9
26. 04. 2015 – 9. 05. 2015

Slovo na úvod
Istý Ind, hinduistický filozof, ktorý sa rozhodol uskutočniť výpravu po európskych krajinách, po svojom návrate vo svojich zápiskoch
uviedol: „Keď som raz v strede potoka videl
veľký kameň, dlhý čas som sa zamýšľal nad
tým, že aj keď tisícročia bez prestávky obmývajú túto skalu vlny vôd, tá vo svojom vnútri
nemá ani náznak vlhkosti. Rovnako bez náznaku Kristovho Ducha vo svojom vnútri sú
kresťanské národy.“
Ako je možné, že nás takto vnímajú iné
národy, a to napriek tomu, že vidno u nás aj
plné kostoly, aj modliacich sa ľudí, aj rady pri
spovedniciach. Nebude to náhodou tým, že
sme zabudli na to, že viera je v prvom rade
milosť, ktorú sme ako maličký dar dostali
v krste a o ktorú sa treba starať a rozvíjať ju?
Práve pri zamýšľaní sa nad otázkou zveľaďovania viery je pre mňa osobne veľkou inšpiráciou Panna Mária, ktorej sa práve v nadchádzajúcom mesiaci budeme obzvlášť prizerať.
Spása medzi ľudí neprišla vďaka tomu, že
Mária bola bez hriechu, že sa vedela pekne
modliť, viedla morálne bezúhonný život, alebo
že jednoducho nezavadzala Bohu. Ježiš sa
stal človekom a vykúpil nás z hriechu a smrti
vďaka tomu, že Mária sa aktívne zapojila do
Božieho plánu. Žiadne slovo neletelo jedným
uchom dnu a druhým von. Žiadna vec nebola
tou, ktorá sa jej netýka. Žiadna udalosť nebola
taká, aby ju nedokázala premeniť na svoju
výhodu a stať sa tak silnejšou.

Viera človeka je darom od Boha z lásky.
Láska, aby dávala zmysel, potrebuje komunikáciu a aktívne zaangažovanie sa. Odpovedať na
lásku, jasne, čitateľne a priamo je veľkou prednosťou ženy a matky. Otcovia, bez pochýb,
rovnako mocne milujú, no túto lásku treba mnohokrát hľadať v spleti každodenných starostí
o živobytie, vychovávajúcej prísnosti, snahy
niečo naučiť a odovzdať. Láska matky je priama. Prečítali sme ju toľko ráz, keď sa usmiala,
nežne pohladila, upiekla obľúbený koláč, a to
iba pre nás, keď sa stala mediátorkou vstupujúcou do spravodlivého hnevu otca.
Boh videl túto prednosť u Márie a práve
preto nám ju zanechal ako príklad, aby práve jej
rukami nás On sám objímal a On sám viedol.
Môžeme sa tak prizerať a učiť sa nie od nedosiahnuteľného Boha, ale od ženy, dcéry človeka, ktorá je nám taká blízka.
Keď sa teda vrátim k otázke viery, alebo
lepšie povedané, jej zveľaďovaniu, pomôže
mojej viere, keď sa budem prizerať tomu, čo
farnosť pripravuje ostatným? Stanem sa lepším
človekom, keď nebudem robiť problémy manželke či manželovi, ak sa rozhodne ísť cez týždeň do kostola? Priblížim sa viac k Bohu
a budem ho viac milovať, ak pošlem svoje deti
na spoveď a prikážem im ísť v nedeľu na svätú
omšu? Nie je to náhodou spôsob, akým chce
MNE Boh povedať, že ma miluje a že som preneho dôležitým? Nedeje sa tak aj za pričinenia
Márie…?
O. Ondrej Kentoš OSPPE

Mariánska úcta – jeden
z duchovných pilierov

Aj tohtoročný mesiac máj bude pre
našu farnosť, podobne ako v iných farnostiach, charakteristický májovými mariánskymi
pobožnosťami. História májových pobožností
má počiatok v liturgii „nájdenie svätého Kríža“, ktorá pripadla na 3. mája.
Následne nato sa v Nemecku rozvinuli kajúce pobožnosti, tzv. „májové modlenie“,
v ktorých sa rozjímalo o utrpení Pána
a prosilo za dobré počasie. Už v polovici
17. storočia však nachádzame náznaky zmeny týchto pobožností na mariánske, pričom
v 19. storočí sa stali najvýraznejším prejavom
mariánskej úcty. Veľmi silným impulzom pre
rozvoj týchto pobožností bolo vyhlásenie dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie
v roku 1854. Ich obsahom sa vtedy stala meditácia o Panne Márii, spievanie mariánskych
litánií – väčšinou Loretánskych a recitovanie
mariánskych modlitieb.

Evanjelisti sv. Lukáš a sv. Ján, ktorí
nám podávajú správy o Panne Márii, sa neobmedzujú len na zdôraznenie Máriinej účasti na
vykupiteľskom diele Ježiša Krista, ale celkom
konkrétne vykresľujú aj rysy jej osobnosti, ktorá
z nej robí dokonalú anticipáciu Cirkvi a prvú
kresťanku. Všetky duchovné rozmery aj kresťan dneška môže nájsť v Panne Márii a vnímať
jej duchovný portrét. Chudoba (Lk 1,48), služba (Lk 1,38.48; Jn 2,5), bázeň pred Bohom (Lk
1,29.50), vedomie vlastnej krehkosti (Lk 1,52),
zmysel pre spravodlivosť (Lk 1,53), solidarita
s Božím ľudom (Lk 1,52-55), radosť (Lk
1,28.47), otvorenosť a disponibilita pre Boží
plán (Lk 1,38.51), dôvera v naplnenie Božích
prísľubov (Lk 2,19; 2,51) – to všetko svedčí
o hlbokej Máriinej zbožnosti. Hlavne svätý
Lukáš predstavuje Máriu ako Pannu s novým
srdcom, uspôsobenú Duchom Svätým obetovať Bohu totálne „áno“ a vykresľuje jej vieru,
ktorú Boh márne očakával od vyvoleného národa. Mária sa nám v evanjeliách predstavuje
ako aktívna spolupracovníčka a vzor duchovného života.
Mesiac máj so svojou mariánskou tradíciou nás opätovne pozýva zahĺbiť sa do týchto
Máriiných aspektov. Na záver pripomíname, že
mariánske pobožnosti – jeden z duchovných
pilierov kresťanov – budú v našej bazilike začínať denne tradične o 18.00 hod. Je to aj jedna
z možností, kedy môžeme prosiť za seba, za
svoju rodinu a za Svätého Otca Františka i za
pokoj vo svete.
Spracovala Veronika F.
Zdroj: http://www.kjs.sk/?menu=1&header=2&obsah=17

Obr.:http://oratkosastin.webnode.sk/products/oslava-sviatku-pmarie-pomocnice-krestanov-mariansky-beh-25-maj/

Človek je tak stvorený, že ho dojíma, keď vidí, že ho niekto miluje a čoskoro on
tiež miluje toho, kto ho prv miloval. Takto vzniká láska Božia v srdci človeka.
Z poznanej lásky vzniká láska.
Sv. Katarína Sienská
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Medailónik svätých

Svätý PIUS V., pápež
Jeho sviatok v Cirkvi slávime 30. apríla. Bol
224. pápežom v poradí. Aj keď toto číslo nehovorí nič výnimočné, tento svätec bol čímsi výnimočný – snažil sa o obrodu kresťanstva
a zároveň sa usiloval zastaviť šíriace sa bludy.
Podporoval aj vzdelanie ľudu.
Narodil sa 17. januára 1504 v Boscomarengu (pri Alexandrii). Chudobný, obyčajný
chlapec Antonio. Ako dieťa bol pastierom. Keď
vyrástol, vstúpil do rádu dominikánov a prijal
meno Michele. V dvadsiatich štyroch rokoch
bol vysvätený za kňaza. Postupne vymenovaný
za biskupa, neskôr za kardinála. Aj keď sa stal
pápežom, pokračoval v prísnej rehoľnej askéze
a pod pápežským ornátom nosil hrubý mníšsky
habit. Zaujímavosťou napríklad je, že obmedzil
používanie odpustkov. V roku 1571 sa zaslúžil
o víťazstvo kresťanov nad Saracénmi v bitke
pri Lepante.
Zomrel 1. mája 1572 vo veku 68 rokov,
pochovaný je v Bazilike Santa Maria Maggiore.
Erika Kušnírová

Niekto, kto je vyslaný
Tretí máj je zasvätený sv. Filipovi a sv.
Jakubovi, tohto roku však slávime 5. nedeľu
po Veľkej noci. Apoštoli svätí Filip a Jakub boli
obyčajní ľudia, ktorých Boh použil neobyčajným spôsobom. Evanjeliá nám hovoria aj
o ich rôznych zlyhaniach, zápasoch či pochybnostiach, čo len potvrdzuje ich ľudskú
podstatu. Konkrétne apoštol Filip je dôkazom
pochybností, keď hovorí Ježišovi: „Pane, ukáž
nám Otca a postačí nám!“ V odpovedi mu
Kristus jemne vyčítal nechápavosť a neveru.
Svojím životom však poukazuje na to, že viera
bez skutkov je mŕtva.
Jakub Mladší vo svojom apoštolskom liste
tiež hovorí o vzťahu medzi vierou a skutkami.
Potvrdil to svojím činom, keď ho veľkňaz Hanan II. dal zhodiť z chrámovej hradby. Jakub
sa pádom nezabil, ale dvihol sa na kolená
a modlil za svojich nepriateľov, zatiaľ čo sa
oni usilovali dobiť ho kameňmi. Dokázal by
toto niekto z nás?
Títo apoštoli boli obyčajní ľudia. Ak zlyhali,
opäť vstali, aby hlásali Božie slovo. Veď Boh
práve ich skrze Ježiša vyslal. Každý z nás je
obyčajným človekom. Padáme, zlyhávame,
zápasíme, máme pochybnosti vo viere. Možno naša viera nie je dokazovaná skutkami.
Možno nevieme milovať svojich nepriateľov.
A možno máme problém prijať svoju slabosť.
Ale napriek všetkému skúsme pamätať si
jedno: Tak ako svätí Filip a Jakub boli vyslaní,
aj nás Boh vyslal
na túto zem.
Čerpajme teda aj
z ich životov
a nechajme Boha, aby aj nás,
rovnako obyčajných, použil výnimočným spôsobom.
Gabriela Holková
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História Farnosti Božieho milosrdenstva v Snine na Sídlisku

Milí moji rodáci, milí Vranovčania!
Srdečne Vás všetkých touto cestou pozdravujem a v krátkosti chcem v týchto riadkoch
predstaviť farnosť, v ktorej pôsobím.
Tohto roku v auguste oslávime 14.
výročie zriadenia našej farnosti, ktorá bola
ustanovená dňa 15. 08. 2001 Mons. Alojzom
Tkáčom, vtedajším košickým arcibiskupom
metropolitom. Prvým farským administrátorom
farnosti sa stal vtedajší biskupský vikár Mons.
ThDr. Jozef Korem PhD. Priestory, v ktorých
sa začali konať náboženské obrady, kedysi
slúžili ako kultúrny dom či kino. Sväté omše sa
slávili v tzv. malej sále tohto vtedajšieho kultúrneho domu. Zároveň sa veľká kinosála
začala prerábať a prispôsobovať tak, aby
priestory zodpovedali potrebám liturgických
slávení. Na slávnosť Nepoškvrneného počatia
Panny Márie (08. 12. 2001) Mons. Alojz Tkáč,
košický arcibiskup metropolita, požehnal upravené priestory veľkej kinosály a začali sa tu
slúžiť sväté omše. Od roku 2002 bol za farského administrátora menovaný Mgr. Stanislav
Ferčák, ktorý tu zotrval do roku 2004. V novembri 2003 sa konali vo farnosti prvé
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ľudové misie pod vedením o. Michala Zamkovského CSsR. Od júla 2004 som bol za farského administrátora farnosti menovaný ja, Váš
rodák. V nedeľu 5. marca 2006 pri slávnostnej
svätej omši som bol inštalovaný za farára
farnosti vtedajším pomocným košickým biskupom Mons. Bernardom Boberom.
Prvou veľkou rekonštrukciou interiér nášho
kostola prešiel v roku 2006: znížený strop,
osadené nové okná, podlahové kúrenie, dlažba a úprava svätyne (presbytéria) do terajšej
podoby. Na slávnosť Nepoškvrneného počatia
Panny Márie (08. 12. 2007) Mons. Alojz Tkáč,
košický arcibiskup metropolita, počas slávnostnej sv. omše požehnal nový obraz Božieho milosrdenstva, teda patrocínium nášho
chrámu, na ktorý každý môže hľadieť dodnes.
V roku 2008 slávnostnú odpustovú svätú omšu ku cti Božieho milosrdenstva celebroval
teraz už nebohý banskobystrický diecézny
biskup Mons. Rudolf Baláž. Ďalšou rozsiahlou
rekonštrukciou prešiel vestibul a priľahlé
miestnosti (miestnosť pre miništrantov, kurátorov, kancelária, sakristia, tiež nové sociálne

zariadenia) na jar roku 2010. Dňa 20. 06. 2010
sme slávili historicky prvú primičnú sv. omšu
v našej farnosti – náš rodák dp. Marek Pančišin.
Dňa 10. 07. 2011 našu farnosť navštívil náš kardinál J. Em. Jozef Tomko. Pri 10.
výročí ustanovenia farnosti dňa 14. 08. 2011
bola slávnostná konsekrácia nášho kostola,
ktorú vykonal Mons. Bernard Bober, košický
arcibiskup metropolita. Rok 2012 bol pre našu
farnosť významný tým, že slávnostná odpustová sv. omša ku cti Božieho milosrdenstva (15.
04. 2012) bola vysielaná v priamom prenose
STV. Zásluhu na tom mal Mons. Bernard Bober, ktorý bol hlavným celebrantom spomínanej odpustovej svätej omše. V dňoch 08. 06.
2013 – 16. 06. 2013 po desiatich rokoch sa
konali vo farnosti druhé ľudové misie pod vedením pátrov redemptoristov.
V decembri r. 2014 sme dostali finančný dar od nemeckej organizácie Kirche in Not
(Cirkev v núdzi) na rekonštrukciu exteriéru
chrámu (nová strecha, nová zvonica, rekonštrukcia mládežníckej miestnosti, nová kotolňa). Tohto roku sa chceme pustiť do rekonštrukcie exteriéru nášho chrámu, preto som sa
obrátil s prosbou o pomoc aj na Vás, milí moji
rodáci.

dobe sa púšťame do rekonštrukcie exteriéru
kostola – strecha, zvonica a potom, postupne,
aj nová fasáda. Som veľmi rád, že v dnešnej
dobe sa ešte nájde mnoho ochotných ľudí,
ktorí chcú podporiť dobré dielo. Za všetkých
Vás, štedrých darcov, ako aj za komunitu o.
pavlínov na čele s farárom a priorom o. Rastislavom odslúžim sv. omšu v nedeľu 26. 04.
2015 o 10.00 hod. Budete však zahrnutí do
našich modlitieb aj do úmyslu sv. omše za
všetkých dobrodincov nášho chrámu, za ktorých slúžim sv. omšu každú tretiu nedeľu
v mesiaci. Úprimné Pán Boh zaplať za Vaše
milodary. Prajem Vám v mene celej našej
farnosti požehnané prežitie Veľkonočného
obdobia.
Anton Matina, farár

Anton Matina, farár v Snine

K listu zo Sniny
Drahí
bratia
a sestry, milí moji
rodáci! V mene
svojom i v mene
celej našej Farnosti
Božieho milosrdenstva v Snine chcem
sa Vám všetkým
z celého srdca poďakovať za Vašu štedrosť
prejavenú pri zbierke na rekonštrukciu nášho
kostola minulú nedeľu (19. 04. 2015). Veľká
vďaka patrí aj p. farárovi a priorovi o. Rastislavovi, že nám túto zbierku umožnil. Obetovali
ste 1753,47 €. Týmto milodarom ste podporili
rekonštrukciu nášho chrámu. V dohľadnej

Hlavný oltár v Kostole Božieho Milosrdenstva v Snine
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Svätý Ľudovít Mária
Grignion de Montfort

spájal kázne so starostlivo vypracovaným programom, ktorý mal zabezpečiť väčšiu účinnosť
misií a trvácnosť ich dobrých výsledkov. Boli to
napríklad spevy, ktoré dopĺňali kázne, ďalej
starostlivo organizované procesie, postavenie
misijného kríža, založenie Bratstva svätého
ruženca, avšak tajomstvo úspechu jeho misií
nespočívalo v spomenutých vonkajších veciach.
Súčasníci Ľudovíta Mária Grigniona obdivovali
na ňom najmä tri vlastnosti: mimoriadnu úctu
k Panne Márii, ustavičné konanie skutkov pokánia a hrdinskú poslušnosť.
A na hrdinskú poslušnosť, ktorá ďaleko presahovala hranice povinnosti, mal viac ako dosť
príležitostí. Vyše desaťkrát mu niektorí biskupi
alebo ich zástupcovia zabránili konať misie vo
svojej diecéze alebo mu dokonca zakázali vstúpiť na jej územie. Ľudovít sa mohol odvolávať
na svoju hodnosť apoštolského misionára, ktorý
má priame pápežské poverenie, ale neurobil to.
Uponížil sa a rešpektoval biskupskú autoritu, aj
keď bola chybne použitá. Bola to veľká obeta,
ale zároveň aj pôsobivý príklad pre kňazov
a veriacich, ktorí mali ťažkosti s rozhodnutiami
cirkevnej hierarchie.
Kňazi misionári sa mali venovať mimofarskej duchovnej službe. Podľa zakladateľových
slov „ako praví sluhovia svätej Panny
s horiacou fakľou evanjelia v ústach a s ružencom v ruke mali rozháňať temnotu sveta ako
slnko pomocou pravej pobožnosti k Panne
Márii..."
Vyčerpávajúca činnosť, tvrdé skutky pokánia a zlé zaobchádzanie predčasne vyčerpali
jeho životnú silu. Trvalú škodu na zdraví mu
spôsobil aj pokus otráviť ho (v Poitiers alebo
v La Rochelle ). Zomrel vo veku 43 rokov
28. apríla 1716 v Saint-Laurent-sur-Sévre. Tam
ho aj pochovali pod oltárom Panny Márie.
Pápež Lev XIII. vyhlásil v januári 1888 Ľudovíta
Máriu Grigniona z Montfortu za blahoslaveného
a pápež Pius XII. v júli 1947 za svätého.

Kristova Cirkev je svätá vo svojom pôvode, vo svojom cieli a vo svojich plodoch. Ale
tu na zemi putujúca časť Cirkvi sa skladá
z množstva nedokonalých členov, ktorí potrebujú pomoc, a z množstva hriešnych členov, ktorí
potrebujú obnovu krstnej milosti a obnovu úsilia
o spoluprácu s Božou milosťou.
Takáto obnova je potrebná v každom období. A vďaka Božej dobrote v každom období
sa vyskytujú v Cirkvi silné a obetavé osobnosti,
ktoré sa dávajú bez výhrad do služby takejto
obnovy. Na prechode 16. a 17. storočia bol
v západnom Francúzsku takouto osobnosťou
svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu (de
Montfort). Pochádzal z mestečka Montfort-surmer. Tam sa narodil 31. januára 1673 v početnej rodine ako druhý z osemnástich detí.
„Cítim veľkú túžbu po tom, aby som
ľudí priviedol k láske k nášmu Pánovi a k jeho
svätej Matke; aby som šiel v chudobe a jednoduchosti vyučovať chudobných vidiečanov
katechizmus a hriešnikov privádzal k nábožnosti voči svätej Panne." To bol jeho životný
program.
Celkove v priebehu desiatich rokov
vykonal v západnom Francúzsku asi 200 misií,
a to väčšinou na vidieku. Niektoré takéto misie Použitá literatúra: Blízki Bohu i ľuďom 4.
Priatelia dobrej knihy.
trvali štyri až päť týždňov. Horlivý misionár
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Júlia Mitaľová

Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac máj
Všeobecný: Aby sme odmietali kultúru indeferentizmu a o to viac sa venovali trpiacim blížnym,
osobitne chorým a chudobným.
Evanjelizačný: Aby orodovanie Panny Márie pomohlo kresťanom, ktorí žijú v sekularizovanom
prostredí, dať sa do služby ohlasovania Ježiša Krista.
Úmysly KBS: Aby sme nezabúdali, že máme u Boha orodovníčku – Pannu Máriu a aby sme ju
uctievali modlitbou posvätného ruženca ako Božiu Matku a našu Matku.

Niektoré pamätné dni
26. apríla 1879 – umrel kňaz Andrej Radlinský, zakladateľ Spolku sv. Vojtecha.
27. apríla 1822 – narodil sa Ján Palárik, kňaz, národný buditeľ, redaktor Katolíckych novín
a časopisu Cyrill a Method.
28. apríla 1841 – podstúpil mučenícku smrť sv. Peter Chanel, svätorečený r. 1954.
29. apríla 1461 – bola vyhlásená za svätú Katarína Sienská, učiteľka Cirkvi.
30. apríla 1651 – narodil sa sv. Ján de la Salle, vyznávač.
1. mája 1991 – Ján Pavol II. vydal svoju tretiu sociálnu encykliku Centesimus annus, v ktorej
o. i. podčiarkol potrebu novej evanjelizácie.
2. mája –
výročný deň biskupskej vysviacky (2004) Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu; výročný deň biskupskej vysviacky (2004)
Mons. Jána Oroscha, trnavského arcibiskupa.
3. mája 1758 – umrel pápež Benedikt XIV., učenec, spisovateľ.
3. mája 2003 – umrel Mons. Jozef Feranec, banskobystrický biskup.
3. mája 2012 – umrel Mons. František Tondra, spišský biskup.
9. mája 1886 – narodil sa Jozef Čársky, biskup, košický apoštolský administrátor, predseda
Spolku sv. Vojtecha.

Kalendárium pripomína
26. 04. – Ne: 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA
Prosby za duchovné povolania
28. 04. – Ut: Svätý Peter Chanel, kňaz a mučeník; ľubovoľná spomienka
Svätý Ľudovít Mária Grognion de Montfort, kňaz; ľubovoľná spomienka
29. 04. – St: Svätá Katarína Sienská, panna, učiteľka Cirkvi, spolupatrónka Európy; sviatok
30. 04. – Št: Svätý Pius V., pápež; ľubovoľná spomienka
1. 05. – Pi: Svätý Jozef, robotník; ľubovoľná spomienka
Prvý piatok v mesiaci
2. 05. – So: Svätý Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi; spomienka
Prvá sobota v mesiaci
3. 05. – Ne: 5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Sviatok sv. Filipa a Jakuba sa v tomto roku neslávi
4. 05. – Po: Svätý Florián, mučeník; ľubovoľná spomienka
6. 05. – St: Svätý Dominik Savio; ľubovoľná spomienka
7. 05. – Št: Prvý štvrtok v mesiaci – modlitby za duchovné povolania
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Z farskej matriky
KRSTY:
Rastislav Dugovský

POZVANIE DO VEČNOSTI PRIJAL:
Jozef Hinďoš (61)

OHLÁŠKY
Patrik Madej, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou
a Alžbeta Ropoviková, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou
3. ohláška 26. 4. 2015
Miroslav Verčimák, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou
a Petra Ivanová, narodená v Prešove a bývajúca vo Vranove nad Topľou
1.ohláška: 26. 4. 2015
2. ohláška: 3. 5. 2015
3. ohláška: 10. 5. 2015
Ľudové pranostiky na mesiac MÁJ

Studený máj, v stodole raj.
Májový dážď padá — zlato padá.
Keď sa v máji blýska, to si sedliak výska.
Suchý máj, skúpy rok.
Chladný máj a jún vlažný je pre sýpky, sudy zdarný.
Ak na prvého mája večer prší, bude celý rok pekne.
Dážď na prvého mája — úrodný rok.
Keď na prvého mája mráz padne,
vtedy sa bude dobre dariť ovocine.
Dážď na Pankráca osožný je poliam, ale škodný viniciam.
Ak aj v niektorý rok neprinesú Traja zmrznutí mráz, treba ešte počkať
do Urbana (25. mája),
aby si vinohradníci mohli byť naistom.
Keď sa Urban smeje, hrozno plače.
Urban z peci zlezie.
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