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Ročník II.

R.: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí 
svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce 
nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk 

ich trhá a rozháňa. Veď je 
nádenník a nezáleží mu na 
ovciach.

Ja som dobrý pastier. 
Poznám svoje a moje poznajú 
mňa, ako mňa pozná Otec 
a ja poznám Otca. Aj svoj 
život položím za ovce.

Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie 
musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden 
pastier.

Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho 
vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc 
dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od 
môjho Otca.“

„JA SOM DOBRÝ PASTIER.“



Dobrý pastier je mierny. Pastier, ktorý nie je 
mierny, nie je dobrým pastierom. Niečo ukrýva, pretože 
miernosť sa ukazuje taká, aká je, bez toho, aby sa 
bránila. 

Ba pastier je nežný, má tú nežnosť blízkosti, pozná 
každú jednu ovcu po mene a stará sa o každú z nich 
akoby bola jediná, až do tej miery, že pri návrate domov 
po dni plnom práce, on unavený si všimne, že mu jedna 
chýba, vychádza znova pracovať, aby ju hľadal a sám ju 
prináša, nesie ju na pleciach. 

Toto je dobrý pastier, toto je Ježiš, toto je ten, 
kto nás všetkých sprevádza na ceste života.

Táto nedeľa je krásna, je to nedeľa pokoja.
Nedeľa nežnosti, miernosti, pretože náš pastier sa o nás stará.

„Pán je môj pastier, nič mi nechýba.“



Je tu Boh ako pas�er – ako Dobrý pas�er, ktorý nás 
nenechá len tak. On sa neunaví, neurazí, nenechá sa znechu�ť, 
vydá sa na cestu a hľadá nás, znovu oživuje našu unavenú vieru, 
privádza nás naspäť k sebe a chce nám darovať večný život.

V atmosfére Nedele Dobrého pas�era máme pred očami 
živý obraz Ježišovej dobroty, lásky, starostlivos� a neustálej 
pripravenos� hľadať stratených a odpúšťať im. Keď sme v pozícii 
zablúdenej ovečky, sami dobre vieme, ako chu� a upokojuje Božie 
odpustenie a milosť, ktoré dostávame cez kňazské rozhrešenie, 
dobré slovo, radu i modlitbu. 

Nedeľa Dobrého pas�era je vyjadrením túžby všetkých 
našich veriacich po duchovnom sprevádzaní a posilňovaní na 
ceste viery.

Počínanie Dobrého pas�era je viac ako iba príkladom. Je 
výzvou k milosrdnému zaobchádzaniu so všetkými zblúdilými 
dušami, čo sa strácajú v hmlistom a nepriaznivom čase každý 
deň. Veľkú pozornosť si pritom zaslúži Ježišovo odhodlanie vziať 
stratenú ovečku na plecia, ako sa to opisuje v inej čas� evanjelia. 
So zatajeným dychom pritom môžeme sledovať, ako sa Ježiš pri 
pohľade na stratenú ovečku vôbec nepozerá na to, aká je a ako 
vyzerá. Berie ju do svojich rúk a kladie si ju na ramená.

Biblický obraz Dobrého pastiera zhŕňa poslanie, ktoré 
Ježiš dostal od Otca: to, aby dal svoj život za ovce. Tento postoj 
je vzorom aj pre Cirkev, ktorá prijíma svoje deti ako matka, ktorá 
dáva svoj život za ne. Cirkev je povolaná byť vždy otvoreným 
domom Otca. Žiadne zatvorené dvere! Všetci sa nejakým 
spôsobom môžu zúčastňovať na cirkevnom živote, všetci môžu 
byť súčasťou spoločenstva. Cirkev ... je otcovský dom, v ktorom 
je miesto pre každého aj s jeho životnými ťažkosťami.



4. VEĽKONOČNÝ TŹŽDEŇ myslava baška

Pondelok
26. 4.
Féria

18.15
† Ida, Dezider ---

Utorok
27. 4.
Féria

18.15
† Jozef, Juraj,Michal ---

Streda
28. 4.
Féria

18.15
† František, Margita, 

František
---

Štvrtok
29. 4.

Sv. Kataríny Sienskej

18.15
† vdp. Zdenko, Juraj, 
Jozef, Vincent (kňazi)

---

Piatok
30. 4.

Spomienka sv. Vojtecha

18.15
† Stanislav                           

 (1. výr.)

---

Sobota
1. 5.

Sv. Jozefa, robotníka

18.00
† Ladislav                                

 (z nasledujúcej nedele)

17.00                         
 za farnosť

(z nasledujúcej nedele)

Nedeľa
2. 5.

5. Veľkonočná nedeľa

8.00                                           
 spoločný úmysel

9.30                                        
 za farnosť

11.00                                    
 úmysel kňaza

9.30                            
 za farnosť

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň

Sväté omše sú slávené za účasti veriacich. 
Povinné bude prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2, 

dezinfekcia rúk  a 1 osoba na 15 m²


