
Ak ide do reštaurácie hovoria: je pijan 
Ak ostane doma hovoria: je askéta a pohŕdavý 
Ak ide v civile hovoria: je svetským človekom 
Ak si oblečie reverendu hovoria: je konzerva�vny 
Ak rozpráva s bohatými hovoria: je kapitalista 
Ak rozpráva s chudobnými hovoria: je komunista 
Ak je tlstý hovoria: nič nerobí 
Ak je chudý hovoria: je lakomý 
Ak cituje koncil hovoria: je moderným kňazom 
Ak rozpráva o katechizme hovoria: je „ tridenťák“ 
Ak sa dlho modlí hovoria: je nudný 
Ak sa modlí so zvýšeným hlasom hovoria: kričí 
Ak rozpráva normálne hovoria: nič mu nerozumieť 
Ak vlastní auto hovoria: je sveták 
Ak nevlastní auto hovoria: zmeškal dobu 
Ak navštevuje svojich farníkov hovoria: je zvedavý na ich veci 
Ak zostane na fare hovoria: nejde nikdy navš�viť farníkov 
Ak prosí o milodar hovoria: furt len pýta 
Ak neorganizuje slávnos� hovoria: farnosť je mŕtva 
Ak spovedá kajúcnikov pomaly hovoria: je zvedavý 
Ak spovedá rýchlo hovoria: nevenuje sa nám 
Ak začína presne svätú omšu hovoria: hodiny mu idú dopredu 
Ak začína trošku neskôr hovoria: je nedochviľný 
Ak chce opravovať kostol hovoria: inde viacej treba 
Ak je mladý hovoria: nemá skúsenos� 
Ak je starý hovoria: je najvyšší čas aby šiel do dôchodku 

Ak...odíde na iné miesto alebo ak zomrie, kto ho môže nahradiť??? 

Ako ľahko je kri�zovať, ale...koľkí sa modlia skutočne za kňazov? 

TROŠKU NA ODĽAHČENIE



4. Veľkonočný týždeň myslava baška

Pondelok
4. 5.
Féria

  ZBP Jozef                             
 † Margita

Utorok
5. 5.
Féria

† Anna (1. výr.)

Streda
6. 5.
Féria

† Ján, Dorota Prochyroví

Štvrtok
7. 5.
Féria

† Martin, Mária

Piatok
8. 5.
Féria

ZBP Marianna

Sobota
9. 5.
Féria

† Margita Slovinská       
(1. výr.)

Nedeľa
10. 5.

PIATA                
VEĽKONOČNÁ                                 

NEDEĽA                           

† Margita Kelbelová 
(nedož. 89 r.)                                             

 † Michal Kelbel

 † Igor                      
 (nedož. 35 r.) (5. výr.)

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

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

bez účasti veriacich.


