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„Ostaňte vo mne a ja vo vás.“ (Jn 15, 4) 

Pán nás vyzýva neodpájať sa od zdroja života.

Britský odvolací súd zamietol odvolanie rodičov smrteľne chorého chlapca Alfieho Evansa
proti rozhodnutiu súdu o zákaze jeho prepravy na liečbu do Talianska. Rodičia chceli syna
hospitalizovať vo vatikánskej nemocnici Bambino Gesù, ktorá ho je ochotná prijať a
poskytnúť mu starostlivosť. Lekári z Liverpoolskej nemocnice napriek nesúhlasu rodičov
odpojili v pondelok (23. 4.) večer Alfieho od prístrojov. Hoci čakali, že do pár minút zomrie,
chlapec začal samostatne dýchať a po niekoľkých hodinách mu poskytli kyslík a hydratáciu.
Takmer dvojročný Alfie trpí od svojich piatich mesiacov neznámou neurologickou
chorobou, ktorú lekári nevedia liečiť. Krátko predtým ako Alfieho v pondelok odpojili od
prístrojov, pápež František opätovne uverejnil odkaz na jeho podporu. „Dojatý modlitbami
a obrovskou solidaritou v prospech malého Alfieho Evansa obnovujem svoj apel, aby sa
načúvalo bolesti jeho rodičov a bola vypočutá ich túžba pokúsiť sa o nové možnosti
terapie,“ napísal František na twitteri. Smrteľne chorému 23-mesačnému batoľaťu  udelili
v pondelok talianske úrady občianstvo v nádeji, že tento krok umožní jeho prevoz do
nemocnice v Taliansku. „Len preto, že nikto nepozná ochorenie, pre ktoré trpí, nemusíme
mu vziať život,“ tvrdil Alfieho otec novinárom. „Ak nám prejaví známky umierania, budeme
s ním prežívať každú chvíľu. No zatiaľ nám nedal najavo, že je pripravený odísť, preto

chceme v zápase pokračovať.“
Ako ľahkovážne sa posudzuje ľudský život, ak sa
prestane zohľadňovať Kristovo zmŕtvychvstanie
a jeho význam pre každého človeka. „Ako
ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba,
ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete
vo mne.“ 

(podľa www.postoj.sk upravil Marcel Stanko)
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Dôverujme Bohu, že nás miluje a chce, aby sme boli šťastní. Podeľme sa o túto lásku s inými
a ostatné príde samo.   

Čo by sme mali robiť so svojím životom?

Každý človek na svete si musí túto otázku

zodpovedať. Možno ešte nepoznáme
odpoveď a možno sa nám zdá, že ešte stále
nerobíme to, na čo sme boli predurčení.
Odpoveď je vlastne celkom jednoduchá:
máme byť šťastní. To sa ľahko povie.
Môžeme si však byť istí, že Boh má plány s
každým, aj s nami. Jeho vôľa je, aby sme boli
dokonale šťastní. Boh chce pre nás šťastie.
V krátkom zhrnutí Biblie nám Boh vraví toto:
„Moje dieťa, rozumiem ti a dokonale ťa
poznám. Viem, kedy si sadáš a kedy vstávaš.
Poznám všetky tvoje myšlienky a skutky.
Stvoril som ťa na svoj obraz. Tvoril som ťa v
lone tvojej matky. Mám spočítané všetky
tvoje vlasy na hlave. Viem, kadiaľ sa tvoj
život bude uberať, a požehnám ťa, ak
pôjdeš mojou cestou. Si moje dieťa a ja som
tvoj milujúci Otec. Vždy som ťa miloval a
moja láska ťa bude stále sprevádzať.“
Niekedy počujeme ľudí hovoriť o novej práci
ako o novoobjavenom povolaní. V podstate
to znamená, že našli zamestnanie, ktoré
zodpovedá ich talentu a skúsenostiam.
Naše šťastie závisí od toho, ako sa nám darí
v tom, čo robíme. Ak niečo robíme dobre a
darí sa nám v tom, robíme to s láskou.
Šťastie teda súvisí s láskou. Väčšina z nás už

vie, že radosť nemáme len z vecí, ktoré radi
robíme, ale že človek je najšťastnejší vtedy,
keď robí veci pre niekoho, koho miluje.
Jedného dňa sa Ježiš trikrát spýtal Petra:
„Miluješ ma?“ Peter odpovedal: „Vieš, že ťa
mám rád.“ Boh sa nás pýta to isté.
Rozjímajme ďalej s pápežom Františkom:
„Pýjtame sa sami seba: Čo sme urobili pre
Krista? Čo robíme pre Krista? Čo by sme
mali robiť pre Krista? Milovať seba. Ako
však môžeme milovať Boha, keď máme
pochybnosti o úprimnej láske iných k nám?
A čo keď samého/samu seba nemáme
radi/rady? Na tieto závažné otázky musí
každý nájsť odpoveď. Začnime tým, že Boh
nás celkom isto miluje bez ohľadu na to, akí
sme. Ľudia si nás často vážia pre niečo, čo
robíme alebo čo mme. No a na to, aby nás
miloval Boh, nemusíme robiť nič. Naozaj
miluje všetkých takých, akí sú, bez ohľadu
na vonkajšie a vnútorné nedokonalosti,
silné stránky aj neduhy. Boh nás pozná
lepšie ako my a presne vie, akí sme. Veď nás
stvoril. Čo teraz? Teraz si myslíme: „Dobre,
tak nás Boh miluje takých, akí sme.
Nemôžeme sa však celý deň flákať a nič
nerobiť! V tom máme pravdu. Ďalší krok
teda bude kráčať s Bohom a hľadať vlastnú
životnú cestu. Nie je to ľahké. Keďže sa
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človek popri tom obyčajne musí venovať
každodenným povinnostiam. Objavovanie
toho, čo nám prinesie skutočné šťastie, však
stojí za námahu, lebo to zmení celý náš život
k lepšiemu. Pre nájdenie svojho životného
povolania je dôležité najprv pracovať na
vzťahu s Bohom. Odpoveď nám môže dať
iba on. Modlitbou, spoznávaním seba aj
svojej viery a starostlivosťou o iných sa
naučíme lepšie načúvať Bohu. Ako môžeme
byť slobodní, keď má s nami Boh už plány?

Boh nás stvoril, lebo nás miluje Túži po tom,
aby sme sa slobodne rozhodli opätovať jeho
lásku tým, že budeme vo svojom živote
hľadať jeho vôľu. Ešte pred naším
narodením mal Boh s nami plán. Napriek
tomu sme slobodní a môžeme sa rozhodnúť
Boží plán neprijať a vydať sa vlastnou
cestou. Musíme však vedieť, že bez Boha
nedosiahneme skutočné šťastie.  

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

Prvé sv. prijímanie
– obsah verzus
forma?

Prvé sväté prijímanie je dôležitou

udalosťou v živote každého veriaceho
človeka. Práve pred sto rokmi pápež Pius X.
znížil vek detí, ktoré môžu pristúpiť k
Eucharistii, z dvanásť až štrnásť rokov na
sedem. Vnímajú dnes deti a najmä ich
rodičia podstatu tejto udalosti alebo sa prvé
sväté prijímania zmenili na súťaž o najkrajší
prednes, dar a oblečenie?
Pius X., ktorý je označovaný aj za pápeža
Eucharistie, je posledným pápežom, ktorý
bol svätorečený. „Pontifikát svätého Pia X.
zanechal nezmazateľnú stopu v dejinách
Cirkvi a bol poznačený veľkou snahou o
reformu, ktorú vyjadrovalo už jeho motto
Instaurare omnia in Christo - Všetko obnoviť
v Kristovi,“ uviedol na jeho adresu súčasný
pápež Benedikt XVI. v rámci jednej zo
svojich augustových katechéz počas
generálnej audiencie. „Od začiatku sa
venoval reorganizácii rímskej kúrie, potom
dal zreformovať Kódex kanonického práva,

ktorý neskôr promulgoval jeho nástupca
Benedikt XV. Zaslúžil sa tiež o reformu
vyučovania a formácie budúcich kňazov,
založil viacero regionálnych seminárov,
ktoré dal vybaviť dobrými knižnicami a
zabezpečil pre nich dobre pripravených
profesorov,” vypočítal jeho mnohostranné
aktivity Benedikt XVI.
Medzi rozhodnutia s najširším a
najviditelnejším dopadom však patrilo
zavedenie nového katechizmu a postavenie
Eucharistie do centra duchovného života
vydaním encykliky Quam singulari z 8.
augusta 1910, v ktorej Pius X. odporúčal
nielen dennú účasť na svätom prijímaní, ale
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ktorou zaviedol aj zníženie veku
prvoprijímajúcich detí na úroveň, kedy sú
schopné používať rozum a odlíšiť obyčajný
chlieb od eucharistického.

Vek neprekáža
Základná otázka znie, či dieťa vo veku
sedem rokov dokáže pochopiť podstatu
tejto sviatosti. Kardinál Antonio Cañizares
Llovera, prefekt Kongregácie pre Boží kult a
disciplínu sviatostí tvrdí: “Všetci, špeciálne
deti potrebujú chlieb, ktorý zostúpil z neba,
pretože aj duša sa potrebuje živiť. Nestačia
naše vymoženosti, veda, technika,
akokoľvek sú dôležité,” uviedol vo svojom
článku, ktorý vyšiel vo vatikánskom denníku
L´Osservatore Romano presne v deň stého
výročia vydania encykliky Quam singulari.

Podľa kardinála sú práve deti vystavené
mnohorakým ťažkostiam, častokrát sú
obeťami krízy rodiny. „V takomto prostredí
je pre nich ešte potrebnejšie stretnutie,
priateľstvo, jednota s Ježišom, jeho
prítomnosť a sila. Oni
sú, vďaka ich
nepoškvrnenej a
otvorenej duši tými,
ktorí sú, bez
pochybností, lepšie
disponovaní pre toto
stretnutie.“ V čase,
keď deti dozrievajú
ešte skôr ako v
minulosti, sú podľa
neho úvahy o
zvyšovaní veku
p r vo p r i j í m a j ú c i c h
bezpredmetné a treba skôr uvažovať o
možnosti posúvať hranicu dole. 

Deti ako vzor
Pastoračná prax potvrdzuje, že príprava na
prijatie Eucharistie by nemala byť

zameraná len na deti, ale aj na ich rodiny. Aj
preto bol na Slovensku vyvinutý
pastoračno-katechetický projekt pre
prvoprijímajúce deti a ich rodičov, ktorý v
Katolíckych novinách (24/2010, s. 14)
predstavil riaditeľ Diecézneho
katechetického úradu v Nitre Martin
Michalíček a ktorý je podrobne
rozpracovaný v publikácii Katechizácia
rodičov prvoprijímajúcich detí. Projekt je
postavený na šiestich stretnutiach, na ktoré
prichádzajú deti so svojimi rodičmi: kňaz sa
venuje rodičom a animátori deťom. „Po
prvom stretnutí v októbri je v kostole na
nedeľnej svätej omši liturgické otvorenie
prípravy na prvé sväté prijímanie a
predstavenie detí farskému spoločenstvu.
Po ňom nasledujú sľuby detí, rodičov a
farského spoločenstva v súvislosti s
prípravou na prvé sväté prijímanie,“ píše
Michalíček a dodáva, že kňaz by sa mal s
rodičmi stretnúť aj po slávnosti prvého
svätého prijímania, aby ich povzbudil do

novej etapy
duchovného života
rodiny.

Slávnostné šaty
alebo liturgická
rovnošata?
Vo viacerých
farnostiach sa
postupne zavádza
prax, že deti
neprichádzajú v deň
“D” do kostola v
s l á v n o s t n o m

oblečení, ale v bielej tunike. V tom, ktorá z
týchto alternatív je vhodnejšia, sa v diskusii
rozchádzali nielen naši čitatelia, ale aj
oslovení kňazi. „Zástancovia rovnakých álb
argumentujú tým, že ani rodičia, ani deti sa
nebudú sústreďovať na šaty, ale na to

“Keď sa rodičia k príprave
svojich detí postavia ako k
vlastnej ,duchovnej obnove´ a
keď sa usilujú o spoluprácu s
katechétami a kňazmi, vtedy
sa z tretieho ročníka môže
stať rok požehnania pre celú
rodinu.”

kňaz Peter Fogaš
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1. čítanie: Sk 9, 26-31
Ž.: 22, 26b-27. 28+30. 31-32
Refrén: Tebe, Pane, patrí moja chvála vo veľkom
zhromaždení. alebo Aleluja.
2. čítanie: 1 Jn 3, 18-24
Evanjelium:  Jn 15, 1-8

Krátke zamyslenie na evanjelium: Nejeden rodič zažil
horúce chvíle, keď sa jeho dieťa rozhodlo, že bude žiť bez rodičov. Pubertálny nápad sa
vzápätí ukázal ako hlúpy, ale mladý človek zistí, aké neľahké je žiť bez kvalitného zázemia.
Dnešné evanjelium reaguje na prácu vinohradníkov. Mnohí z nás už stromy a kríky
neorezujeme a neštiepime. Napriek tomu obraz ratolestí napojených na kmeň zostáva
veľmi názorným. Čo však znamená ostať na viniči, teda, čo znamená „kto ostáva vo mne“?
Ježiš dáva učeníkom svojho Ducha. Bez neho sa kresťanstvo stane prázdnym ritualizovaním
života či súborom morálnych noriem. Otvorme sa znovu tejto Božej sile Ducha Svätého.

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára.

podstatné, Ježiša v Eucharistii.
Argumentuje sa aj ekonomickou situáciou
mnohých chudobných rodín, ktorých deti
sa môžu cítiť zahanbene pred ich
kamarátmi z dobre situovaných rodín.
Slávnostné šaty zasa umocňujú slávnostný
rozmer udalosti,” zhŕňa dôvody za a proti
františkánsky kňaz Gabriel Prievalský,
pričom osobne sa prikláňa k slávnostným
šatám. 
“Keď sa rodičia k príprave svojich detí
postavia ako k vlastnej ,duchovnej obnove´
a keď sa usilujú o spoluprácu s katechétami
a kňazmi, vtedy sa z tretieho ročníka môže
stať rok požehnania pre celú rodinu.”
kňaz Peter Fogaš Zdieľať
K tejto možnosti inklinuje aj verbista Milan
Bubák. „Riadne oblečenie lepšie zvýrazní
osobnosť mladého človeka, dá mu najavo,
že má svoju dôstojnosť, ktorá sa prejavuje
aj v slávnostnosti a jedinečnosti jeho
oblečenia. Taktiež ho pripravuje na všetky

budúce slávenia: dieťa si tak uvedomuje, že
je tu niečo, čo je natoľko slávnostné, že sa
treba inak obliecť.“ Diecézny kňaz Pavol
Hrabovecký sa naopak prikláňa k rovnakým
tunikám. „Je to dávna anglo-americká
skúsenosť školských rovnošiat, ktorými sa
predchádza tomu, že deti sú smutné a
sklamané z toho, že ich rodičia si nemohli
dovoliť kúpiť im také šaty ako rodičia ich
spolužiakov. Skrze túto ,rovnosť´ sa potom
rodičia aj deti môžu viac zamerať na
samotnú slávnosť a nie na veci okolo nej.”
Napriek rôznosti pohľadov nepochybne
existuje zhoda na tom, že ak dieťa a jeho
rodičia pochopia obsah a podstatu
Eucharistie, v ktorej sa Kristus dáva
všetkým bez rozdielu, nebude zohrávať
rolu, v akom oblečení, ale s akým srdcom
ho človek prijíma.

(Imrich Gazda)
Zdroj: svetkrestanstva.postoj.sk
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Naplnili poslednú vôľu kard. Berana, jeho
ostatky uložili v Prahe  

Praha 25. apríla (TS ČBK) Do nového

kamenného sarkofágu v kaplnke, ktorú
nájdete v chráme sv. Víta, Václava a Vojtecha
na Pražskom hrade v Prahe, boli 23. apríla
večer uložené ostatky kardinála Josefa
Berana. Týmto spôsobom bol naplnená jeho
posledná vôľa. Cesta z Ríma na miesto
posledného odpočinku sa skončila. 
Rakva s telom kardinála Josefa Berana,
bývalého pražského arcibiskupa, českého
prímasa a politického väzňa dvoch
totalitných režimov, bola v katedrále uložená
po svätej omši, ktorú celebroval pražský
pomocný biskup Václav Malý. Po jej
skončení sa liturgický sprievod vydal ku
kaplnke, ktorej sa od svätorečenia Anežky
Českej v roku 1989 hovorí kaplnka sv. Anežky
a kde boli ostatky kardinála Berana uložené. 
Václav Malý vo svojom príhovore prirovnal
život a činy kardinála Berana k sv.
Vojtechovi, podobne ako to urobil kardinál
Dominik Duka pri sobotnej svätej omši.
"Svätý Vojtech túžil po kláštore, a keď bol
vyhnaný po prvýkrát, a ostal v Ríme, vstúpil
do kláštora. Bolo to pre neho niečo, čo
dominovalo jeho duchovnému

rozpoloženiu, ale on sa toho dokázal zriecť, keď ho pápež vyzval, aby sa vrátil do Prahy,"
uviedol. 
Kardinál Beran sa po svojej ceste do Ríma (kvôli menovaniu za kardinála) v roku 1965
nemohol vrátiť späť do vlasti. Vo Vatikáne žil v exile a zomrel tam v roku 1969. Podľa jeho
poslednej vôle, ktorá sa českým historikom a cirkvi dostala do rúk v 90. rokoch, si však vždy
prial byť pochovaný v Čechách. O repatriáciu ostatkov kardinála Berana rozhodol pápež
František začiatkom tohto roka. Ostatky z Vatikánu previezli 20. apríla. 

(dodala Anna Sabolová ml.)  
Zdroj: www.tkkbs.sk

Blahorečenie Anny Kolesárovej sa
uskutoční 1. septembra v Košiciach 

Košice 25. apríla (TK KBS) Slávnosť

blahorečenia Anny Kolesárovej z Vysokej
nad Uhom sa uskutoční 1. septembra
2018 na priestranstve štadióna
Lokomotívy na Čermelskej ceste v
Košiciach. Novinárov o tom informovali na
Arcibiskupskom úrade v Košiciach. Svätý
Otec František na obrad blahorečenia
delegoval talianskeho kardinála Angela
Amata, prefekta Kongregácie pre kauzy
svätých. 
Košický arcibiskup metropolita Mons.
Bernard Bober novinárom povedal, že
žijeme v radostnom ovzduší, kedy sa
začínajú prípravy na samotnú slávnosť.
Očakáva sa na nej okolo 30 000 ľudí.
Hlavný program sa začne v piatok 31.
augusta 2018 večer v Katedrále sv. Alžbety
v Košiciach. Pokračovať bude v sobotu 1.
septembra samotnou slávnosťou
blahorečenia a popoludňajším
programom. Relikvie budú trvalo
vystavené v Dóme svätej Alžbety v
Košiciach, ako aj v jej rodnej obci. Z Košíc
ich tam prenesú 30. septembra 2018. 



VV čASEčASE oDoD 30.04.2018 30.04.2018 DoDo 06.05.201806.05.2018
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 6.5.-12.5. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. Mária Feníková.   

Nácvik detského zboru: V sobotu o 1330 nacvičuje v pastoračnom centre detský zbor.   
1. sväté prijímanie: Rodičov i deti pozývame na na ďalšie stretnutie v stredu 2.5. po detskej

sv. omši.  Samotná slávnosť bude 6. mája o 1000. Táto sv. omša je predovšetkým pre
prvoprijímajúce deti a príbuzných, ostatných prosím o porozumenie pri organizácii tejto sv.
omše. Čo sa týka spovede, prvoprijímajúce deti pristúpia prvýkrát ku sviatosti zmierenia v

sobotu 5. mája o 900. (Po nej si ešte raz preskúšame priebeh slávnosti.) Rodičov, krstných
rodičov a príbuzných prosím, aby využili príležitosť vyspovedať sa v inom čase. 

od 1. mája budú sv. omše v utorok ráno o 630 a v starom kostole. 
Májová pobožnosť: Počas mája všetky sv. omše budeme začínať májovou pobožnosťou.
Prvý piatok: V piatok dopoludnia navštívim chorých podľa zoznamu z minulého mesiaca.
Prípadné zmeny nahláste do štvrtka v sakristii.
Deviatnik k Fatimskej Panne Márii sa začneme modliť od piatka 4. mája. 

V sobotu bude sv. omša s platnosťou na nedeľu sobášna o 1530 v novom kostole. V starom
sa večerná sv. omša ruší.
Turíčna novéna 2018: Bratia redemptoristi nás pozývajú do Gaboltova na Turíčnu novénu,

ktorá sa začne vo štvrtok 10. mája o 1700 a ukončí sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého v

nedeľu 20. mája o 1030 slávnostnou sv. omšou. Program novény je na plagáte.
Farské evanjelizačné bunky: Všetkým, ktorí by sa chceli oboznámiť s týmto projektom, je
určená Prezentácia systému farských evanjelizačných buniek v kláštore sestier

redemptoristiek vo Vranove n.T.-Lomnici dňa 8. mája od 830 do 1700. V predvečer je o 1900

večer chvál. Svoju účasť je treba nahlásiť do konca apríla. Kontakt: Slávka Fejková 0918 590
592, mail: evanjelizacnebunky@gmail.com.  
Predmanželské ohlášky:
1. Michal Jenčo, syn Miroslava a Anny rod. Demkovej, bývajúci v Čemernom a Adriána
Hricová, dcéra Marka a Adriany rod. Matiovej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 3-krát.
Rozpis lektorov:
6. veľkonočná nedeľa: 08.00 hod. - r. Grominova; 10.00 hod. - 1. sväté prijímanie.
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Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220;

Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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Vaše pripomienky, príspevky a návrhy čakáme na mariannum@gmail.com vždy vo štvrtok do 12:00 

Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.  

PPoNDELoKoNDELoK 30.04.201830.04.2018
Spomienka na bl. sestru Zdenku 

Sv. spoveď: 1700

Sv. omša: 1830 ZBP František   

Poklona Sv. olt.: 1915

uu ToRoKToRoK 01.05.201801.05.2018
Sv. Jozefa, robotníka (ľubovoľná

spomienka) 

Sv. omša (JaA): 630 ZBP Jozef (50 rokov)   

SS TREDATREDA 02.05.201802.05.2018
Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa

Cirkvi (spomienka) 

Sv. spoveď: 1630

Sv. omša: 1830 ZBP Emília Olahová (50 rokov)   
(detská)

ŠŠ TVRToKTVRToK 03.05.201803.05.2018
Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
(sviatok)
Prvý štvrtok v mesiaci – deň
modlitieb za duchovné povolania

Sv. spoveď: 1630 s poklonou Sv. olt.

Sv. omša: 1830 + Andrej 

PP iAToKiAToK 04.05.201804.05.2018
Prvý piatok v mesiaci 

Sv. spoveď: 1630

Sv. omša: 1830 Za ctiteľov BSJ a členov 
Ružencového bratstva        

SS oBoTAoBoTA 05.05.201805.05.2018
Prvá sobota v mesiaci 

Fatimská sobota: 700

Sv. omša: 800 ZBP Mária Kucirková (50 rokov)

Sv. omša (sobáš):1530

NN EDEľAEDEľA 06.05.201806.05.2018

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

Sv. omša: 800 za farnosť

Prvé sv. prijím.: 1000

Sv. ruženec: 1430

LiTuRGicKýLiTuRGicKý PRoGRAMPRoGRAM oDoD 30.04.2018 30.04.2018 DoDo 06.05.201806.05.2018

“Byť viac znamená sa spojiť.”  (Teilhard de Chardin)


