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Večer v ten istý prvý deň v týždni, 
keď boli učeníci zo strachu pred 
Židmi zhromaždení za zatvorený-

mi dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred 
a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to pove-
dal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zara-
dovali, keď videli Pána.

A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako 
mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď 
to povedal, dýchol na nich a hovoril im: 
„Prijmite Ducha Svätého. Komu od-
pustíte hriechy, budú mu odpustené, 
komu ich zadržíte, budú zadržané.“ To-
máš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didy-
mus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostat-
ní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“

Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho 
rukách stopy po klincoch a nevložím svoj 
prst do rán po klincoch a nevložím svoju 
ruku do jeho boku, neuverím.“

O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a 
Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere 
boli zatvorené, stal si doprostred a pove-
dal: „Pokoj vám!“

Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem 
prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a 
vlož ju do môjho boku! A nebuď neve-
riaci, ale veriaci!“

Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh 
môj!“

JEŽIŠU, DÔVERUJEM V TEBA!

pokračovanie na zadnej strane

Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si 
ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a 
uverili.“

Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov 
ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú 
zapísané v tejto knihe. Ale toto je napí-
sané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, 
Boží Syn, a aby ste vierou mali život v 
jeho mene.

(Jn 20, 19 – 31).

Ťažko je slovami vyjadriť to, čo mi Boh 
ponúka v dnešnú Nedeľu Božieho milo-
srdenstva. Môžem jednoducho povedať, 
že dnes slávim Ježišovu dobrotu k nám ľu-
ďom. Ježiš povedal svätej Faustíne: „Čím 
viac duša dôveruje, tým viac prijíma. 
Teda každý kto verí, prijíma milosti 
Božieho milosrdenstva.“ Boh mi túži 
toľko toho dať.

V tento deň je tiež veľmi vhodné spome-
núť mimoriadnu milosť, ktorú Ježiš spo-
ji l so slávením tohto sviatku:  „Kto v 
tento deň pristúpi k prameňu života, 
dosiahne úplné odpustenie vín a tres-
tov,“ povedal Pán Ježiš v 13. zjavení.  A 
v 33. zjavení toto prisľúbenie zopakoval 
ešte zreteľnejšie: „Duša, ktorá pristúpi 
k svätej spovedi a svätému prijíma-
niu, dosiahne úplné odpustenie vín a 
trestov.”
V deň sviatku Milosrdenstva Ježiš neob-
medzil svoju štedrosť iba na túto jedinú, 
hoci takú mimoriadnu milosť. Naopak 
povedal, že „v ten deň je otvorené vnút-
ro môjho milosrdenstva. Vylievam celé 
more milostí na duše, ktoré sa priblížia 
k prameňu môjho milosrdenstva. (...) 
V tento deň sú otvorené všetky Božie 
pramene, cez ktoré plynú milosti.” Pre-
to „nech sa nebojí priblížiť sa ku mne 
žiadna duša.” Z citovaných Ježišových 
slov je zrejmé, že vrúcne túži, aby Nedeľa 

Božieho milosrdenstva bola neobyčajne 
účinným útočišťom pre všetkých ľudí, ale 
zvlášť pre hriešnikov; útočišťom neporov-
nateľne účinnejším než ostatné spôsoby 
úcty k Božiemu milosrdenstvu.

Neporovnateľná účinnosť tohto útočišťa 
sa  p re jav u je  t ro ja ký m  s p ô sob o m: 
po prvé v jej všeobecnosti. Všetci ľudia, 
dokonca aj tí, ktorí si doteraz nectili Bo-
žie milosrdenstvo, aj hriešnici, ktorí sa 
obrátia až v tento sviatok, môžu mať v ce-
lej plnosti účasť na všetkých milostiach, 
ktoré Ježiš pripravil na tento sviatok.
Po druhé, Ježiš chce v tento deň zahr-
núť ľudí nielen spásonosnými milosťa-
mi, ale aj dočasnými dobrodeniami - 
tak jednotlivcov, ako aj jednotlivé 
spoločenstvá: „Ľudstvo nenájde pokoj, 
kým sa neobráti s dôverou k môjmu milo-
srdenstvu.“ 
Po tretie, všetky, aj tie najvyššie milos-
ti a dobrodenia sú dostupné všetkým, 
ide však o to, aby o ne s veľkou dôverou 
prosili. Takú nezvyčajnú hojnosť milostí a 
dobrodení Kristus nespojil so žiadnym 
iným spôsobom úcty.

Keby som akokoľvek chcel ľudským ro-
zumom pochopiť nekonečné Božie mi-
losrdenstvo, nepodarilo by sa mi to. 
Ježiš nečaká odo mňa hneď teraz nejaké 
veľké hrdinstvá a takú vieru, ktorá hory 
prenáša. Stačí, ak sa s ním stretnem vo 
sviatosti zmierenia, úprimne oľutujem 
všetko, čím som ho urazil, a otvorím sa je-
ho uzdravujúcej láske. Keď ja urobím ma-
lý krok smerom k nemu, on sa „rozbeh-
ne“  ku mne so svojím nekonečným 
milosrdenstvom.

Ako je to s mojou dôverou voči Ježišovi?

zdroj: Zamyslenia 
a www.milosrdenstvo.sk

pokračovanie z titulnej strany



2  3  

KATECHÉZA O SKUTKOCH APOŠTOLOV (20) FARSKÉ OZNAMY, LITURGICKÝ PREHĽAD A ÚMYSLY SV. OMŠÍ (20.4. - 26. 4.) 

   Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Antona, opáta a pustovníka, Spišská Belá 
 
ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ, ktoré sú zapísané na nasledujúci týždeň, postupne odslúžime pri 
súkromných svätých omšiach. 
POZÝVAME VÁS SLEDOVAŤ ONLINE PRENOSY SVÄTÝCH OMŠÍ CEZ YOUTUBE, časy prenosov sú uvedené 
v tabuľke. 
KTO BY NUTNE POTREBOVAL SVIATOSŤ ZMIERENIA, volajte na číslo: 0902 591 534. 

Darovali: z pohrebu † Kataríny Hangurbadžovej 50€ na kostol v Krížovej Vsi, Bohuznáma rodina 100€ na 

oltár. Pán Boh zaplať!  

SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ: 

Ing. František Halčin, syn rodičov Františka a Heleny r. Jacenkovej, bývajúci v Slovenskej Vsi a 

Mgr. Janka Fudalyová, dcéra rodičov Jána a Agáty r. Bartkovskej, bývajúca v Spišskej Belej, 

ohlasujú sa po druhý krát. 

 

PO 
20.4. 

Pondelok 
po 2. veľkonočnej 

nedeli 

Spišská 
Belá 

18:30 
 

† Milan a Slavo  

Krížová Ves --- 

UT 
21.4. 

Sv. Anzelma, 
biskupa a učiteľa 

Cirkvi 
Ľubovoľná spomienka 

Spišská 
Belá 18:30 

 
ž. rodina Münichová 

Strážky † Ján, Mária, Milan, Ján 

ST 
22.4. 

Streda 
po 2. veľkonočnej 

nedeli 

Spišská 
Belá 18:30 

 

† Stanislav Monka 

Krížová Ves † Michal, Katarína, Dušan 

ŠT 
23.4. 

Sv. Vojtecha, 
biskupa a mučeníka 

Spomienka 

Spišská 
Belá 18:30 

 
† Terézia, Jozef, František a Pavol 

Strážky † Štefan, Ervín 

PIA 
24.4. 

Sv. Juraja, mučeníka 
Ľubovoľná spomienka 

Spišská 
Belá 

18:30 
 

† Rudolf Lešundák (výročná) 

† Anton Budzák 

Krížová Ves † Vincent 

SO 
25.4. 

SV. MARKA, 
EVANJELISTU 

Sviatok 

Spišská 
Belá 

18:30 † Vojtech a Gabriela 

† Valéria, Emanuel, Anna a Michal 

NE 
26.4. 

TRETIA 
VEĽKONOČNÁ 

NEDEĽA 

Spišská 
Belá 9:00 

 

† Dušan Zemčák (výročná) 

† Sára 

† Miroslav Štefaniak 

ž. Jozef (kňaz) 

Strážky † Jozef, Mária, Jozef 

Krížová Ves † Vlasta, Jozef, Stanislav 
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 „Pavol prijímal všetkých, čo k nemu prichá-
dzali, ohlasoval Božie kráľovstvo ... so všetkou 
odvahou a bez prekážky.“ úryvku z 28. kapi-

toly Skutkov apoštolov: „Keď sme prišli do 
Ríma, dovolili Pavlovi bývať oddelene len s 

vojakom, čo ho strážil. [...] Pavol potom zo-
stal celé dva roky vo svojom najatom byte a 
prijímal všetkých, čo k nemu prichádzali. 

Ohlasoval Božie kráľovstvo a učil o Pánu Je-
žišovi Kristovi so všetkou odvahou a bez pre-

kážky“ (Sk 28,16.30-31).

Drahí bratia a  sestry! Dnes uzav-
rieme katechézy o  Skutkoch 
apoštolov poslednou misionár-

skou etapou sv. Pavla, ktorou je Rím.
Pavlovo cestovanie, ktoré je plne totožné s 
cestou evanjelia, je dôkazom toho, že cesty 
ľudí, ak sú prežívané vo viere, sa môžu stať 
priestorom, ktorým prechádza Božia spása 
skrze Slovo viery, ktoré je činným kvasom 
v dejinách, schopným transformovať situá-
cie a otvárať stále nové cesty.
S príchodom Pavla do srdca ríše sa končí roz-
právanie Skutkov apoštolov, ktoré sa neuza-
tvára umučením Pavla, ale bohatou sejbou 
Slova. Koniec Lukášovho rozprávania sústre-
deného na cestu šírenia sa Evanjelia do sveta, 
obsahuje a rekapituluje celý dynamizmus Bo-
žieho slova, nezadržateľného Slova, ktoré 
chce bežať, aby všetkým oznámilo spásu.
V Ríme Pavol stretá predovšetkým svojich 
bratov v Kristovi, ktorí ho prijímajú a do-
dávajú mu odvahu (porov. Sk 28,15), a kto-
rých vrelá pohostinnosť dáva najavo, ako 
veľmi očakávaný a želaný bol jeho príchod. 
Potom dostáva povolenie bývať samostatne 
pod dozorom vojenskej stráže, bol teda v 
domácom väzení s vojakom, čo ho strážil. 
Napriek svojmu postaveniu väzňa sa Pavol 
môže stretnúť s  významnými Židmi, aby 
vysvetlil, ako to, že bol donútený odvolať sa 
na cisára, a  tiež aby im hovoril o  Božom 
kráľovstve. Snaží sa ich presvedčiť o Ježišo-
vi, vychádzajúc z Písiem a ukazujúc na nad-
väznosť Kristovej novosti na „nádej Izraela“ 
(Sk 28,20). Pavol sa považuje do hĺbky za 
žida a v Evanjeliu, ktoré hlása, čiže v ohla-

sovaní Kristovej smrti a zmŕtvychvstania, 
vidí naplnenie prísľubov daných vyvolené-
mu ľudu.
Po tomto prvom neformálnom stretnutí, pri 
ktorom nachádza u Židov porozumenie, na-
sleduje stretnutie oficiálnejšie, pri ktorom 
počas celého dňa Pavol ohlasuje Božie krá-
ľovstvo a snaží sa otvoriť svojich posluchá-
čov pre vieru v Krista, vychádzajúc „z Mojži-
šovho zákona a z  Prorokov“ (Sk 28,23). 
Keďže nie všetci sú presvedčení, odsudzuje 
tvrdosť srdca Božieho ľudu, príčinu jeho od-
súdenia (porov. Iz 6,9-10) a oslavuje s nad-
šením spásu národov, ktorí sa naopak ukáza-
li vnímaví voči Bohu a  schopní počúvať 
Slovo evanjelia života (porov. Sk 28,28).
V tomto bode rozprávania Lukáš uzatvára 
svoje dielo tým, že nám ukazuje nie Pavlovu 
smrť, ale dynamizmus jeho ohlasovania, 
slova, ktoré „nie je spútané“ (2 Tim 2,9) – 
Pavol nemá slobodu pohybu, ale má slobo-
du rozprávať, pretože Slovo nie je spútané 
– je to slovo pripravené na rozsievanie plný-
mi priehrštiami apoštola. Pavol  to koná „so 
všetkou odvahou a bez prekážky “ (Sk 
28,31) v  dome, kde prijíma všetkých, čo 
chcú prijať ohlasovanie Božieho kráľovstva 
a spoznať Krista. Tento dom otvorený všet-
kým hľadajúcim srdciam je obrazom Cirkvi, 
ktorá i  keď prenasledovaná, nepochopená 
a spútaná, sa nikdy neunaví prijímať s ma-
terským srdcom každého muža a každú že-
nu, aby im ohlasovala Otcovu lásku, zvidi-
teľnenú v Ježišovi.
Drahí bratia a sestry, na konci tejto cesty 
prežitej spoločne pri sledovaní putova-
nia Evanjelia do šíreho sveta, nech Duch 
Svätý oživí v každom z nás povolanie byť 
odvážnymi a  radostnými evanjelizátor-
mi. Nech aj nás, tak ako Pavla, urobí 
schopnými naplniť naše domovy Evanje-
liom a urobiť z nich bratské večeradlá na 
prijatie živého Krista, ktorý „nám pri-
chádza v  ústrety v  každom človeku 
a  v  každom čase“ (porov. 2. adventná 
prefácia).

(Preklad: Slovenská redakcia VR)


