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POMOC UTEČENCOM

Ozbrojené konflikty a sektárske násilie v regióne Blízkeho východu spôsobili útek približne

6,3 milióna Sýrčanov a 4 milióny Iračanov, z ktorých sa stali vnútorne presídlené osoby (IDPs
– Internally Despaced people), čiže utečenci vo vlastnej krajine. A ďalších 4,9 milióna
Sýrčanov a viac ako 250 000 Iračanov utiekli zo svojho domova do iných krajín. 
Vzhľadom na neutíchajúce konflikty, je veľmi náročné uskutočňovať projekty na obnovu
bývania, miest či ekonomiky. Avšak je potrebné postarať sa o ľudí, ktorí utiekli zo svojich
domovov a zostali úplne odkázaní na pomoc druhých. Bohatí ľudia zo Sýrie a Iraku migrovali
do krajín, kde je mier. Stredná vrstva sa stala chudobnou a chudobní úplne biednymi bez
možnosti postaviť sa na vlastné nohy. 
Je mimoriadne dôležité zabezpečiť pre týchto ľudí pokrytie základných ľudských potrieb, aby
mali kde skloniť hlavu, čoho sa napiť, najesť, mať možnosť umyť sa. Tak isto je nutné pamätať
na sociálne potreby, vzdelanie, psychologickú a zdravotnú pomoc. Preto Slovenská katolícka
charita (SKCH) realizuje v spolupráci s miestnymi partnermi projekty na pokrytie rôznych
oblastí potrieb ľudí v núdzi. Cieľom je prispieť k tomu, aby mohli presídlenci a utečenci žiť
dôstojný život, aby z detí utečencov nevyrástla stratená generácia. 

Realizované projekty:
Vzdelávanie detí utečencov v Jordánsku a Libanone
Podpora zraniteľných detí utečencov v Libanone
Zriadenie psycho-sociálneho centrav Erbile
Podpora univerzitných študentov v Kirkuku
Jasle, škôlka a komunitné centrum v Sulejmanii
Generátor pre IDPs v Sulejmanii
Obnova dvoch studní pre jezídov v Šerfadine
Potravinové a hygienické balíky pre ľudí v núdzi v Sýrii
Podpora detí palestínskych utečencov v tábore Dbayeh
Výstavba exercičného domu v Sulejmanii 

(Zdroj: www.charita.sk, Marcel  Stanko)
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Naše hriechy sú skutočné, ale skutočné je aj Božie odpustenie, v ktoré dúfame. 
Bez odpustenia nemôžeme vo svojej viere napredovať.     

Prečo sa kladie dôraz najmä na hriech, nie na
nádej? 

Na začiatku každej sv. omše je úkon

kajúcnosti. Otvorene sa vyznávame Bohu a
všetkým prítomným zo svojich hriechov.
Potom sa modlíme „Pane, zmiluj sa“,
prosíme nášho Pána Ježiša Krista ako slepec
v Biblii, aby sa nad nami zmiloval. Niekedy,
najmä vo Veľkonočnom období, nahradíme
úkon kajúcnosti a „Pane, zmiluj sa“
kropením svätenou vodou. Pripomíname si
tak odpustenie hriechov pri krste. Ježiš chce
odpúšťať. Niektorí si myslia, že Cirkev dáva
príliš veľký dôraz na to, čo robíme zle,
miesto toho, koľko dobra spravíme. Nemali
by sme skôr s nádejou hľadieť na nebo
namiesto sústreďovania sa na svoje
hriechy? Samozrejme! Ježiš prišiel, aby sme
mali život a aby sme ho mali hojnejšie.
Napriek tomu si každý uvedomuje, že nie je
takým človekom, akým by mal byť.
Našťastie, Ježiš nám s láskou odpúšťa a dáva
nám silu byť lepšími ľuďmi. Znovu a znovu
nám dáva šancu začať od začiatku. Pri
slávení Eucharistie sa prepája celá naša
viera. Ježiš zomrel na kríži za naše hriechy.
Na každej sv. omši sa spájame s okamihom
jeho smrti. Svojou smrťou a
zmŕtvychvstaním získal pre každého z nás
odpustenie našich hriechov a nový život v
Bohu. Nechce, aby sme svoje hriechy

zamietli pod koberec, ale aby sme ich
odhalili a vyrovnali sa s nimi. Najsvätejšia
Sviatosť. Eucharistia je najdôležitejšia
sviatosť. Je zdrojom a vrcholom nášho
kresťanského života. Zdrojom preto, lebo v
nej prijímame Ježiša, jeho prítomnosť a silu,
aby sme mohli žiť ako dobrí kresťania.
Vrcholom kresťanského života je preto, že
nikde na zemi sa nedostaneme k Bohu
bližšie ako v Eucharistii, kde je Ježiš
skutočne prítomný. V Eucharistii nám Ježiš
dáva svoj život. Odstránenie prekážok. Na
stretnutie s Ježišom je dobré pripraviť sa
tak, že odstránime čo najviac prekážok
medzi ním a nami. Tieto prekážky spôsobujú
naše hriechy a odstránia sa, keď poprosíme
o odpustenie. Cirkev nám pomáha pripraviť
sa na stretnutie s Ježišom počas sv. omše
úkonom kajúcnosti. Zapamätajme si však, že
pri úkone kajúcnosti nám budú odpustené
len všedné hriechy. Pre odpustenie ťažkých
hriechov musíme pred prijatím Eucharistie
pristúpiť k sviatosti zmierenia. Eucharistia v
kódexe kánonického práva.
„Najvznešenejšou Sviatosťou je Najsvätejšia
Eucharistia, v ktorej sám Kristus Pán je
prítomný, obetuje sa a je prijímaný a ktorou
Cirkev ustavične žije a rastie. Eucharistická
obeta, pamiatka smrti a zmŕtvychvstania
Pána, v ktorej obeta kríža naveky pretrváva,
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je vrcholom a prameňom celého kultu a
kresťanského života, ňou sa naznačuje a
uskutočňuje jednota Božieho  ľudu a
dovršuje budovanie Kristovho tela. Ostatné
sviatosti a všetky cirkevné diela apoštolátu

totiž súvisia s Najsv. Eucharistiou a sú na ňu
zamerané. CIC 897

(Dominika Čechová)
Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

Mladí pozývajú k
dennej modlitbe
desiatku svätého
ruženca za našu
krajinu

Modliť sa za svoju krajinu. Taký je úmysel,

ktorý zjednotí v modlitbe mladých z celého
Slovenska. Všetkých pozývajú iniciátori
modlitovej iniciatívy. Sú to študenti a
absolventi Kolégia Antona Neuwirtha a
ľudia zo spoločenstva Catholic Gentlemen´s
Club pri KU v Ružomberku. 
"Chceme pozvať k tomu, aby sme spoločne
ako kresťania namiesto nadávania na
súčasnú vládu, okrem dôležitého vyjadrenia
svojho postoja na občianskych
zhromaždeniach, zaujali aj postoj modlitby.
Ako povedal vo svojej reakcii na aktuálne
spoločenské dianie bratislavský arcibiskup
metropolita Mons. Stanislav Zvolenský:
"Tma sa nedá vyhnať tmou, iba svetlom."
Pozývame všetkých priniesť svetlo
kresťanskej lásky tam, kde vládne tma a
spoločne sa v modliť za našu krajinu. Za
našu vládu, opozíciu, za obete, pozostalých
aj za tých, ktorí za tými činmi stoja. Veríme,
že modlitba má moc meniť veci a srdcia
ľudí. Predstavme si stovky, tisíce alebo
desaťtisíce ľudí naprieč celým Slovenskom.
Zjednotení v tú istú hodinu pre jeden jediný

cieľ - modliť sa za svoju krajinu," avizujú
iniciátori akcie. 
Všetkých ľudí dobrej vôle pozývajú pripojiť
sa k iniciatíve, ktorú nazvali Desiatok za
Slovensko. Spočíva v modlitbe desiatku
svätého ruženca každý večer o 22:00 h. K
modlitbe pozývajú nielen katolíkov, ale
"bratov a sestry všetkých kresťanských
denominácií". A to nielen v modlitbe
ruženca, ale v modlitbe a formou, ktorá im
je najvlastnejšia. "Spolu sa za Slovensko
budeme modlievať denne o 22:00 do 25.
marca - 30. výročia sviečkovej manifestácie.
Nadviažme na tých, ktorým osud Slovenska
nebol ľahostajný," informovali. Iniciatíva ma
svoju vlastnú udalosť na sociálnej sieti. Jej
iniciátori pozývajú aj ďalších k vyjadrenie
podpory tejto iniciatívy na stránkach
organizácii a spoločenstiev či priamo v
evente. K dispozícii sú tiež odznaky s
nápisom "Modlím sa za slušné Slovensko".

Zdroj: tkkbs.sk
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Cyklotúra

Sobota 15. 7. 2017

O 7:50 prichádzame do Humenného.

Pomaly sa obliekame do cyklodresov a
vychádzame z nášho vagóna. Prichádzame k
poštovému vagónu, kde si vyzdvihujeme
svoje bicykle. Ešte čakáme, kým pristavia
autovagón na vykládku. Po necelej hodine
už máme aj auto a tak o 8:45 vyrážame.
Smer – Čemerné. Cieľ - kostol Fatinskej
Panny Márie. Po hodine a jednej minúte
prichádzame do cieľa našej cesty. Naša
posledná priemerná rýchlosť tohtoročnej
cyklotúry je 26,4 km/hod. 
Pred vchodom do kostola si dávame ešte
foto a postupne sa rozchádzame do svojich
domovov, k svojim rodinám. Pri rozlúčke
nám ostala nezodpovedaná jedna otázka.
Kam na budúci rok? Čo si pre nás Pán
prichystal? Po akých cestách nás bude
sprevádzať? Otázok je veľmi veľa. Zatiaľ na
odpoveď čakajú. Pán dáva všetko v pravý
čas. Tak aj na tieto otázky dostaneme
postupom času odpoveď. 

Bilancia tohtoročnej cyklotúry
Zo všetkých bola táto, čo sa týka
organizačných vecí najnáročnejšia. Ale s
Božou pomocou sme to všetko zvládli.
Počtom kilometrov nebola najdlhšia. Prešli
sme spolu 613,23 kilometrov za 27 hodín a
13 minút s priemernou rýchlosťou 22,46
km/hod. Spolu s nami zdieľali osudy na
cestách noví členovia. Z našej farnosti Aďa
Hricová vystriedala pohodlnú cestu v
sprievodnom vozidle a postavila sa k nám.
Vymenila štyri kolesá za dve. Jej miesto v
sprievodnom vozidle zaujala Dadka
Slivková. Pridal sa k nám aj Matúš Fiaský. Z
iných farností – Martin Gera z Banského a

Paľo Popaďák zo Sečovskej Polianky. 
Chcem poďakovať všetkým vám, ktorí ste
nás sprevádzali svojimi modlitbami a
myšlienkami na našej cyklopúti. Chcem
poďakovať všetkým sponzorom: 

UNIPLAST MH Vranov nad Topľou – Ing.
Miroslav Hrubovský; 
Banik a syn s.r.o. Vranov nad Topľou – Ing.
František Baník; 
PARAMOGUL s.r.o. Vranov nad Topľou  -
Ing. Milan Tkáč; 
UNIKOL spol. s.r.o. Vranov nad Topľou –
Martin Kolesár; 
Duotex, s.r.o. Vranov nad Topľou – Ing.
Jozef Macko; 
MP DUAL, s.r.o. Vranov nad Topľou –
Marek Petro; 
pán Ing. Michal Mudrák; 
KOVOROB s.r.o.; 
PLAST – PRESS, s.r.o.; 
Fragokov; 
Wittman Bottenfeld; 
Procont; 
Plastoplan Plastics.

Bez ich pomoci by sme tak náročnú
cyklotúru nezvládli. 
A nakoniec tomu Prvému, lebo bez neho by
sme ani nevyrazili: „Pane Bože ďakujem.
Ďakujem za hojnosť milostí, za ochranu, za
sprievod anjelov strážnych, ďakujem za
všetko. Niet na svete toľko slov, ktorými by
sme mohli vyjadriť našu vďaku – to vieš iba
TY, lebo bez TEBA by sme ani nevyrazili.“

Nech Boh žehná našu farnosť!

Peter Tóth
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1. čítanie: Jer 31, 31-34
Ž: 51, 3-4. 12-13. 14-15
Refrén: Bože, stvor vo mne srdce čisté.
2. čítanie: Hebr 5, 7-9
Evanjelium: Jn 12, 20-33

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Pútnici – pohania – boli zvedaví a chceli sa stretnúť s
kontroverznou osobnosťou. Ich zvedavosť sa chce pobaviť na dráme človeka ohrozeného
smrťou. Toto Kristus neprijíma. Preto odpovie: „Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A
kde som ja, tam bude aj môj služobník.“ Táto odpoveď však platí aj dnes. Stretnúť sa s
Kristom je možné! Ale nie pre pobavenie. Je treba sa najprv rozhodnúť, či ho chceme
nasledovať. Potom sa s ním stretneme. 

(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára

Pôstne zamyslenie:
Pseudoidentita

Raz som sa stal svedkom hádky a to, čo

som si zapamätal z tej chvíle bola
prednesená výčitka, ktorá zrejme patrila
možno aj mne. Znela takto: Ty sa iba skrývaš
za Cirkev! Uvedomil som si totiž, že po páde
prvých ľudí do hriechu, je spoločnou
tendenciou všetkých nás, ukrývať sa za
všemožné formy pseudoidentity. A nečudo.
Vieme, že pred Bohom sa nemôžem ukázať
v holej pravde o nás samých.
V Kristovi však Boh prichádza k nám tak, že
sám je vyzlečený zo svojho božstva a oblieka
si človečenstvo, aby sme my, ľudia, si mohli
obliecť do božstva. Nádherne to vyjadril
svätý Ján Pavol II. slovami: Kristus je ľudskou
tvárou Boha, ale aj božskou tvárou človeka.
Každý z nás sa dovtedy bude ukrývať za
všeličo možné a bude presviedčať seba i

iných, že to, čo žije, je pravdivé, dokiaľ
nepozná v sebe Kristov život, jedinú pravdu
nášho života a o našom živote, do ktorej sa
treba „ukryť“.
Ortodoxia, čiže pravovernosť, nikdy
neexistuje bez ortopraxe, čiže vernosti
života. A to hlavne kvôli tomu, že
kresťanstvo nie je filozofickým smerom, ale
nasledovaním Ježiša Krista. Kresťanstvo je
vierou v Slovo, ktoré sa stáva telom.
To, čo nás môže najviac od seba ako aj od
Boha, je hriech, ktorý sa snažíme zakryť
svojou pseudoidentitou. Pravda totiž nie je
niečo, čo môžeme vlastniť…  ňou je totiž
živá osoba Krista, ktorému máme patriť.
Ponúknime mu aj tento deň, aby On v ňom
vládol z trónu nášho srdca.

ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
biskupský vikár

Zdroj: www.ke-arcidieceza.sk
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Pátri lazaristi povedú týždňové misie na
Katolíckej univerzite v Ružomberku 

Ružomberok 15. marca (TK KBS) V dňoch

veľkého pôstneho obdobia, 19.- 26. marca
2018, sa na Katolíckej univerzite v
Ružomberku uskutočnia misie, ktoré budú
viesť kňazi z Misijnej spoločnosti Vincenta
de Paul – Lazaristi, pátri Ondrej Skočík, CM a
Tomáš Brezáni, CM. Mottom misií je úvodná
reč Pána Ježiša na začiatku jeho verejného
účinkovania: „Naplnil sa čas a priblížilo sa
Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte
evanjeliu.“ (Mk 1, 15)
„Program misií, ktorý bude prebiehať v
priestoroch fakúlt KU aj v priľahlých
kostoloch, sa začne a skončí slávením svätej
omše v Aule Jána Pavla II., a je určený pre
pedagógov, zamestnancov a študentov KU s
cieľom ich duchovného posilnenia, hlbokej
vnútornej obnovy, s túžbou ešte viac sa
primknúť ku Kristovi“, povedal o
nadchádzajúcich misiách na KU duchovný
otec Róbert Slotka, duchovný správca
Univerzitného pastoračného centra Jána
Vojtaššáka v Ružomberku.

Pozvánka na pôstnu polievku s
bratislavskými biskupmi Zvolenským a
Haľkom

Bratislava 15. marca (TK KBS) Bratislavský arcibiskup metropolita a predseda

Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský a bratislavský pomocný
biskup Mons. Jozef Haľko budú v piatok 23. marca 2018 od 12:00 do 14:00 h podávať
pôstnu polievku u Milosrdných bratov (vchod z Námestia SNP 11) v Bratislave. 
Výnos z polievky podporí pôstnu iniciatívu Katolíckeho hnutia žien Slovenska Podeľme sa!
Tento rok bude výnos zo zbierky určený na dokončenie krízového centra Vincentínum v
Košiciach - Šaci pre chudobné ženy s deťmi.

Slovenský kardinál Jozef Tomko oslávil
deväťdesiate štvrté narodeniny

Vatikán (RV)  Slovenský kardinál Jozef

Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre
evanjelizáciu národov sa 11. marca dožil
deväťdesiatštyri rokov. Jubilujúci kardinál
žije vo Vatikáne, kde sa zúčastňuje na
podujatiach kardinálskeho zboru a na
živote slovenskej komunity. TK KBS pri
tejto príležitosti pozýva k modlitbám za
kardinála a praje mu hojnosť duchovných
darov od Pána.
Rodák z Udavského pri Humennom sa teší
dobrému zdraviu. Zúčastňuje sa na
spoločných akciách kardinálskeho zboru a
pri slávnostných príležitostiach
koncelebruje s pápežom Františkom.
Nechýba na podujatiach Pápežského
slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda.
Na Popolcovú stredu pri vstupe do Pôstu
osobne udelil pápežovi znak popola pri
omši v jeho titulárnom chráme, Bazilike
sv. Sabíny na Aventíne. V súčasnosti
jediný slovenský kardinál prijal
kardinálsky biret v roku 1985 z rúk sv.
Jána Pavla II. 
Zdroj: www.tkkbs.sk            

(dodala Anna Sabolová ml.)        



VV čASEčASE ODOD 19.03.2018 19.03.2018 DODO 25.03.201825.03.2018
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 25.3.-31.3. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. Ľubica Chomjaková.   
Nácviky zborov: V pondelok večer po adorácii nacvičuje v kostole pravidelne zbor dospelých,

v sobotu o 1330 v pastoračnom centre detský zbor.  
Kvetná nedeľa: Prineste si bahniatka alebo palmové ratolesti na požehnanie. Svätá omša o

1000 začne liturgickým sprievodom od starého kostola o 945. V prípade nepriaznivého

počasia začneme 1000 v novom kostole.
Zvestovanie Pána: Kvôli Kvetnej nedeli, na ktorú pripadá tohto roku 25. marec, sa slávnosť
Zvestovania Pána prekladá na pondelok po Druhej veľkonočnej nedeli (9. apríl).

Zmena času: V noci zo soboty 24. marca na nedeľu 25. marca sa mení čas. O 200 posúvame

hodiny na 300 letného času. S tým súvisí aj zmena termínu večerných sv. omší z 1800 na 1830.
Tehlička pre Afriku: Pri východe z kostola je pokladnička označená pre verejnú zbierku
schválenú Ministerstvom vnútra a organizovanú saleziánskym občianskym združením Savio s
názvom Tehlička. Po detskej sv. omši v stredu si deti môžu zameniť peniaze našetrené pôstom
napr. od sladkostí za samolepky tehličiek a pomôcť uhasiť smäd svojim rovesníkom v Keni. Ale
prispieť môžeme všetci aj bez tehličiek a kedykoľvek počas pôstu.
2%: Aj tento rok sa uchádzame o 2 % z vašich daní pre naše združenie Pro Nobis. Formulár je
na stolíku pri východe z kostola i na našej webovej stránke.
Spovedanie: V nasledujúcom týždni budeme spovedať v našom kostole viacerí kňazi vo

štvrtok popoludní od 1500 do 1730 a v sobotu dopoludnia od 900 do 1200. Spovedať
budeme bez prestávok a počas spovedania sa sv. prijímanie nebude podávať. Prosím o dobrú
prípravu na sviatosť zmierenia, pokojne aj písomnú, a podľa možností aj o rešpektovanie
časov vysluhovania sviatosti zmierenia. V iné dni budeme spovedať v iných kostoloch na okolí,
podľa rozpisu na dverách spovednej miestnosti. 
Krížové cesty: Na Kvetnú nedeľu sa krížovú cestu modlí mládež našej farnosti. Pôstne kázne
sa končia dnešnou piatou pôstnou nedeľou, preto chcem poďakovať pôstnemu kazateľovi
o. Pavlovi a všetkým vám. Nech nám to prinesie hojný duchovný úžitok. 
Snúbenci: Vy, ktorí zvažujete prijať sviatosť manželstva v našej farnosti v tomto roku,
nezabudnite sa včas (aspoň tri mesiace vopred) nahlásiť na farskom úrade. Aby sme spísali
zápisnicu, dohodli prípravu, vyriešili prípadné povolenia. 
Zimný štadión: Dnes (18.3.) máme možnosť korčuľovania v STD Aréne pre našu farnosť v

zmenenom čase od 1800do 1900. Poplatok kvôli nižšej účasti upravujeme na 2€ pre
dospelých a 1€ pre nedospelých. Ďakujeme za účasť a porozumenie.
Rozpis lektorov:
Kvetná nedeľa: 08.00 hod. - r. Nutárova; 10.00 hod. - r. J. Fenika.
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PPONDELOKONDELOK 19.03.201819.03.2018
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

(slávnosť)  

Sv. omša: 1800 + Anna Baníková (nedožitých 
100 rokov a 15. výr. úmrtia)

Poklona Sv. olt.: 1845

UU TOROKTOROK 20.03.201820.03.2018 Sv. omša: 800 + Anna (nedožitých 70 rokov), 
Bartolomej, Ján, Mária; 
+ Juraj  

SS TREDATREDA 21.03.201821.03.2018 Sv. omša: 1800 + Eleonóra (1. výročie) a Dušan 
(detská) (10. výročie) Baškovskí

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 22.03.201822.03.2018 Poklona Sv. olt.: 1500 spojená so sv. spoveďou

Sv. omša: 1800 + Mária a František Čapoví   

PP IATOKIATOK 23.03.201823.03.2018 Sv. omša: 1800 ZBP Darina Gajdošová (60 r.) 
(mládežnícka)  

SS OBOTAOBOTA 24.03.201824.03.2018 Modl. večeradlo: 800

Sv. spoveď: 900 - 1200

Sv. omša (JaA): 1800 + Jozef a Júlia Knapíkoví; 
+ Jozef Chromý; 
+ Ján a Verona Macugoví  

NN EDEĽAEDEĽA 25.03.201825.03.2018

KVETNÁ NEDEĽA, čižE

NEDEĽA UTRPENiA PÁNA 

Sv. omša: 800 za farnosť 

Sv. omša: 1000 ZBP Dominika (20 rokov)  

Krížová cesta: 1430

Sv. spoveď: 1500 - 1800 v Bazilike vo Vranove

LITURGICKýLITURGICKý PROGRAMPROGRAM ODOD 19.03.2018 19.03.2018 DODO 25.03.201825.03.2018

“To, čo je pre teba dobré, nepovažuj za bolestivé.”  (Euripides)


