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Drahé sestry a bratia,

želáme a vyprosujeme vám všetkým požehnané veľkonočné sviatky,

nech nás Zmŕtvychvstalý Pán obdarí pokojom, múdrosťou, silou a rozvahou

prežiariť Jeho víťazným svetlom všetky temnoty nášho smútku, bolesti,

utrpenia a nešťastia.

Nech sa nám s Jeho pomocou darí nikdy sa nepoddať zlu a nevzdať sa v

zápase za dobro a pravú radosť v tomto svete.

Redakcia časopisu Mariannum
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Šarkan
dokončenie z minulého čísla...

Abubaker pomaly a zamyslene kráčal k

obydliu, kde býval so svojou mamou.
„Myslím, že pre nás je určite najlepšie to,
aby sme mali pri sebe svojho ocka,“
mudroval. 
„Ak Boh počuje týchto chlapcov, bude počuť
aj mňa.“
Tak išiel a premýšľal, ako by mohol Bohu
predniesť svoju modlitbu. Keď prechádzal
okolo malého obchodíka, dostal nápad.
Predávali tam všelijaké veci, aj pekné
šarkany z farebného papiera. Kúpil toho
najväčšieho, na ktorého mu stačilo jeho pár
drobných a potom sa so svojím pokladom
vybral domov.
Mama práve nebola doma. Vzal ceruzku a
hneď sa pustil do práce. Na veľkého šarkana
začal písať svoju modlitbu. Boh – ak je tam
vysoko nad oblakmi – určite uvidí, ako sa
vznáša jeho šarkan. Určite sa skloní, aby si
prečítal modlitbu, ktorú tam napísal.
Vysvetlil Bohu, kto je, odkiaľ pochádza, kam
sa teraz dostal a ako veľmi túži nájsť svojho
ocka a vrátiť sa s ním domov. Potom sa
vybral na kopec, aby šarkana vypustil.
Odmotal celý špagát, aby mohol vyletieť čo
najvyššie k oblakom. Chcel, aby nebolo pre
Boha ťažké prečítať si jeho posolstvo. Veľa o
Bohu nevedel, ale snažil sa urobiť všetko čo
najlepšie.
Zrazu mu poryv vetra vytrhol špagát. Šarkan
sa najprv začal vznášať do výšky, potom ho
v diaľke zase strhlo k zemi. Abubaker už

nemohol nič robiť. Pomaly sa vybral domov
a dúfal, že veľký Boh si stihol prečítať jeho
modlitbu.
Chlapec netušil, že vietor odniesol šarkana
do údolia, cez ktoré viedla železnica z hôr.
Špagáv sa zachytil o vlak, ktorý práve tadiaľ
prechádzal. Zachytil sa o lokomotívu a
bezmocne sa trepotal vo vetre celou cestou
až do Kalkaty.
Medzitým Abubakerov otec, ktorého vojna
zahnala práve do Kalkaty, zúfalo hľadal svoju
manželku a syna. Každý deň prišiel na
stanicu a sledoval každý prichádzajúci vlak,
či sa tam náhodou neobjavia jeho milovaní.
V ten deň s hrmotom zabrzdil dlhý vlak,
ktorý prichádzal z hôr. Abubakerov otec
pozorne sledoval všetkých cestujúcich, ktorí
vystupovali z vlaku. Ale jeho manželka a syn
v ňom neboli. Potom si všimol šarkana,
ktorý bezmocne vial zachytený na boku
lokomotívy.
„Toto by sa istotne páčilo môjmu malému
chlapcovi,“ povedal si odmotal dolámaného
šarkana. Vtom si všimol detské písmo a
začal čítať to, čo zostalo zo správy: 
„Drahý Bože, volám sa Abubaker. Verím,
že...vidíš. Som tu v horách na kopci a
púšťam ti tohto šarkana, aby si vedel,
že...chcem nájsť svojho ocka. Viem, že..“
Viac sa prečítať nedalo. Ale Abubakerov
otec ani viac nepotreboval. Rýchlo si utekal
kúpiť lístok na vlak idúci späť do hôr. Už
vedel, kde má hľadať svojho syna a drahú
manželku.

Boh má ucho na tvojom srdci.

Augustín

(Anna Sabolová, ml.)
Zdroj: Každý má šancu, Marcela a Stanislav Bielikovci 
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1. čítanie: Sk 10, 34a. 37-43
Žalm: Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23
Ant.: Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. 
2. čítanie: Kol 3, 1-4 alebo 1 Kor 5, 6b-8
Evanjelium: Jn 20, 1-9 alebo Mt 28, 1-10 alebo Lk
24, 13-35

Krátke zamyslenie na evanjelium: V tieto dni stojí
za veľkú pozornosť Žalm 118. Vyjadruje celú šírku
evanjeliovej zvesti, vyjadruje prekvapenie, ktoré čakalo tých, ktorí sa opierajú o Božiu
pomoc… A to často neznamená, že človek na chvíľu nepochybuje, či existuje ešte nejaká
nádej. Učeníci ani Mária Magdaléna už asi nádej nemali. Nebolo nič, čo by im nádej dávalo,
pretože ešte neuverili Bohu naplno. Ešte netušia, že skutočný Boh je mocnejší ako ľudské
predstavy. Je však pozoruhodné sledovať, že Boh si vie poradiť aj v tejto situácii a učeníkom
dáva priestor pre rast ich viery. Pracuje s nimi ako múdry pedagóg. A zážitková metóda
výuky je niekedy najefektívnejšia, veď o svojom vzkriesení viackrát hovoril, ale nikto nebol
schopný jeho slovám uveriť a prijať ich. Otázkou zostáva, nakoľko sme pripravení nechať sa
Bohom prekvapovať a viesť.

Modlitba žaltára a breviára: Veľkonočný týždeň

Spomíname
22. apríla 2017 uplynie rok, keď si náš dobrotivý Pán Boh povolal do
nebeskej vlasti môjho milovaného manžela, ocka, dedka, svokra, brata a
švagra, MVDr. Pavla Alfonza Bindasa. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s
nami venujú spomienku a modlitbu.
Výročná sv. omša bude 23. apríla 2017 o 10:00 hod.

Manželka Aninka s deťmi

Spomíname
Odišla si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí
ťa milovali. Dňa 17.4.2017 si pripomíname prvé výročie úmrtia našej
milovanej mamky Heleny Rybarčákovej. 
S láskou, úctou a v modlitbách za ňu spomínajú dcéra Eva s rodinou, syn
Michal a celá rodina.
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Výnimočnosť

Je jednoduché byť priemerným človekom.

Čo na to treba? Nevyvíjať žiadnu aktivitu
navyše a nechať sa unášať prúdom života
bez toho, aby sme akýmkoľvek spôsobom
ovplyvnili svet. Nezanecháme po sebe
žiadnu stopu a nikto si nás pravdepodobne
nevšimne, pretože na svete sú milióny iných
priemerných ľudí. Ak sa však odhodláme
vynikať vo všetkom, čo robíme, budeme
žiarivým svetlom v tmách. A práve k tomu
nás Boh povoláva. Boh je úžasný a nás
stvoril na svoj obraz, preto ak máme naplno
rozvinúť svoj potenciál, musíme sa
rozhodnúť excelovať. Boh má so životom
každého človeka vynikajúce plány, ale
lenivec, ktorý uprednostňuje kompromisy,
ich nedokáže naplniť. Rozhodnime sa
vynikať v tom, čo robíme. Nemusí ísť
nevyhnutne o dokonalosť. Edwin Bliss
povedal: „Snaha o dosiahnutie
výnimočnosti je zdravá a príjemná. Honba
za dokonalosťou spôsobuje frustráciu a
nervozitu a je to strata času.“ Pochopme
rozdiel medzi výnimočnosťou a
dokonalosťou, ináč budeme frustrovaní a
nevyhneme sa pocitu zlyhania. Je
zaujímavé, že väčšina ľudí, ktorí majú
zlozvyk odkladať veci na neskôr, patrí medzi
perfekcionistov. Majú dojem, že sa od nich
vyžaduje dokonalosť, preto zo strachu zo
zlyhania odkladajú danú úlohu na neskôr.
Mohlo by sa zdať, že ide o lenivosť, možno
je to v niektorých prípadoch pravda. O
väčšine však platí, že nechcú sklamať
očakávania iných. Je úžasné uvedomiť si, že
ako ľudské bytosti s chybami a slabosťami
sotva dokážeme robiť veci dokonale a
vyhnúť sa zlyhaniam. Práve preto Boh poslal
svojho Syna ako dokonalú náhradu. V každej
situácii sa snažme urobiť, čo je v našich

silách, a dôverujme Bohu, že dokončí to, čo
my nezvládame. „Robme to najlepšie, čo
vieme, a dôverujme Bohu, že sa postará o
zvyšok!“ Ježiš povedal, že sa máme usilovať
byť dokonalí, ako je dokonalý náš Otec na
nebesiach (Mt 5,48). Slovo dokonalý v
gréčtine označuje človeka, ktorý dorástol do
úplnej zrelosti charakteru. Boh chce, aby
sme rástli a napredovali, ale nehnevá sa,
keď sa nám to nedarí. Dokonca aj apoštol
Pavol vyhlásil, že aj napriek veľkému úsiliu
ešte nedorazil do cieľa. Ak robíme
kompromisy, vykonáme o čosi menej, než
považujeme za správne. Vynikať znamená
urobiť o čosi viac a lepšie, než sa očakáva.
Snaha vyniknúť bola kedysi v spoločnosti
celkom prirodzená. Dnes to už tak nie je.
Posadnutosť mať viac – čo je vlastne
chamtivosť – nás núti uprednostňovať
kvantitu pred kvalitou. Stephen R. Covey
povedal: „Nie je dôležité robiť rýchlo
viacero vecí, ale robiť tie správne veci.“ Ak
sa rozhodneme excelovať a plniť si svoje
záväzky, prinesie nám to veľké vnútorné
uspokojenie, ktoré nám priemernosť nikdy
nedokáže poskytnúť. Ak si chceme
vypestovať návyk výnimočnosti, vytvorme si
systém, ktorý nám bude pripomínať, že
máme vykročiť zo zóny pohodlia. Vysávať
stred miestnosti je jednoduché, ale ak
chceme izbu dôkladne zbaviť nečistoty,
musíme odsunúť niektoré kusy nábytku a
vysávať aj pod skriňami. Snaha o
výnimočnosť nebude spočiatku ľahká, ale
postupne sa nám stane prirodzeným robiť
všetko čo najlepšie. Nezabudnime na to, že
návyky sa vytvárajú opakovaním. Ak sa
opakovane rozhodneme v každej situácii
vyniknúť, vybudujeme si tento návyk a
zároveň sa zbavíme zlozvyku priemernosti. 

(Dominika Čechová)
Zdroj: Meyer, J.: Od zlozvykov k dobrým návykom



stran
a 5

Veľká noc a jej symbolika

Kde sa vzali...? 

Vajíčka
V mnohých oblastiach panoval úplný pôst,
čiže nie len odriekanie mäsa, ale
akýchkoľvek jedál živočíšneho pôvodu,
niečo ako základ vitariánstva, keďže si
sliepočky nedali vysvetliť, že v tomto čase
vajíčka znášať netreba, z kratochvíle ich
začali ženy zdobiť, a na Veľkú noc sa vystavili
a darovali ako symbol (znovu)zrodenia,
keďže vo vajíčku sa ukrýva zárodok nového
života.
Bahniatka
Týždeň pred Veľkou nocou - Kvetná nedeľa -
pripomína deň palmových ratolestí, kedy
ľudia nimi vítali Pána pri jeho vstupe do
Jeruzalema (hlavného mesta Izraela) a takto
mu vystieľali cestu. Palmové listy boli
symbolom Kristovho víťazstva nad
hriechom a smrťou. U nás ich nahradili
bahniatka, rozkvitnuté ratolesti vŕby či
rakyty, ktoré tiež signalizujú prebúdzajúci sa
život na začiatku jari. Bahniatka sú
symbolom života. Bahniatka pripomínajú aj
to, že tak ako sa ich kvet udrží po celý rok,
tak aj náš život má charakterizovať stabilita
a jednotnosť. Ratolesti bahniatok posvätené
na Kvetnú nedeľu sa považujú za ochranný
štít pred zlom, chorobami a inými neduhmi.
Bahniatka v rôznych slovenských nárečiach,
nech už im hovoríme baránky, babuliatka, či
baburiatka, jahňady, birky či kozičky súvisia
s názvami mláďat rodiacich sa na jar. Ľudia
si ich dávali do vázy a zastokávali za obrazy,
aby dom chránili pred bleskom.
Baránok 
Hodovalo sa poväčšine s baraninou, na
poctu Kristovi, pastierovi, a jeho ovečkám.
Keďže si každý baraninu dovoliť nemohol,

nahradili ho barančekom sladkým,
pripraveným z cesta a posypaným cukrom.
Zajac 
Zajačik je symbolom skromnosti, pokory a
čistoty. Zároveň má plytký spánok, čím sa
chce povedať, že Ježiš bol krátko v hrobe,
aby potom vstal zmŕtvych. V Byzancii bol
znázorňovaný ako symbol Krista, alebo v
rukách Panny Márie, na znak čistoty a
nepoškvrnenosti.
Oblievačka
Z pohanských zvykov bolo polievanie vodou
očistou, zmývaním zla. Neskôr sa vplyvom
kresťanstva uvádzala ako pripomienka
svätého krstu a zároveň aj ako rozháňanie
žien polievaním vodou od vojakov, aby si
medzi sebou nešírili zvesť o Ježišovom
zmŕtvychvstaní.
Korbáč
Tento na Slovensku dôverne známy symbol
Veľkej noci má tiež pôvod v starých
pohanských zvykoch. Bitie a šľahanie prútmi
patrí k dávnym magickým praktikám. Má
priniesť zdravie, plodnosť, šťastie a odohnať
zlých duchov. Jarné šľahanie má
pripomenúť aj bičovanie Ježiša Krista pred
ukrižovaním. Aby prúty viac „štípali"
namáčali ich do vody. Hovorilo sa: „Čím
väčší šibák, tým väčšia česť." O jeho kvalite
nerozhodovala iba dĺžka, ale najmä počet
pramienkov. Plietli sa osmoráky, devätoráky,
dvanástoráky, šestnásťstoráky, niekde
dokonca až dvadsaťštvoráky. Polievanie
vodou sa odmeňovalo kraslicami.
Spoločným základom všetkých jarných
obyčajov bolo úsilie všemožným spôsobom
zabezpečiť dobrú úrodu. Na to slúžili aj
rôzne zvyky na ochranu rastúcej úrody
nesúce i spomínané kultovo - magické prvky
ako obdarúvanie kraslicami, pečivom alebo
šľahanie zelenými ratolesťami.

Zdroj: internet
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Mladí sa môžu prihlásiť na medzinárodné
stretnutie Magis Central Europe 

Bratislava 8. apríla (TK KBS) Jezuiti z

viacerých európskych provincií
Spoločnosti Ježišovej pozývajú mladých na
medzinárodné stretnutie mladých ľudí vo
veku od 18 do 35 rokov Magis Central
Europe (CE) 2017. Tohtoročný sa
uskutoční od 14. do 23. júla a pozostáva z
dvoch častí. 
Experimenty, ktoré budú prebiehať od 14.
do 20. júla v Českej republike, Rakúsku,
Maďarsku, Kosove, Poľsku, Slovinsku a na
Slovensku, naučia účastníkov nachádzať
Boha v každodennom živote, vo svojich
aktivitách, v ľuďoch, ktorých stretnú, ale aj
tam, kde by Ho nikdy predtým
neočakávali. 
Spoločné záverečné stretnutie v Prahe od
20. do 23. júla vytvorí vyše 200
účastníkom tohto medzinárodného
letného jezuitského podujatia priestor na
podelenie sa o svoju skúsenosť z
experimentov v národných skupinách a v
rámci Festivalu národov i možnosť
predstaviť svoju kultúru a skúsenosť
ostatným účastníkom.
Účastnícky poplatok za Magis CE 2017 je
120 €. Prihlasovanie trvá do 15. mája. 
Podrobné informácie o Magise CE 2017 so
zoznamom experimentov ako aj
registračný formulár je možné nájsť na
internetovej stránke
http://www.spolocenstvomagis.sk/

V Ríme otvorili Práčovňu pápeža
Františka, má slúžiť pre
najchudobnejších 

Vatikán 10. apríla (RV) V Ríme dnes

uviedli do prevádzky „Práčovňu pápeža
Františka“. Má slúžiť hlavne tým
najchudobnejším, ktorí nemajú možnosť
vyprať si svoje oblečenie a prikrývky.
„Práčovňa pápeža Františka“ sa nachádza
v centrálnej časti mesta vo štvrti
Trastevere, v komplexe, ktorý spravuje
Komunita sv. Egídia. Jej prevádzku budú
mať na starosti dobrovoľníci a členovia
komunity. V práčovni je k dispozícii 6
pračiek a 6 sušičiek a tiež žehličky.
Technické vybavenie a spotrebný materiál
podarovali výrobcovia produktov.
Ako uviedla Pápežská charita, táto
iniciatíva je konkrétnou odpoveďou na
výzvy uverejnené pápežom Františkom v
apoštolskom liste Misericordia et misera
na záver Jubilejného roku. Svätý Otec v
ňom píše: «Blízkosť ku Kristovi si vyžaduje
blízkosť k bratom, pretože nič nie je Otcovi
milšie, ako konkrétny znak milosrdenstva.
Milosrdenstvo sa zo samotnej svojej
povahy stáva viditeľným a rukolapným len
v konkrétnom a dynamickom skutku» (č.
16), a teda «nadišla chvíľa popustiť trochu
fantáziu milosrdenstva, aby sa zrodili
mnohé nové diela, ovocie milosti» (č. 18).

(dodala Anna Sabolová, ml.)
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 23.4.-29.4. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena sabolová.   
Nácvik detského zboru: Najbližší nácvik detského speváckeho zboru bude už klasicky v

sobotu 22.4. o 1330 v pastoračnom centre. Všetky decká sú srdečne pozvané. 
ADsM: Kto z mladých má ešte záujem ísť na Arcidiecézne stretnutie mládeže, nech bude taký
dobrý sa mi ozvať do zajtra (pondelka) večera. 
Pútnická sv. omša k 100. výročiu zjavení vo Fatime: Opäť vás chcem pozvať na pútnickú sv.
omšu k 100. výročiu vo Fatime teraz v stredu 19. apríla. Začali by sme o 18.00 hod.
večeradlom a modlitbou sv. ruženca, potom by sme išli vonku na sviečkový sprievod, opäť
doplniť ďalšie rameno kríža, čiže smerom ku Kultúrnemu domu a potom by bola sv. omša.
Hosťom na sv. omši bude už terajší prior pavlínov vo Vranove na Severe P. Rastislav Ivanecký,
ktorý bude viesť túto našu slávnosť. 
Ponuka sviečok a krytiek na sviečkové sprievody: Možnosť zakúpenia sviečok spolu s krytmi
je i naďalej, môžete si vybrať z viacerých farebných možností a sú k dispozícii na stolíku vo
vestibule. Cena krytky ako aj sviečky spolu je 0,80€. Peniažky vhoďte do drevenej krabice na
pripomienky a námety pre farnosť.
Zbierka na dostavbu nášho nového kostola: Na budúcu nedeľu bude zbierka na dostavbu
nášho nového kostol a pastoračného centra, konkrétnejšie na lavice, tak ako bolo avizované.
Už vopred Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary. 
Rozpis lektorov:
Veľkonočný pondelok: 8.00 hod. - P. Kavuličová, 10.00 hod. - J. Demčák - D. slivková; 
2. veľkonočná nedeľa: 8.00 hod. - rod. Baníkova - rod. Hrubovska, 10.00 hod. - rod. Tóthova
- R. čelková, 18.30 hod. - rod. Jenčova.  
Predmanželské ohlášky: 
1. Ing. Pavol Jurov, syn Štefana a Márie rod. Hájnikovej z Hlinného a Mgr. Jana Ondeková,
dcéra Jána a Ivety rod. Širákovej z Čemerného - 2.x. 
2. Filip Barilla, syn Filipa a Jarmily rod. Skokanovej zo Spišského Bystrého a Silvia Kmeťová,
dcéra Ľubomíra a Aleny rod. Hobľákovej z Čemerného - 1.x. 

Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marek Kunder, farár - 0915 947 309;

Anton Tatarko, kaplán - 0905 514 699;
Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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PPoNDEloKoNDEloK 17.04.201717.04.2017
Veľkonočný pondelok 

sv. omša: 800 (T)

sv. omša: 1000 (K) 

uu ToRoKToRoK 18.04.201718.04.2017
Veľkonočný utorok

sv. omša: 630 (T+K) 

ss TREDATREDA 19.04.201719.04.2017
Veľkonočná streda - pútnický
program k Fatimskej Panne Márii

Večeradlo s P. Máriou:       1800

Sviečkový sprievod:       1845

sv. omša: 1930 (hosť: P. Rastislav 
ivanecký)  

ŠŠ TVRToKTVRToK 20.04.201720.04.2017
Veľkonočný štvrtok

Poklona Sv. Oltárnej: 1730

sv. omša: 1830 (T+K) 

PP iAToKiAToK 21.04.201721.04.2017
Veľkonočný piatok

sv. omša: 1830 (K+T) mládežnícka 

ss oBoTAoBoTA 22.04.201722.04.2017
Veľkonočná sobota

sv. omša: 1830 (T+K) 

NN EDEľAEDEľA 23.04.201723.04.2017

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NEDEĽA
BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

sv. omša: 800 (K)

sv. omša: 1000 (K) 

Pobožnosť sv. ruženca:      1430

sv. omša: 1830 (T) 

liTuRgiCKýliTuRgiCKý PRogRAMPRogRAM oDoD 17.04.2017 17.04.2017 DoDo 23.04.201723.04.2017

“Nedovoľ, aby sa v tvojom živote tak rozmnožili starosti, že pre ne zabudneš na radosť,
ktorú dáva zmŕtvychvstalý Kristus.”  (sv. Matka Tereza)


