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SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

“Chcem, aby ten obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol slávnostne posvätený na prvú nedeľu

po Veľkej noci. Táto nedeľa nech je Sviatkom Milosrdenstva." (Den. 49) Podľa priania Pána
Ježiša sa má sláviť v prvú nedeľu po Veľkej noci, čo poukazuje na úzke spojenie medzi
veľkonočným tajomstvom vykúpenia, a týmto sviatkom. Liturgia tohoto dňa sa sústreďuje
predovšetkým na oslavu Boha v tajomstve jeho milosrdenstva. „Túžim, aby Sviatok
Milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten
deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa
priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému
prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie
pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej
hriechy boli ako šarlát." (Den. 699) Sviatok Milosrdenstva má
byť nielen dňom všeobecného uctievania Boha v tomto
tajomstve, ale aj dňom milosti pre všetkých ľudí, a zvlášť pre
hriešnikov. Lebo Pán Ježiš spojil s týmto sviatkom veľké
prisľúbenia. Najväčšie z nich spojil so svätým prijímaním,
prijatým v tento deň - je to prisľúbenie „úplného odpustenia vín
a trestov”, čiže taká milosť, akú dostávame len vo sviatosti
svätého krstu. Veľkosť tohto sviatku je aj v tom, že všetci,
dokonca tí, ktorí sa iba v tento deň obrátili, si môžu vyprosiť
každú milosť, ak je zhodná s Božou vôľou. „Sviatok môjho
milosrdenstva vytryskol z [môjho] vnútra pre potešenie celého
sveta” (Den. 1517) „a je potvrdený v hlbinách môjho
zľutovania" (Den. 420). Prípravou na tento sviatok má byť
novéna, pri ktorej sa modlíme Korunku k Božiemu
Milosrdenstvu (novéna trvá 9 dní, začína sa od Veľkého piatku). 

(prevzaté z www.milosrdenstvo.sk, spracoval Marcel Stanko)
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Urči si priority! Čo je najdôležitejšie: tvoj rušný život alebo Boh? Daj Boha na prvé miesto a
všetko ostatné zapadne na svoje miesto.    

Ako si mám nájsť čas na modlitbu? Kde má boh
miesto v mojom každodennom živote?

V našom živote sa toho deje veľa.

Zamestnáva nás mnoho dôležitých vecí.
Uprostred toho všetkého je ťažké nájsť si
chvíľu, sadnúť si a povedať: „Dobre, Bože,
týchto desať minút venujem výhradne
tebe.“ Na modlitbe je najdôležitejšie nájsť si
čas na Boha. Je to určitá obeta, lebo čas,
ktorý trávime v modlitbe, nemôžeme využiť
inak. Nemáme čas? Ak sa na to však
pozrieme z inej perspektívy, je vlastne
čudné, že máme problém nájsť si čas na
modlitbu. Ak sa modlíme iba 10 minút
denne, je to len malý zlomok z 1440 minút,
ktoré máme každých 24 hodín (menej ako
1%). Uvedomme si, ako ľahko strávime na
internete pol hodinu denne. Preto si
musíme určiť, čo je v našom živote skutočne
dôležité. Náš pokoj a ticho, naši priatelia,
naše skúšky, naša kariéra? Aké miesto
chceme, aby Boh zaujal v našom živote? Je
dôležité premýšľať o prioritách. Bez ohľadu
na dôležitosť našich každodenných
povinností je práve ten krátky čas, ktorý
výhradne venujeme Bohu, najlepšie
stráveným časom. Môžeme veriť, že Boh
dokáže urobiť čokoľvek. Ak si vyhradíme čas
na Boha v modlitbe a tvrdo pracujeme,
môžeme si byť istí, že Boh sa postará o to,

aby sme dokončili prácu včas. Z tohto
pohľadu je teda modlitba výhodná pre našu
kariéru. Preto sv. Matka Tereza hovorila
svojim sestrám, aby sa modlili viac v dni,
keď majú viac práce. Ak máme veľa práce,
potrebujeme extra pomoc a milosť od Boha.
Rozjímanie a kontemplácia. Zmyslom
kresťanskej modlitby je byť s Bohom.
Odlišuje sa tak od rozličných cieľov
budhistickej meditácie alebo hinduistickej
jogy, ktoré sa dajú praktizovať s vierou aj
bez viery v Boha. Ako kresťania sa vo svojich
modlitbách obraciame k Bohu, aby sme si s
ním budovali osobný vzťah. Pomôcť nám k
tomu môže rozjímanie nad biblickým
veršom, ikonou alebo zamyslením
cirkevných otcov či iných svätých.
Rozjímanie môže viesť ku kontemplácii, ak
sa výhradne sústredíme na lásku, ktorou nás
Boh milujme a ktorou my milujeme jeho.
Pochopenie. Modlitbou si vytvárame
osobný vzťah s Ježišom. Cez modlitbu lepšie
pochopíme, čo urobil, aby nás zmieril s
Bohom, a čo robí i teraz v našom živote. Ak
chceme lepšie pochopiť Boha a tiež seba
samého, začnime tým, že si nájdeme čas na
modlitbu. Boh sa o všetko ostatné postará.
Pomôže nám aj modliť sa: „Tak aj Duch
prichádza na pomoc našej slabosti, lebo
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nevieme ani to, za č sa máme modliť, ako
treba, a sám Duch sa prihovára za nás
nevysloviteľnými vzdychmi.“ Rim 8,26
Ako vieme, že to, čo prežívame, pochádza
od Boha? Všetko, čo prichádza od Boha,
nám prináša aj hlboký pokoj. Okrem toho
existuje niekoľko rád, ktoré nám pomôžu
rozoznať, či to, čo cítime, pochádza od
Boha: - všetko, čo nám Boh povie, je vždy v
súlade s tým, čo povedal Ježiš. Boh si
nemôže protirečiť. – Duch Svätý pomáha

Cirkvi hovoriť pravdu o Bohu. Všetko, čo
nám Boh povie, je vždy v súlade s učením
Cirkvi. – Ak nás niečo pri modlitbe vyrušuje,
porozprávajme sa o tom so svojím
duchovným sprievodcom. Pomôže nám
rozlíšiť, čo je dobré a čo nie. – Spoliehame
sa na vlastný rozum, ak úprimne počúvame
svoje svedomie, nájdeme správnu
rovnováhu. 

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

1. čítanie: Sk 4, 32-35
Ž: 118, 2-4. 16ab+17-18. 22-24
Refrén: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho
milosrdenstvo trvá naveky. alebo Aleluja.
2. čítanie: 1 Jn 5, 1-6
Evanjelium: Jn 20, 19-31

Krátke zamyslenie na evanjelium: Tomáš je názorným
príkladom každého, kto chce dôkazy aby uveril. Evanjelista nehovorí o tom, či Tomáš
skutočne vložil prsty do rán na Kristovom tele. Ale vie, že Tomáš uveril, pretože Ježiša
stretol. Prírodovedecké dôkazy nie sú zárukou viery, ktorá stojí na stretnutí so živým
Pánom. Ako stretnúť Vzkrieseného? Hľadať príležitosti, pri ktorých ľudia Boha poznávajú a
stretávajú sa s ním. Tam prichádza a koná.

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára.

Z farskej matriky

Vmesiaci marec prijali sviatosť krstu: 

Sebastián Pristáš 
Osvald Oravec.

Sobáše a pohreby neboli žiadne. 
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Nedeľa Božieho
milosrdenstva
Keď pápež Ján Pavol II kanonizoval sestru

Faustínu, taktiež v rovnaký deň, prekvapil
celý svet zavedením Nedele Božieho
Milosrdenstva (sviatok spojený s
posolstvom) ako sviatok pre celú
Cirkev.Tento sviatok sa slávi na prvú nedeľu
po Veľkej noci. O tomto dni Ján Pavol II
povedal: "Toto je najšťastnejší deň môjho
života."

Zverenie celého sveta do Božieho
Milosrdenstva
V roku 2002, pápež zveril celý svet do
Božieho Milosrdenstva ked posvätil svätinu
Božieho Milosrdenstva v Lagiewnikoch, na
predmestí Krakowa v Poľsku. To je miesto,
kde sú uložené telesné pozostatky sv.
Faustíny.
Svätý otec si spomína, že ako mladý človek
pracoval v lome, len niekolko metrov od
dnešnej svätyne. Taktiež povedal, že dlho
myslel na sv. Faustínu, ked písal svoju
encykliku o Božom Milosrdenstve. Okrem
toho, Svätý otec, často citoval z Denníčka
sv.Faustíny a modlil sa ruženec Božieho
Milosrdenstva pri svätom hrobe.

Po smrti Jána Pavla II
Po zvážení, že svoj život zveril do Božieho
Milosrdenstva a sv. Faustíne, niet sa čo
čudovat, že pápež Ján Pavol II zomrel na
vigíliu Božieho Milosrdenstva (večer pred
sviatkom), ktorý bol toho roku 3. apríla.
Taktiež nie je prekvapením, že nám Svätý
otec zanechal odkaz v Nedeli Božieho
Milosrdenstva, ktorý bol čítaný vo sviatočný
den po sv.omši, ktorá bola celebrovaná ako
zádušná omša za Sv. Otca.
Opakovane Ján Pavol II písal a hovoril o
našej potrebe obrátiť sa k Božiemu

milosrdenstvu ako odpoveď na špecifické
problémy našej doby. Zanechal silný symbol
zameraný na posolstvo Božieho
Milosrdenstva a jehooddanosť počas jeho
pontifikátu bude viesť Cirkev dlho po jeho
smrti.
Blahorečený bol v Nedeľu Božieho
milosrdenstva, 2011.
Podľa priania Pána Ježiša sa má sviatok
Božieho Milosrdenstva sláviť v prvú nedeľu
po Veľkej noci. Má byť nielen dňom
všeobecného uctievania Boha v tomto
tajomstve, ale aj dňom milosti pre všetkých
ľudí, a zvlášť pre hriešnikov.
Pán Ježiš spojil s týmto sviatkom veľké
prisľúbenia a najväčšie z nich spojil so
sviatosťou zmierenia a svätým prijímaním
prijatým v tento deň. Je to prisľúbenie
„úplného odpustenia vín a trestov“, čiže
taká milosť, akú dostávame len vo sviatosti
svätého krstu. Veľkosť tohto sviatku je aj v
tom, že všetci, dokonca tí, ktorí sa v tom dni
iba obracajú, si môžu vyprosiť každú milosť,
ak je to v zhode s Božou vôľou.

Korunka k Božiemu Milosrdenstvu
Modlí sa na klasickom ruženci.
Na začiatku: Otče náš..., Zdravas´Mária...,
Verím v Boha...
Na veľkých zrnkách:
Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i
božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho
Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich
hriechov i hriechov celého sveta. (1-krát)
Na malých zrnkách:
Pre jeho bolestné umučenie, maj
milosrdenstvo s nami i s celým svetom. (10-
krát)   
Na zakončenie:
Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný,
zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (3-
krát).
Ježišu, dôverujem v teba. (3-krát)       
Zdroj: www.vyveska.sk
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Dodatočné oznamy

Prerušenie distribúcie elektriny: Mesto Vranov upozorňuje na tieto termíny a miesta

prerušenia dodávky elektriny: 12. apríla ul. Lesnícka a ul. Zimná v čase 700 – 1800; 17.
apríla a 18. apríla ul. Prešovská od č.d. 532 po č.d. 535, ul. Herlianska od č.d. 532 smer

Citroen a ul. Veterná v čase 700 – 1800.
Termíny slávností: Najbližšie slávnosti v našej farnosti: 
6. mája – prvé sväté prijímanie, 
13. mája – odpustová slávnosť v našom farskom kostole, 
20. mája – odpustová slávnosť vo Vechci, 
10. júna – odpustová slávnosť v Trepec,
29. júla – odpustová slávnosť v starom kostole.

Patriarcha Tawadros: Nepomáhajte kresťanom odísť. Pomôžte im
ostať

Egypt 4. apríla (TK KBS) Najvyššia autorita Koptskej ortodoxnej

cirkvi oslovila katolícku dobročinnú a pastoračnú organizáciu ACN –
Aid to the Church in Need s požiadavkou o navýšenie podpory, ktorá má pomôcť
kresťanom ostať na Blízkom východe. Koptský ortodoxný patriarcha Tawadros II. vyjadril
túto prosbu na stretnutí s Neville Kyrke-Smithom, riaditeľom britskej národnej kancelárie
ACN – Aid to the Church in Need, počas jeho návštevy Egypta. „Chcel by som vás poprosiť,
aby ste naďalej podporovali prítomnosť kresťanov v tejto krajine a v ostatných krajinách
Blízkeho východu. Kresťania sú potrebnou súčasťou nášho regiónu a zároveň zmierňujú
konflikty medzi sunnitmi a šiitmi. Prosím, nepomáhajte kresťanom odísť. Pomôžte im
ostať. Všetci potrebujeme stabilitu, ktorú prináša prítomnosť kresťanov," povedal
patriarcha Tawadros II. Ďalej sa vyjadril, že zámerom viacerých útokov extrémistov na
egyptských kresťanov bolo zničenie dobrých vzťahov medzi rôznorodými skupinami
egyptskej spoločnosti. „Útoky v posledných rokoch neboli vyslovene útokmi namierenými
proti kresťanom, moslimom alebo bezpečnostným zložkám. Boli to útoky na našu národnú
jednotu. Útočníci chceli zničiť jednotu – ale my ostávame a modlíme sa v snahe byť
príkladom a svedectvom Ježiša Krista s otvoreným srdcom a náručím pre všetkých.“                   

(dodala Anna Sabolová ml.)  
Zdroj: www.tkkbs.sk
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Organizácie žiadajú odstrániť rodovú ideológiu z
Istanbulského dohovoru

Bratislava 4. apríla (TK KBS) Tristotridsaťtri organizácií

z deviatich členských štátov Rady Európy žiada Radu
Európy, aby odstránila tzv. rodovú ideológiu z

Istanbulského dohovoru a umožnila výhrady voči ideologickým častiam Istanbulského
dohovoru. Zo Slovenska sa pod túto výzvu predstaviteľom Rady Európy Andersovi
Samuelsenovi, Bridget O’Loughlinovej a Thorbjørnovi Jaglandovi podpísalo 35 organizácií.
Uvedená výzva je reakciou na vyjadrenie Bridget O’Loughlinovej, ktorým podľa vlastného
vyjadrenia chcela objasniť mylné predstavy týkajúce sa Istanbulského dohovoru. 
Signatári upozorňujú, že jej vysvetlenie odporuje explicitne textu Istanbulského dohovoru
a tiež, že jej vysvetlenie je v priamom rozpore s vyjadreniami iných autorít EÚ. Preto
navrhujú, aby Rada Európy iniciovala revíziu Istanbulského dohovoru, ktorou sa z
Dohovoru odstráni koncept „rodu“ a všetky s ním súvisiace pojmy a zároveň umožnila, aby
štáty mohli mať voči ideologickým častiam Istanbulského dohovoru výhrady.
„Obhajcovia Istanbulského dohovoru tvrdia, že ich cieľom nie je šíriť gender ideológiu, ale
výhradne bojovať proti násiliu na ženách. Navrhujeme teda, aby sa ideologické časti
vypustili a zostali len také ustanovenia, ktoré sú naozaj zamerané na boj proti násiliu. Ak
Rada Európy tejto našej výzve vyhovie, bude to dôkaz, že skutočným cieľom dohovoru je
naozaj boj proti násiliu a nič iné," hovorí Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a
rodinnú politiku. 
„Vítame, že sa zjednotilo toľko organizácií, platforiem a spoločností naprieč európskymi
štátmi, ktoré reagovali na kontroverznosť Istanbulského dohovoru. Je to dôkaz, aké
nejednoznačné interpretácie tento dokument spôsobuje, aké zmätky a neporozumenia
vyvoláva a akú nedôveru k nemu prechovávajú mnohé organizácie, ktoré sa v praxi venujú
pomoci ženám a rodinám v núdzi. Ak máme riešiť násilie v spoločnosti, potrebné je pozrieť
sa na jeho koreň, ktorý spočíva v nedostatočnej úcte k človeku a k životu, či už ide o muža
alebo o ženu. A venovať viac energie vzájomnému porozumeniu a spolupráci medzi mužmi
a ženami,“ doplnila Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života a členka Výboru pre
rodovú rovnosť.
Anton Chromík, predseda Aliancie za rodinu, uzavrel: „Podpísali sme tento list, lebo
Istanbulský dohovor nepomáha obetiam týrania, ale stal sa nástrojom ideologickej vojny.
Podpísaný Istanbulský dohovor je ako nabitá zbraň pri hlave a preto žiadame, aby
Slovensko vzalo svoj podpis späť pod Istanbulským dohovorom. Až potom, ako Rada
Európy dostane zdravý rozum a pristúpi k zmenám, ktoré odstránia z Dohovoru rodovú
ideológiu a nanucovanie tzv. nestereotypných rodových rolí našim deťom v školách,
môžeme zvážiť opätovne jeho podpísanie. Do toho času niet inej logickej cesty ako je
vzatie podpisu späť.“

(dodala Anna Sabolová ml.)  
Zdroj: www.tkkbs.sk 
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 15.4.-21.4. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. Mária Wellová.   

Farské rady: Prosím o stretnutie v pondelok o 2000 ekonomickú radu, v stredu o 1930.
pastoračnú radu.
Zbierka: Na budúcu nedeľu je tretia nedeľa v mesiaci a teda zbierka na dostavbu kostola a
pastoračného centra. Vďaka za milodary.
Omše v sobotu ráno: Keďže sme mariánsky kostol a v sobotu sa podľa možnosti odporúčajú
sväté omše ku cti Panny Márie, budeme po modlitbovom večeradle vo farskom kostole sláviť
sobotami ráno aj sv. omšu. Prvá v mesiaci bude obetovaná na odčinenie urážok a rúhaní proti
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, jedna bude na vaše úmysly vhodené do označenej
krabičky a posledná v mesiaci bude obetovaná za duše v očistci. Ak bude v sobotu popoludní
sobáš so sv. omšou, ktorá býva už z nedele, večerná sv. omša v starom kostole bude v takom
prípade zrušená.
sv. omša na vaše úmysly: Keďže sa nie vždy dá vyhovieť všetkým úmyslom na sväté omše a
stávajú sa nepredvídané životné okolnosti, skúsime jednu svätú omšu v mesiaci a to v sobotu
ráno obetovať na všetky úmysly, ktoré vhodíte do označenej krabičky. Úmysly sa pri omši
nebudú čítať, budú s krabičkou na úvod omše prinesené k oltáru. Najbližšie bude takáto sv.
omša v sobotu 14.4. ráno. Ak chcete, môžete k úmyslu pripojiť ľubovoľný milodar.
Odpustky dnes: Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v
kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz, splní predpísané podmienky na získanie
úplných odpustkov, pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych
vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné
odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
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.
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 3-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 2-krát.
3. Ján Jakubčin, syn Jána a Jany rod. Hrivnákovej, bývajúci v Čemernom a Katarína Pačutová,
dcéra Dušana a Jarmily rod. Mikulovej, bývajúca v Ondavských Matiašovciach, ohlasujú sa 1-
krát.
Rozpis lektorov:
3. veľkonočná nedeľa: 08.00 hod. - r. Baranska; 10.00 hod. - r. Bankovičova
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PPONdELOKONdELOK 09.04.201809.04.2018
Zvestovanie Pána (slávnosť)

sv. omša: 1830 ZBP Irena s rodinou 

Poklona Sv. olt.: 1915

uu TOROKTOROK 10.04.201810.04.2018 sv. omša: 800 + Anna, Michal a Anna 
Demčákoví

ss TREdATREdA 11.04.201811.04.2018
Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka

(spomienka) 

sv. omša: 1830 ZBP Helena s rodinou   
(detská)

ŠŠ TvRTOKTvRTOK 12.04.201812.04.2018 Poklona Sv. olt.: 1730

sv. omša: 1830 +  Anna a Terézia (15. výročie), 
Ján, Michal    

PP IATOKIATOK 13.04.201813.04.2018 sv. omša: 1830 ZBP Vladimír (25 rokov) 
(mládežnícka) a Lukáš Demčákoví  

ss OBOTAOBOTA 14.04.201814.04.2018 Modl. večeradlo: 700

sv. omša: 800 Vaše úmysly

sv. omša (JaA): 1830 ZBP rodina Štefanova

NN EdEľAEdEľA 15.04.201815.04.2018

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

sv. omša: 800 za farnosť

sv. omša: 1000 ZBP Anna Sabolová (70 rokov)

Sv. ruženec: 1430

LITuRgIcKýLITuRgIcKý PROgRAMPROgRAM OdOd 09.04.2018 09.04.2018 dOdO 15.04.201815.04.2018

“Odpustí sa ti, ak nemôžeš, ale nie, ak nechceš.”  (Henrik Johan Ibsen)


