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Podhradová

Zamyslenie pápeža o modlitbe
vtedy, keď Ježiš cíti, ako sa okolo neho
zhlukujú temnoty, preniká nimi tým malým
slovom: Abba, Otecko. Ježiš sa modlí aj na
kríži, temne zahalený mlčaním Boha. No
napriek tomu sa na jeho perách rodí ešte
raz slovo „Otče“. Je to tá najchrabrejšia
modlitba, pretože Ježiš je na kríži
absolútnym príhovorcom, orodovníkom:
modlí sa za ostatných, modlí sa za
všetkých, aj za tých, ktorí ho odsudzujú,
bez toho, že by sa niekto postavil na jeho
stranu, okrem jedného úbohého zločinca.
Všetci boli proti nemu alebo ľahostajní, iba
zločinec rozpoznáva tú moc. «Otče, odpusť
im, lebo nevedia, čo robia» (Lk 23,34). Na
vrchole drámy, v ukrutnej bolesti duše i
tela, sa Ježiš modlí slovami žalmov; spolu s
chudobnými sveta, zvlášť s tými, ktorí sú
všetkými zabudnutí, vyslovuje tragické
slová žalmu 22: «Bože môj, Bože môj,
prečo si ma opustil?» (v. 2).
Cítil opustenosť a modlil sa. Na kríži sa
napĺňa dar Otca, ktorý ponúka lásku, čiže
napĺňa sa naša spása. A znovu ho volá
„Bože môj“, „Otče, do tvojich rúk porúčam
svojho ducha“. Takže v tých troch
hodinách na kríži je kompletne všetko
modlitbou.
 Ježiš sa teda modlí v rozhodujúcich
hodinách umučenia a smrti. A vzkriesením
Otec túto modlitbu vyslyší. Ježišova
modlitba je intenzívna, Ježišova modlitba
je jedinečná a stáva sa aj vzorom našej
modlitby. Ježiš sa modlil za všetkých,
modlil sa aj za mňa, za každého z vás.
Každý z nás môže povedať: „Ježiš sa na
kríži modlil za mňa“. Modlil sa. Ježiš môže
každému z nás povedať: „Modlil som sa za 

Viac krát sme si v tomto cykle katechéz
pripomínali, že modlitba je jednou z
najzrejmejších charakteristík Ježišovho
života: Ježiš sa modlieval, a modlieval sa
veľa. Ježiš sa v priebehu svojho poslania
ponára do modlitby, pretože dialóg s
Otcom je žiarivým jadrom celej jeho
existencie.
Evanjeliá svedčia o tom, ako sa Ježišova
modlitba stala ešte intenzívnejšou i
hutnejšou v hodinu jeho umučenia a smrti.
Tieto vrcholiace udalosti jeho života tvoria
ústredné jadro kresťanského kázania:
posledné hodiny, ktoré prežíval Ježiš v
Jeruzaleme, sú srdcom Evanjelia nielen
preto, že si pre toto rozprávanie evanjelisti
vyhradzujú proporcionálne viac priestoru,
ale aj preto, že udalosť smrti a
zmŕtvychvstania osvetľuje tak ako blesk
zvyšok Ježišovho príbehu. Nebol
filantropom, ktorý sa staral o ľudské
utrpenia a choroby: bol a je oveľa viac. V
ňom je nielen dobro: je to niečo viac, je to
spása – a to nie je záchrana príležitostná,
ktorá ma zachráni pred chorobou alebo
chvíľou zúfalstva –, ale spása úplná,
mesiášska, ktorá dáva dúfať v definitívne
víťazstvo života nad smrťou.
V dňoch jeho poslednej Veľkej noci
nachádzame teda Ježiša plne ponoreného
do modlitby. Modlí sa dramatickým
spôsobom v Getsemanskej záhrade – ako
sme si to vypočuli – prepadnutý smrteľnou
úzkosťou. Napriek tomu Ježiš sa práve v tej
chvíli obracia k Bohu a nazýva ho „Abba“,
Otče (porov. Mk 14,36). Toto slovo v
aramejčine – v Ježišovom jazyku –
vyjadruje intimitu, vyjadruje dôveru. Práve 
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teba, pri Poslednej večeri i na dreve
kríža“. Aj v tom najbolestnejšom z našich
utrpení nikdy nie sme sami. Ježišova
modlitba je s nami. „I teraz, otče, zatiaľ čo
toto počúvame, Ježiš sa modlí za nás?“
Áno, neustáva v modlitbe, pretože jeho
slovo nám pomáha napredovať. Nuž
modlime sa a pamätajme, že on sa modlí
za nás.
A toto sa mi zdá byť tým najkrajším na
zapamätanie: pamätať na tú milosť, že my
sa nielenže modlíme, ale sme aj
takpovediac „zahrnutí modlitbou“, sme už
prijatí do dialógu Ježiša s Otcom v spolo-

čenstve Ducha Svätého. Ježiš sa modlí za
mňa: každý z nás si toto môže zapísať do
srdca: nesmieme na to zabudnúť. Ani v
najhorších chvíľach. Sme už prijatí do
dialógu Ježiša s Otcom v spoločenstve
Ducha Svätého. Boli sme chcení v Ježišovi
Kristovi, a tiež v hodine umučenia, smrti a
zmŕtvychvstania bolo všetko obetované za
nás. A tak v modlitbe a v živote nám
nezostáva iné než mať odvahu, nádej, a s
touto odvahou a nádejou mocne cítiť
Ježišovu modlitbu a napredovať: nech je
náš život vzdávaním slávy Bohu vo
vedomí, že Ježiš sa za mňa modlí k Otcovi,
že Ježiš sa modlí za mňa.

František PP.

Farská kancelária bude v mesiacoch júl a august otvorená po sv. omši.
Adorácia bude: Pondelok a utorok, streda, piatok od 17:00, štvrtok po sv. omši do 19:00.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme: 

      Pondelok, utorok, streda a piatok od 17:00, štvrtok a sobota od 17:30.

Farské oznamy

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť  

a pastoračné centrum!

Zbierka na pastoračné centrum činila: 730,40 €. 
Na Hornom Bankove 129,13 €. 

 Ďakujeme za Vašu štedrosť a podporu.

Z arcidiecéznej púte k Matke Karmelskej - Gaboltov 2022

Večernú slávnosť v sobotu 16.7, na sviatok
Panny Márie Karmelskej o 18-tej hodine
celebroval košický pomocný biskup Mons.
Marek Forgáč. „ Je dobré, že nás dnes na
toto pútnické miesto privádza túžba po
duchovných hodnotách, pokání, modlitbe,
vnútornom pokoji a vyrovnanosti a
zážitku jednoty spoločenstva . Prišli sme
tu, aby nám neunikali tie najdôležitejšie
veci,“ začal svoj príhovor biskup Marek
Forgáč. Zdôraznil  starobylé pomenovanie
Panny Márie ako Matky života, ktorá je i
dnes blízka životným situáciám, prístupná,
súčasná a aktuálna v každej chvíli a
každej potrebe. Učí nás chrániť život,
uprednostňovať darovanie života pred
vlastným pohodlím, či chrániť život
hendikepovaných a slabých. Poukázal na
potrebu hájiť v úcte a s milosrdenstvom
pravú rodinu, ktorá má otca i mamu,
pretože akékoľvek iné ideológie sú pre
život slepou ulicou. Lepší svet môže prísť
len cez zdravé a obetavé rodiny. Podľa  

jeho slov, globálne krízy sú síce obludné a  
pútajú našu pozornosť , ale najviac škody
sa udeje tam, kde sa prežíva kríza rodiny .
„Hľadajme a vytvárajme stále viac pokoja
v našich rodinách. Dobrá rodina je ako
bezpečný prístav, ktorom vždy môžeme
bezpečne zakotviť a načerpať síl, lásky a
rovnováhy. Rodina je viac ako celý svet.“
Biskup Marek spomenul, že počas života
našu pozornosť púta mnoho vecí a aktivít,
ale nakoniec prichádzame na to , že to
najcennejšie, najhodnotnejšie a
najdôležitejšie máme tak blízko, doma vo
svojej rodine. V tých najbližších, ktorých
môžeme a máme milovať . „To je priestor
lásky a preto využime každú chvíľu , aby
sme na to nemuseli prísť až na konci
života. Mária Matka života , chráň nás,
aby nám v živote neuniklo to, čo je
najdôležitejšie. Vypros nám odvahu i silu
čo najskôr pochopiť, že najväčšia životná
múdrosť je láska,“ dodal na záver svojho
príhovoru počas púte košický pomocný
biskup Marek Forgáč.

Mohlo by Vás zaujímať
Mladifest v Medjugorji

Cestovná kancelária NOE Travel
organizuje zájazd na 33. Medzinárodný
Festival Mladých - MladiFest pre všetkých
ľudí v každom veku v Medjugorji. Je
možný v dv
och turnusoch: Prvý turnus: 31.7. -
7.8.2022 na 8 dní ( Mladifest + celodenné
kúpanie na Makarskej riviére + zastávka
na pútnickom mieste Vepric) v cene 350 -
395 eur. Druhý turnus: 28.7.-7.8.2022 na
11 dní ( Mladifest + dovolenka pri mori v
Zadare. Podľa situácie možnosť
celodenného kúpania v mori na Makarskej
riviére + zastávka na pútnickom mieste
Vepric) v cene 575 - 630 eur. Bližšie
informácie, program a prihlasovanie na
tel. č. 0902 057 999 alebo na e-maili
info@pute.sk; www.pute.sk.

Stretnutie miništrantov MIKE 2022
Dávame do pozornosti stretnutie
miništrantov košickej arcidiecézy, ktoré sa
uskutoční 13. augusta 2022 v Prešove, na
Sídlisku III (Námestie Kráľovnej pokoja).
Program sa začne sv. omšou o 10.00 hod,
ktorú bude celebrovať arcibiskup Mons.
Bernard Bober. 

Následne na účastníkov čaká okrem iného
guľáš, súťaže, tombola a prekvapenie.
Registrácia začína od 9.00 hod pred
kostolom. Kto je ochotný pomôcť ako
dobrovoľník pri organizácii podujatia,
nech sa prihlási na e-mail
premladez@gmail.com.

 
Tábor Dubova Colonorum

OZ Dubova Colonorum pozýva všetkých
mladých od 18 rokov na letný tábor v
prekrásnom prostredí Oravy. Spoločne
budeme konzervovať zrúcaninu Kostolíka
sv. Kozmu a Damiána a vyskúšame si život
bez techniky na spôsob stredovekých
mníchov. Po práci nás čaká zábava a večer
táboráky. Strava je zabezpečená 5x denne.
K dispozícii jeden turnus: 1.-12.8.2022
Cena: 12 eur. Prihlasovanie a viac info je
na stránke dubovacolonorum.sk.
 

Týždeň pre 13-14 ročných
Domček vo Vysokej nad Uhom pripravuje
druhý turnus Týždňa pre 13-14 ročných.
Bude sa konať v termíne 15.-19. augusta a
bude sa niesť v téme Si jedinečný/á!.
Prihlasovanie cez link na Fb profile
@domankykolesarovej.

Slávnosť 1. sv. prijímania v roku 2023
 

Možnosť prihlásiť deti na prípravu prvého svätého prijímania je do 15. augusta
2022. Prihlášku nájdete na farskej webovej stránke, alebo si ju v tlačenej forme

môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola.

Milodary
Na kostol: bohuznáme  165, 150, 100, 50, 10 €.
Na Pastoračné centrum : bohuznáme 50, 200, 40 €.


