Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Fatimskej Panny Márie Vranov nad Topľou
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Číslo 18

Pokojné a radostné veľkonočné sviatky vám všetkým
praje redakcia farského časopisu Mariannum.

"Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť,
silu, česť, slávu a dobrorečenie." (Zjv 5, 12)

Čo sa odohráva počas Veľkonočnej vigílie?
Veľkonočná vigília oslavuje Ježišovo zmŕtvychvstanie sviecami, čítaniami o Božom pláne
spásy, krstom a Eucharistiou.
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Kresťanský

zvyk schádzať sa v noci
Ježišovho zmŕtvychvstania má dlhú tradíciu.
Veriaci túto noc trávili modlitbami, spevom
a čítaním zo Svätého písma. Na svitaní slávili
Eucharistiu, pretože Ježiš vstal krátko pred
východom slnka. Ešte bola tma, keď ženy
prišli k jeho hrobu a vypočuli si: „Niet ho tu,
lebo vstal, ako povedal“ Mt 28,5 – 6.
Veľkonočná vigília je najdôležitejšou
oslavou liturgického kalendára. Len vďaka
zmŕtvychvstaniu dáva zmysel všetko, čo
Ježiš povedal a vykonal. Cez svoje
zmŕtvychvstanie sľubuje večný život aj nám.
Obrad svetla. Veľkonočná vigília sa začína
po zotmení zhromaždením veriacich. Pred
kostolom sa založí a posvätí oheň. Zapáli sa
ním veľkonočná svieca (paškál), ktorá je
symbolom Krista – nášho svetla. Diakon
alebo kňaz nesie sviecu úplne tmavým
kostolom, pričom trikrát zaspieva „Kristus,
svetlo sveta“. Všetci odpovedajú „Bohu
vďaka“. Od plameňa veľkonočnej sviece sa
potom zapaľujú sviečky zhromaždených, a
tak sa tmavý kostol postupne rozžiari
svetlom. Liturgia slova. Počas Veľkonočnej
vigílie sa číta sedem textov zo Starého
zákona, ktoré hovoria o tom, ako sa Boží
plán spásy ľudstva rozvíjal. Po každom čítaní
nasleduje žalm a modlitba. Čítania zahŕňajú

príbeh stvorenia, Abrahámovu obetu a útek
z egyptského otroctva. Čítajú sa aj úryvky z
Prorokov o novom Jeruzaleme, o vykúpení
všetkých národov, o pramení múdrosti a o
novom srdci a novom duchu, ktoré nám
chce Boh dať. Potom zaznie spev Glória,
ktorý tak ako spev Aleluja neznel od
začiatku Pôstneho obdobia. Svietia všetky
svetlá, horia sviece a zvonia kostolné zvony.
Je to najväčšia slávnosť roka, pretože v túto
noc Ježiš skutočne vstal z mŕtvych!
Nasledujú slová sv. Pavla, že Kristus
vzkriesený z mŕtvych už neumrie. Pred
čítaním z evanjelia sa slávnostne spieva:
„Aleluja! Kristus žije“! Liturgia krstu a
Eucharistie. Veľká noc je najvhodnejším
časom na vstup do kresťanského života. Keď
kandidáti krstu stoja s kňazom pred
krstiteľnicou, prosíme Boha o požehnanie
krstnej vody. Modlíme sa Litánie k všetkým
svätým. Každého svätého osobitne žiadame,
aby sa modlil za tých, ktorí budú pokrstení,
a za nás všetkých. Nasleduje modlitba,
ktorou kňaz posväcuje krstnú vodu. Sú v nej
obsiahnuté dejiny spásy. Keď sa
katechumeni (kandidáti krstu) zrieknu zla a
diabla a vyhlásia Ježiša za svojho Spasiteľa,
prichádza na rad krst a birmovania. Potom
všetci veriaci obnovia svoje krstné sľuby. Na
znak nového života začínajúceho sa krstu

kňaz zhromaždených pokropí krstnou
vodou. V túto noc Boh vzkriesil Krista, ktorý
sľúbil, že aj my budeme vzkriesení. Môžeme
povedať, že krstom umierame a rodíme sa
do nového života v jednote s Kristom.
Veľkonočnú vigíliu uzatvára radostné a
sviatočné slávenie Eucharistie. Požehnanie
veľkonočnej sviece. Veľkonočná svieca je
dlhá a mohutná. Symbolizuje Krista, čo sa
vyjadruje tým, že do nej kňaz vyryje kríž,
prvé a posledné písmeno gréckej abecedy.
A, alfa a Ὠ, omega a letopočet. Potom
povie: „Kristus je ten istý včera i dnes. On je
počiatok a koniec, Alfa i Omega, Pán času i

večnosti. Jemu patrí sláva i moc po všetky
veky vekov. Amen.“ Kňaz vezme päť
zrniečok tymianu ako symbol piatich
Ježišových rán po ukrižovaní a toho, že
obetoval svoj život, ktorý úplne odovzdal
Bohu. Zrniečka kňaz vsádza do sviece a
hovorí: „Pre svoje sväté a oslávené rany
nech nás ochraňuje a zachováva Kristus, náš
Pán, Amen.“ Potom sviecu zapáli a povie:
„Svetlo Krista, ktorý slávne vstal z mŕtvych,
nech zaženie tmu z našich sŕdc a myslí.“
(Dominika Čechová)
Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

1. čítanie: Sk 10, 34a. 37-43
Ž: 118, 1-2. 16ab+17. 22-23
Refrén: Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.
alebo Aleluja.
2. čítanie: Kol 3, 1-4 alebo 1 Kor 5, 6b-8
Evanjelium: Jn 20, 1-9 alebo Mk 16, 1-8 alebo večer
Lk 24, 13-35
Krátke zamyslenie na evanjelium: V Jánovom evanjeliu popisované prekvapenie učeníkov,
ktorí sa začali zmierovať s tragickým koncom Ježišovho pôsobenia, dodnes pôsobí na
čitateľov. Celá udalosť sa apoštolom javí ako úplne nepochopiteľná a Pán im dáva čas, aby
mohli premýšľať o svojich obmedzených predstavách, nedôvere či neochote rozumieť
Ježišovým slovám, ktorými ich na svoju smrť pripravoval. Kristus premohol neúprosný
zákon zla, ktorý hovoril, že každý, kto sa od Boha oddelí hriechom a zlom, už sa nemôže k
Bohu priblížiť. Taký človek prepadá smrti. Boh túto logiku Zákona premohol mocou vlastnej
sebaobetujúcej lásky, ktorá nekončí smrťou, ale životom.
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(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: z oktávy Zmŕtvychvstania Pána

Veľká noc najvýznamnejší sviatok
kresťanského cirkevného
roka

Veľká
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noc
je
najstarším
a
najvýznamnejším sviatkom kresťanského
cirkevného roka, počas ktorého si kresťania
pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie
Ježiša Krista. Slávi sa v nedeľu po prvom
jarnom splne mesiaca. Nadväzuje na
židovské veľkonočné sviatky – Paschu, ktoré
sa slávili od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan
(náš marec až apríl) na pamiatku
oslobodenia izraelského národa z
egyptského otroctva.
Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je
v Rímskokatolíckej cirkvi štyridsaťdňový
pôst, je formou pokánia nielen v
kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. Je
prípravným obdobím pred Veľkou nocou a
zahrnuje 6 pôstnych nedieľ.
Pôvod názvu a dátumu sviatkov
Vysvetlenie pôvodu názvu „veľká“ treba
hľadať v časoch židovského otroctva v
starovekom Egypte. Faraón nebol ochotný
prepustiť svojich izraelských otrokov, a
preto Boh trestal krajinu desiatimi ranami.
Až po poslednej z nich, keď zomreli všetci
prvorodení egyptskí chlapci, faraón
prepustil zotročený ľud.
Židov, ktorí pomazali veraje svojich dverí
krvou baránka, sa táto pohroma netýkala, a
anjel smrti ich obišiel. Baránok je preto
symbolom Ježiša Krista, ktorého krv nás
všetkých zachránila od večného zatratenia.
Ako sa ďalej uvádza v Biblii, po vyslobodení
z Egypta previedol Boh ľud na čele s
Mojžišom cez Červené more, ktoré rozdelil

a vysušil. Tu niektorí hľadajú pôvod
tradičného židovského názvu pre Veľkú noc:
pésach – prechod. Iní slovo pésach
vysvetľujú ako obídenie, vyhnutie sa a
vzťahujú ho na anjela smrti, ktorý obchádzal
domy potreté krvou. Obídenie aj prechod
predstavujú veľké Božie skutky, ktoré urobil
počas jednej noci pre svoj ľud, a preto
každoročnú spomienku na tento deň
Izraeliti nazvali Veľkou nocou. Symbolika
prechodu z otroctva do slobody sa preniesla
aj do kresťanstva ako prechod z hriechu do
života v Božej milosti, ktorý zabezpečil Ježiš
Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním.
Udalosti spojené s jeho ukrižovaním a
vzkriesením sa odohrali práve počas
pésachu, a preto sa židovská a kresťanská
Veľká noc kryje aj časovo. Nie však úplne, v
prvokresťanských spoločenstvách existovali
nezhody o dátume slávenia. Niektoré
prvokresťanské spoločenstvá tento sviatok
slávili spolu so Židmi 14. deň mesiaca nisan,
iné na prvú nedeľu po 14. nisane. Zo spisov
cirkevného otca sv. Ambróza sa dozvedáme,
že Cirkev sa na tom nedokázala dohodnúť.
Spor sa snažil riešiť už v polovici 2. storočia
pápež Anicent a neskôr pápež Viktor II., ale
ukončil ho až prvý Nicejský snem v roku
325, ktorý nariadil, že Veľká noc sa má sláviť
v nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca,
čo môže pripadnúť na jednu z nedieľ od 22.
marca do 25. apríla. Podľa týchto pravidiel
sa určuje termín Veľkej noci dodnes. Termín
sviatkov Veľkej noci je teda pohyblivý a je
závislý od lunárneho cyklu.
Vo Veľkom týždni Rímskokatolícka cirkev
slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil
Kristus v posledných dňoch svojho života.
Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou,
čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa
spája predzvesť kráľovského triumfu Ježiša
Krista so zvesťou o jeho umučení. Večernou
omšou na pamiatku Pánovej večere sa

utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. V
rímskokatolíckych chrámoch sa v tento deň
neslúži svätá omša, oltáre sú bez
chrámového rúcha. Všetci veriaci sa postia
od mäsitých pokrmov a najesť sa možno za
deň len raz do sýtosti. Je to deň osobitne
zasvätený spomienke Ježišovho utrpenia a
smrti na kríži. Je to deň pôstu a spolu s
Bielou sobotou jediné dni roka, keď sa
neslávi eucharistická obeta (liturgia
Veľkonočnej vigílie je už súčasťou nedele).
Namiesto nej sa koná liturgia umučenia
Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova,
slávnostnej modlitby veriacich, z poklony
krížu a svätého prijímania. Ježišovu smrť
nám pripomína aj liturgická farba – farba
krvi. V tento deň sa čítajú alebo spievajú
pašie.

ZELENÝ ŠTVRTOK
Podstatou Zeleného štvrtku je spomienka
na ustanovenie Oltárnej sviatosti i sviatosti
kňazstva.
Na Zelený štvrtok predpoludním biskupi na
pamiatku ustanovenia sviatosti kňazstva
slúžia sväté omše so všetkými kňazmi
svojich diecéz, táto svätá omša sa nazýva
Missa chrismatis. Pri týchto omšiach
posväcujú aj tri druhy oleja: krizmu, olej
katechumenov a olej chorých.
Olej je znamením sily. V liturgii sa olej
používa pri krste, birmovaní, sviatosti
pomazania chorých a pri vysvätení kňazov.
Vo štvrtok večer slávil Ježiš poslednú večeru
so svojimi učeníkmi. V tento večer ustanovil
dve sviatosti: kňazstva a Eucharistie, resp.
premenil chlieb a víno na svoje telo a krv.
Súčasne takto odovzdal apoštolom kňazskú
moc slovami: „Toto robte na moju
pamiatku.“

BIELA SOBOTA
Je to prísne aliturgický deň, neslávi sa svätá
omša, dokonca aj pomazanie chorých sa
udeľuje len ako viatikum.
Obrady Veľkej noci sa konajú po západe
slnka v rámci tzv. Veľkonočnej vigílie
(bdenia). Podľa pradávnej tradície je táto
noc očakávaním Pána, noc bdenia,
zasvätená Pánovi (Ex 12, 42). Oslava
Kristovho
zmŕtvychvstania
začína
Veľkonočnou vigíliou, to znamená v sobotu
večer, pôvodne v noci (pápež Ján Pavol II.
nariadil, aby sa obrad začínali až po
zotmení, teda nie hneď po západe slnka),
keď sa začínala aj židovská Pascha, teda
sviatky, pred ktorými bol Pán Ježiš
ukrižovaný.
Počas Veľkonočnej vigílie Cirkev bdie a
očakáva Kristovo zmŕtvychvstanie. Katolícka
cirkev slávi vigíliu ako radostnú slávnosť
vzkriesenia, znovu sa rozozvučia zvony,
ktoré od štvrtka večera mlčali.

VEĽKÝ PIATOK
Trojdnie pokračuje Veľkým piatkom – dňom

Zdroj: www.tkkbs.sk
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začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje
cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána a cez
Bielu sobotu, vrcholí Veľkonočnou vigíliou a
uzatvára sa vešperami Nedele Pánovho
zmŕtvychvstania. Obrady Veľkého týždňa,
ktorých začiatky siahajú 4. storočia, prešli v
nasledujúcich
storočiach
mnohými
zmenami. Naposledy boli zjednodušené a
liturgicky
prispôsobené
súčasným
požiadavkám v r. 1951 a 1969. V januári
2016 Vatikán oznámil, že na obrad
umývania nôh v rámci liturgie Zeleného
štvrtka možno vybrať osoby spomedzi
všetkých členov Božieho ľudu. Rozhodol o
tom Svätý Otec František, keď zmenil
rubriku Rímskeho misála, ktorá doteraz
predpisovala, že zástupcovia mali byť
vybraní spomedzi mužov alebo chlapcov.

Arcidiecézna charita Košice vyzbierala
pre ľudí v núdzi jednu tonu potravín
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Košice

28. marca (TK KBS)
Arcidiecézna
charita
Košice
zorganizovala počas pôstneho obdobia
na viacerých miestach Košíc zbierku
trvanlivých potravín a hygienických
potrieb pre ľudí v núdzi. Vďaka
otvorenosti a dobrote mnohých
vyzbierali až jednu tonu potravín a
potrieb. Tieto dary prerozdelili do
Charitného domu sv. Alžbety a do
Krízového centra pre matky s deťmi.
Touto štedrou nádielkou vie charita
zabezpečiť fungovanie tvorivých dielní
na istý čas, pretože najsilnejšou
motiváciou najmä pre rodiny v núdzi je
príspevok vo forme potravín, či
potrieb na hygienu.
"Úprimná vďaka patrí tým, ktorí sa
zapojili do našej zbierky. Obchodnému
domu Metro a jeho štedrým
nakupujúcim, ktorí počas zbierky
neobišli naše promo - stanovisko a
prispeli zo svojho nákupu, Gymnáziu
sv. T. Akvinského v Košiciach,
Gymnáziu sv. E. Steinovej v Košiciach,
ZŠ a Gymnáziu sv. Košických
mučeníkov v Košiciach, Farnosti sv.
Michala archanjela v Poľove a Farnosti
sv. Ondreja na Podhradovej v
Košiciach. Dobrý Boh nech odmení
darcov
bohatou
odmenou,"
informovala TK KBS Adriana Čurajová,
PR manažérka Arcidiecéznej charity
Košice.

Pápežská nadácia pomáha rekonštruovať domy
pre návrat kresťanov do Iraku

Irak 28. marca (RV) Do oblasti Ninivskej planiny

v Iraku sa postupne vracajú kresťania, informuje
misijná agentúra Fides. V posledných mesiacoch
sem prišlo viac než štyritisíc rodín po tom, ako
bola začiatkom decembra vyhlásená porážka
ISIS-u na celom území Iraku, uviedol v nedeľu
25. marca Nawfal Hammadi, guvernér provincie
Ninive.
O rekonštrukciu kresťanských dedín v tejto
oblasti sa vo svojej pôstnej kampani na tento
rok snaží Pápežská nadácia ACN (Pomoc Cirkvi v
núdzi). Len koncom roka 2017 sa sem podľa jej
štatistík vrátilo 6330 rodín, čo je 33%
kresťanskej populácie Ninivskej planiny. Ešte
pred rokom „bola dedina Batnaya, vzdialená len
niekoľko kilometrov od Mosulu, úplne zničená a
nikto z nás by neveril, že by sa sem kresťanské
rodiny vrátili“, uviedol riaditeľ talianskej
pobočky nadácie ACN Alessandro Monteduro,
pričom dodal: „Prítomnosť kresťanov na
Blízkom východe je rozhodujúca pre dialóg
medzi všetkými komunitami“.
Jedným z piatich projektov ACS na tohtoročné
obdobie Pôstu je práve rekonštrukcia 520
kresťanských obydlí v obci Batnaya. K ďalším
darcovským projektom patrí výstavba vodovodu
pre prísun pitnej vody do 115 domov v Karakoši,
niekdajšieho symbolu kresťanstva v Iraku. V
dedine Tellskuf, kam sa vrátilo 67% rodín, ACN
daruje elektrické vedenie, v Bashiqe
zrekonštruuje kláštor dominikánskych sestier sv.
Kataríny Sienskej, ktoré sa venujú katechetickej
príprave detí a v Bartelle pomáha
zrekonštruovaním farského kostola.
(dodala Anna Sabolová ml.)
Zdroj: www.tkkbs.sk

V čASE Od

02.04.2018

dO

08.04.2018

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 8.4.-14.4. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Ružena Poláková.
Rozpis lektorov na štvrťrok si môžete vyzdvihnúť pri východe z kostola.
Poďakovanie: Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o
dôstojné slávenie najväčších sviatkov roka v našej farnosti. Pán Boh zaplať a vynahraď!
Prvý piatok: V piatok 6. apríla dopoludnia navštívim chorých podľa zoznamu z minulého
mesiaca. Prípadné zmeny nahláste v sakristii.
Preskúšanie prvoprijímajúcich detí: V sobotu 7. apríla o 1500 bude na fare preskúšanie
prvoprijímajúcich detí zo základných katechetických vedomostí podľa učebnice Náboženskej
výchovy pre 3. ročník.
AdSM: V sobotu 7. apríla 2018 sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže ADSM v
Humennom. Začiatok o 900 v Mestskej športovej hale, záver o 1400 sv. omšou vo farskom
kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa na Sídl. pod Sokolejom. Celebruje Mons. Marek Forgáč,
košický pomocný biskup.
Nedeľa Božieho milosrdenstva v Nižnom Hrušove: Všetci ste srdečne pozvaní na budúcu
nedeľu do Nižného Hrušova na slávnosť Božieho milosrdenstva. Slávnostná sv. omša bude o
1030 a bude ju celebrovať Mons. Alojz Tkáč. Úplný sprievodný program je na plagáte na
nástenke.
Boromeo: Vyšlo nové číslo našich bohoslovcov v Košiciach s názvom Boromeo. Ktorí máte
záujem, môžete si ho vyzdvihnúť zo stolíka v kostole a cenu 1€ hodiť do krabičky na farský
časopis Mariannum.
Medžugorie: Do nedele 22. apríla je možnosť prihlásiť sa osobne u o. Marcela (aj so zálohou
100 €) na púť do Medžugoria v termíne 20. - 26. máj 2018. Bližšie informácie v sakristii alebo
na stránke farnosti.
ZŠ Kukučínova dáva do pozornosti zápis žiakov do 1. ročníka. Uskutoční sa 10. apríla 2018
(utorok) od 1400 do 1600 v pavilóne 1. stupňa. Viac informácií na výveske.
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Predmanželské ohlášky:
1. Maroš Jozefov, syn Petra a Daniely rod. Makatúrovej, bývajúci v Malej Domaši a Vladimíra
Uhlíková, dcéra Vladimíra a Viery rod. Chovancovej, bývajúca v Čemernom,
ohlasujú sa 2-krát.
2. Jakub Demčák, syn Stanislava a Jany r. Hudackej, bývajúci v Čaklove a Jana Dudaščíková,
dcéra Jána a Ivety r. Vlčekovej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 1-krát.
Rozpis lektorov:
Veľkonočný pondelok: 08.00 hod. - rod. Bačíkova; 10.00 hod. - P. Tóth, R. čelková;
2. Veľkonočná nedeľa: 08.00 hod. - H. Uhlíková, I. Grominová; 10.00 hod. - p. Repčínová.

LITURGIcKÝ PROGRAM Od

P ONdELOK

02.04.2018

02.04.2018 Sv. omša:

Veľkonočný pondelok

Sv. omša:

dO

08.04.2018

800 ZBP Jana
1000 + Ján (nedožitých 85 r.), Mária,
Ján, Zuzana, Michal, Ján, Mária

U TOROK

03.04.2018 Sv. omša:

1830 + Mária Majerčinová
(nedožitých 60 rokov)

04.04.2018 Sv. omša:

1830 + Mária Kopčová
(nedožitých 80 rokov)

Veľkonočný utorok

S TREdA
Veľkonočná streda

Š TVRTOK

05.04.2018 Poklona Sv. olt.: 1730

Veľkonočný štvrtok
Prvý štvrtok v mesiaci

P IATOK

Sv. omša:

06.04.2018 Sv. omša:

Veľkonočný piatok
Prvý piatok v mesiaci

S OBOTA

1830 Za ctiteľov BSJ
a členov Ružencového bratstva

07.04.2018 Fatimská sobota: 700
800 ZBP Júlia Breznická (80 rokov)
Sv. omša (JaA): 1830 + Zuzana Demčáková

Veľkonočná sobota
Prvá sobota v mesiaci

N EdEĽA

1830 + Gejza Slanina

Sv. omša:

Sv. omša:

800 za farnosť
1000 ZBP pre bohuznámu rodinu

Sv. ruženec:

1430 + výmena tajomstiev

08.04.2018 Sv. omša:

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
AlEbO

NEDEĽA bOžiEHO MilOsRDENstVA
“Víťazstvo je najsladšie pre tých, ktorí poznali prehru.” (Jim Wickwire)
VYdÁVA
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