č.
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KRÁĽOVSTVO V BLAHOSLAVENSTVE O ĽUĎOCH ČISTÉHO SRDCA
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni
uvidia Boha“ (Mt 5, 8).
Keď vo večeradle pri poslednej večeri Ježiš
začal umývať učeníkom nohy a keď Peter protestoval proti tomu, aby mu Učiteľ umýval nohy,
Ježiš povedal, že apoštoli zhromaždení vo večeradle sú čistí, ale nie všetci. Nečistý bol ten,
ktorý ho mal zradiť – Judáš. Judáš je samým
Ježišom označený za nečistého, za takého,
ktorého srdce nie je čisté. Blahoslavení čistého
srdca, lebo oni uvidia Boha.
Azda by Judáš nebol videl Boha?
Možno nie tridsať strieborných, nie ukázanie na Ježiša, nie bozk v Záhrade boli príčinou
Judášovej tragédie, ale jeho srdce, ktoré nikdy
neuzrelo Boha, či prinajmenšom ho nezbadalo
v Ježišovi tu na zemi.
Tieto tragické zistenia nás môžu uviesť
k zamysleniu sa nad ľudským srdcom a do
ďalšej meditácie o púšti a blahoslavenstve
v dnešných časoch.
Ľudské srdce môže byť čisté alebo nečisté.
A od toho, aké je srdce človeka, záleží, či človek uvidí Boha, alebo nie. Či vystrie ruku, aby
sa dotkol rán na tele Spasiteľa, padne mu k nohám a povie: „Pán môj a Boh môj“, alebo natiahne ruku za tridsiatimi striebornými.
Blahoslavenstvom o ľuďoch čistého srdca
Ježiš nás neuvádza do podstaty čistoty spojenej výhradne so šiestym prikázaním. Takéto
obmedzenie je zakázané! Ježiš nás uvádza na
územie priateľstva s Bohom a naznačuje pod-

mienku uvidenia Boha.
Svätý Pavol sa vo svojom srdci musel nad
týmto zákonom šťastia zastavovať mnohokrát...
Ježiš nehovorí, že Boha uvidia múdri a skúsení,
vnútorne sústredení, duchovne na vysokej úrovni,
ale ľudia čistého srdca! Oni sú tí, ktorí uvidia
Boha.
Myšlienka nám hneď zaletí k Márii s otázkou: Kedy to vlastne Mária uvidela Boha?
A myšlienka prejde k ružencovému tajomstvu
nájdenia Ježiša v chráme. Mária s Jozefom hľadajú Ježiša v Jeruzaleme tri dni, ale až ku koncu
hľadania vojdú do chrámu, kde Ježiš sedí medzi
učiteľmi a vedie s nimi dišputy. Mária robí synovi
výčitky, ale aj syn matke: „Prečo ste ma hľadali,
prečo ste stratili tri dni hľadaním, plní starosti
a nepokoja? Nevedeli ste, kde som, kde ma máte
hľadať? Že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“
To je veľmi dôležitý rozhovor matky so synom, ale
je to aj dialóg človeka s Bohom. Mária pomaly,
postupne poznáva, kým v skutočnosti je jej syn.
Možno ho stále vníma „ako dieťa“? Evanjelista
Lukáš, ktorý opisuje túto udalosť, zaznamenáva,
že Mária a Jozef vtedy ešte nepochopili, čo im
Ježiš chcel povedať, čiže – ich srdcia vtedy boli
ešte nepripravené. Nie dosť očistené? Môžeme si
predstaviť, že sv. Lukáš pozná opis tejto udalosti
od samej Matky Božej, ktorá mu toto všetko vyrozprávala už po smrti a zmŕtvychvstaní svojho
Syna, keď zhromažďoval materiál do svojho evanjelia. Hneď totiž píše, že Mária „zachovávala všetky slová vo svojom srdci“ (Lk 2, 21).

Ale predsa čisté srdce, to nie je iba čisté
srdce Matky, ale predovšetkým čisté srdce Syna. Čistotu Ježišovho srdca najintenzívnejšie
poznávame v jeho boji so satanom na púšti.
Satan mu ponúka kraľovanie, nadľudskú moc
a premenenie kameňov na chlieb. Ale Ježiš
zakaždým hovorí: Boh, Boh, Boh – nedovolí
pretrhnúť puto s Otcom. Je zjavné, že jeho srdce je dokonale čisté, je ako prameň krištáľovo
čistej vody, ktorá môže zmyť každú špinu
a uspokojiť každý smäd.
Vráťme sa však k otázke, ktorú dal dvanásťročný Ježiš svojej Matke v chráme. Je to otázka
veľmi dôležitá: „Prečo ste ma hľadali? Prečo ste
nevedeli? Stačilo predsa prísť do chrámu!“
Tento dialóg sa týka nielen Márie, ale má
univerzálny význam. Je to akoby dialóg Boha
s človekom, ktorého srdce Boh očisťuje. Keď je
človek na púšti, táto otázka sa stáva podstatnou. Podobnú príhodu prežili apoštoli aj iní
poslucháči Ježiša, keď ich jeho učenie a skutky
uvádzali do rozpakov. Veď pri poslednej večeri,
už po umytí nôh, netrpezlivý apoštol Filip prosí
Ježiša: „Ukáž nám Otca.“ Ježiš hovorí: „Kto vidí
mňa, vidí Otca.“ Učeníci Jána, farizeji a iní sa
Ježiša pýtali priamo, či je on Mesiášom. Ježiš
neodpovedal jednoznačne áno alebo nie, ale
kázal im pozerať, počúvať a vyvádzať závery
z toho, čo videli a počuli – slovom, kázal im
vidieť Boha, očisťoval ich srdce. Neprišiel preto,
aby svet odsúdil, ale aby svet spasil, aby všetci
ľudia uvideli Otca. A nakoniec aj výčitka, ktorú
zmŕtvychvstalý Ježiš robí sv. Tomášovi, učeníkom, ktorí išli do Emauz, a aj sv. Petrovi, ktorý
po zmŕtvychvstaní ide loviť ryby, týka sa toho
istého: Prečo sú také ťarbavé vaše srdcia i oči,
prečo nevidíte, nechcete uzrieť Boha, prečo
neveríte svojím očisteným srdcom?

K tomu treba dodať ešte zvolania ľudí, ktorí
boli pri Ježišovi veľmi blízko: „Ty si Boží Syn“...
a „zaiste, tento človek bol spravodlivý“ – títo ľudia
sa dotkli Boha, uzreli ho.
„Ak vy neuveríte, budú volať kamene.“
Čímže je teda čisté srdce, kým je človek, ktorý
má také srdce? Ako ho možno poznať?
Taký človek vidí Boha, pretože vie pozerať
ako Boh. Nesnaží sa postaviť tvárou v tvár pred
Boha, nerobí z Boha „predmet svojho poznania“,
ale snaží sa ísť za Božím pohľadom, snaží sa
poznávať to, čo pozná Boh. Ľudia čistého srdca
dajú piť smädnému, nakŕmia hladného, dajú odev
nahému, prijmú pod strechu bezdomovcov; s tým,
ktorý ide tisíc krokov, prejdú dvetisíc, nehľadajú
lepšie miesta, lebo sa uspokoja s tým, čo je horšie, tešia sa z dobrého a smútia pre zlo, nikomu
sa zlom neodplácajú za zlo a keď treba, nadstavia
aj druhé líce. To sú ľudia, ktorí si počínajú logicky,
v súlade s tým, čo vidia a čo počujú. To sú ľudia,
ktorých je veľmi ťažké pomýliť, oklamať. Sú to
ľudia silní, lebo sú jednoznační, ktorých reč
a skutky sú: „áno“ je „áno“, „nie“ je „nie“. Oni sú
časťou tejto zeme a svetlom tohto sveta, a možno
o tom ani nevedia. Nevedia, že vidia Boha, a na
poslednom súde iste budú zaskočení a položia
Bohu prekvapivú otázku: „Kedy sme ťa videli?“
Alebo budú ešte viac prekvapení tým, že Boh im
je taký známy.
Tí ľudia potrebujú, aby sme ich našli, aby sme
im priniesli Ježišovo slovo o tom, že sú blahoslavení, že práve oni uvidia Boha.
Svätý Pavol, s očisteným a jasným srdcom, oroduj za nás!
In: Piotr Włodyga OSB, biblista z opátstva v Tyńci.
Preklad J. Melková

Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac máj
Evanjelizačný: Prosme, aby kresťania v Afrike podľa vzoru milosrdného Ježiša vydávali svedectvo
o zmierení, spravodlivosti a pokoji.
Úmysel KBS: Aby každá kresťanská rodina bola verná sviatosti manželstva a pestovala hodnoty
lásky a spoločenstva.
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TVOJE DNI SÚ SPOČÍTANÉ
Tohto roku je tomu práve 100 rokov, čo
sa Matka Božia zjavila ako Kráľovná svätého
ruženca trom fatimským pastierikom: Lucii,
Hyacinte a Františkovi. Panna Mária upozornila
na to, čo treba robiť, aby nastal mier.
V deň tretieho zjavenia, 13. júla 1917, im
povedala: „Ak sa urobí to, čo vám kážem, budú
mnohé duše zachránené a svet sa dočká mieru.“ /.../ „Ak ľudia neprestanú urážať Pána Boha, neuplynie dlhý čas a začne nová vojna,
ešte strašnejšia ako táto.“ Predpoveď sa splnila, lebo ľudstvo sa nepolepšilo. Výsledky Druhej svetovej vojny sú známe.
Pod názvom Tvoje dni sú spočítané vyšla
pred vyše 20 rokmi ako kolektívne dielo nemecko-švajčiarskej Spoločnosti Milosrdnej
lásky kniha o Fatimskom posolstve z roku
1917. Imprimatur slovenskému prekladu tejto
publikácii dal košický biskup Mons. Alojz Tkáč
v roku 1994.
Ako uvádza prekladateľ textu Dr. M. Havrilla, podľa svedectiev charizmatických osôb Pán

nás oslovuje aj teraz, jeho pravica je už zdvihnutá k trestu, ale jeho nesmierne milosrdenstvo
nám ešte stále dáva možnosť záchrany.
Našim čitateľom teraz predkladáme iba túto
stručnú informáciu o publikácii, z ktorej budeme
čerpať v ďalších číslach, pretože, ako povedal
Svätý Otec Ján Pavol II. ešte roku 1980 na nespočetné otázky o treťom fatimskom tajomstve:
„Mnohí sú iba zvedaví, túžia po senzáciách, ale
zabúdajú, že vedieť znamená i niesť zodpovednosť... Modlite sa, modlite sa a nespytujte sa
ďalej, ale dôverujte Matke Božej.“ Na otázky
týkajúce sa budúcnosti Cirkvi, povedal: „Musíme
byť pripravení na veľké skúšky, ktoré budú od nás
požadovať i nasadenie života a úplnú odovzdanosť Kristovi. Túto budúcnosť odvrátiť nemôžeme, iba zmierniť. V krvi sa rodí obnova Cirkvi.“
J. Melková

Pozdrav členom Bratstva anjelov strážcov
„Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom
tele“. (1Kor 6,20)
Vo Veľkonočnom období prinášame pozdrav od o. Gregora pre
členov Bratstva anjelov strážcov.
Veľká noc 2017
Boží plán spásy nás zasahuje a pozýva,
aby sme prijali ovocie Kristovho vzkriesenia,
ktoré mnohí odmietajú a mnohí kresťania ho
nepraktizujú.
Vo filme Kráľ Krysa väzni v zajateckom
tábore prežívajú kruté pomery a každý jeden
prilipne k niečomu, čo ho drží nad vodou
a dáva zmysel životu v tábore. Jeden ponižuje
druhých, druhý má chorobnú predstavu, že má
pri sebe rodinu, iný kšeftuje a podvádza. Po
rokoch prichádzajú osloboditelia a kričia: „Je
po všetkom, ste slobodní, choďte domov!“

Nastáva však niečo neuveriteľné. Zajatci sa
trasú na celom tele a sú plní hrôzy. Vtom prichádza hlavný hrdina filmu a hovorí: „Nedivte
sa im. Dlho žili v zajatí, už nevedia žiť inak.“
Aj posolstvo Veľkej noci spočíva v tomto:
„Brat, sestra, si slobodný. Kristus zmazal tvoje
hriechy.“ Ak túto správu neprijmeme, Veľká noc
bude pre nás len zvykom a budeme sa podobať
zajatcom, ktorí neboli schopní prijať fakt, že sú
slobodní. Budeme žiť naďalej v neslobode hriechu, nie žeby mal nad nami moc, ale preto, že
zle chápeme alebo odmietame posolstvo Kristovho vzkriesenia.
Obracajme sa preto na svojich anjelov strážcov o pomoc pri každodennom vyberaní si medzi dobrom a zlom. S pomocou Božích ochrancov budú naše životy smerovať k ozajstnej slobode Božích detí.
S úctou o. Gregor Wach OSPPE
Skrátený text pripravila Anna M.
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BOČNÝ OLTÁR SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO
V mesiaci máj si svätá Cirkev pripomína sviatok
českého kňaza a mučeníka Jána Nepomuckého
(1345 – 1393). Návrh na vyhotovenie bočného oltára
tomuto svätcovi vznikol v roku 1742, teda 14 rokov
po jeho svätorečení. Nie je celkom zrejmé, kto prišiel
konkrétne s návrhom vyhotoviť oltár zasvätený práve
jemu, ale isté je, že pavlíni odjakživa venovali svoju
pozornosť službe spovedania a vo svätcovi Jánovi
Nepomuckom mohli vidieť krásny vzor a tiež orodovníka pred Bohom v jeho osobe.

3. Vo venci piatich šesťcípych hviezd sa nachádza
ľudský jazyk, od ktorého vychádza 12 lúčov. História
uvádza, že pri prehliadke ostatkov sv. Jána Nepomuckého kvôli blahorečeniu vypadol z lebky dobre zachovaný ľudský jazyk (326 rokov po jeho smrti). Dnes sa
relikvia jazyka nachádza v pražskej Katedrále
sv. Víta.
4. Sv. Ladislav, uhorský kráľ (1040 – 1095), obľúbený
svätec uhorského kráľovstva, ktorý sa zaslúžil
o ochranu Uhorska pred útokmi Rakúšanov a nájazdom cudzincov. Keďže pavlínsky rád vznikol na
území Uhorska, takmer v každom pavlínskom chráme
nájdeme spodobeného tohto svätca.
5. Sv. Štefan so štítom Panny Márie, kráľovnej Uhorska (975 – 1038). Bol prvým uhorským kráľom. Historici uvádzajú, že svoju krajinu zveril pod ochranu Panny
Márie a staral sa o rozvoj náboženského života
v krajine. Takisto aj tohto svätca bežne nájdeme
v pavlínskych chrámoch.
6. Sv. Michal Archanjel – v pancieri a s prilbou na hlave, víťazne stúpajúci po hlavách zlých duchov.

Pavlíni sú známi veľkou úctou k anjelom strážnym a k archanjelom.

Legenda:
1. Sv. Ján Nepomucký zobrazený v nebeskej sláve
v rúchu kanonikov (bol kanonikom Vyšehradskej
kapituly) v sprievode dvoch anjelov. Pod ním je
ešte jeden malý anjel s baránkom v pravej ruke.
„Ako baránka ho viedli na zabitie“ – analógia medzi
tichou smrťou Ježiša a smrťou Jána.
2. Vyobrazenie poslednej ukrutnosti, spáchanej na
svätcovi Jánovi Nepomuckom, keď ho v Prahe polomŕtveho zhodili z Karlovho mosta do rieky Vltavy
na príkaz kráľa Václava IV. dňa 20. marca 1393.
Telo našli až 17. apríla.
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7. Socha pápeža sv. Gregora Veľkého (590 –
604). Tento svätec je okrem iného známy tým, že
zreformoval liturgiu, zvlášť liturgický spev. Doteraz sa používa pri bohoslužbách tzv. gregoriánsky nápev, ktorý je pomenovaný práve po ňom.
Taktiež zvyk slúžiť gregoriánske omše za zosnulých pochádza z tohto obdobia. Slúženie gregoriánskych omší praktizujú aj otcovia pavlíni
na Jasnej Hore v Poľsku.
8. Pražské Jezuliatko. Vyhotovené a doplnené
do svätostánkovej časti bolo až v 20. storočí.
Napodobeninu vyhotovili v rokoch 1946 – 1947
a sošku požehnal kardinál vdp. František Tomášek.
Zdroj: Internet a kniha Pútnický farský kostol Narodenia Panny Márie a kláštor pavlínov vo Vranove nad
Topľou.
Spracovala Veronika F.

POZDVIHNI SVOJ POHĽAD K CIEĽU...
– touto myšlienkou začína list z Kongregácie
pre východné Cirkvi, ktorý ešte na začiatku
pôstneho obdobia bol zaslaný do všetkých farností so želaním požehnanej Veľkej noci
a s bratským pozdravom v Pánovi osobne
od prefekta tejto kongregácie kardinála Leonarda Sandrino, prostredníctvom arcibiskupa sekretára Mons. Cyrila Vasiľa SJ. Našim čitateľom
predkladáme z listu niekoľko zásadných a stále
aktuálnych myšlienok.
Zo svätých miest našej viery „...sa ohlasovanie Veľkej noci rozšírilo do celého sveta a šíri sa
i naďalej. V týchto regiónoch je prítomné kresťanské spoločenstvo nepretržite počas stáročí,
a to aj za cenu veľkých obetí a mučeníctva.
Naše zjednotenie sa v Kristovi, ktorý pre nás
zomrel a vstal z mŕtvych, nás pobáda, aby sme
aj tento rok pamätali na bratské puto, ktoré
spája Všeobecnú cirkev s materskou cirkvou
v Jeruzaleme. Svätý Otec František pri príležitosti valného zhromaždenia Diela na pomoc
východným cirkvám (ROACO) dňa 16. júna
2016 poukázal na prebiehajúce práce pri reštaurovaní Baziliky Narodenia v Betleheme
a Svätého hrobu v Jeruzaleme, ako aj na potrebu udržiavania ďalších svätých miest a svätýň
vo Svätej zemi – aj vďaka Zbierke na Veľký
piatok, ktorá sa koná (nielen v našich chrámoch) každý rok z iniciatívy blahoslaveného
Pavla VI.
Prežívať dnes kresťanskú vieru na Blízkom
Východe nie je vôbec ľahké. Zvlášť v Iraku, Sýrii
a Egypte kresťanské spoločenstvá zakúšajú
ekumenizmus krvi, kde jednotliví veriaci musia
denne zápasiť s pokušením, aby opustili svoju
vlasť alebo dokonca zanechali vieru. Aj
v ostatných krajinách toho regiónu kresťania sú
vystavení rôznym formám útlaku a neustáleho
ohrozenia ich životov.
Neveľká prítomnosť kresťanstva na Blízkom
Východe preto potrebuje cítiť podporu a blízkosť
celej Cirkvi. Podporu, ktorú tvorí neustála modlitba. Podporu, ktorú tvorí aj konkrétna ekonomická pomoc. Vďaka veľkodušnosti celej Cirkvi,

ktorá sa konkretizuje a prejavuje aj v Zbierke na
Veľký piatok, budú môcť katolícke spoločenstvá
vo Svätej zemi konkrétne pomáhať chudobným
a trpiacim, bez ohľadu na ich etnický pôvod či
vierovyznanie.
Tamojšie farnosti pokračujú vo svojej pastoračnej službe, pričom sa prednostne venujú chudobným; v školách sa stretávajú kresťania
i moslimovia vo vzájomnom rešpekte a spolupráci; nemocnice, hospice, komunitné centrá
prijímajú trpiacich a núdznych, utečencov, ktorých
zasiahli hrôzy vojny. Nemôžeme zabudnúť na
tisíce detí a mladých ľudí školského veku, ktorí
ušli pred prenasledovaním zo Sýrie a Iraku, ktorých prichýlili kresťanské komunity v okolitých
krajinách – práve vďaka tejto zbierke.
Vitalitu Cirkvi vo Svätej zemi predstavujú tiež
púte, ktoré je potrebné neustále podporovať.
Putovanie po stopách Krista pomáha k znovuzrodeniu viery, k objaveniu vlastných koreňov.
Sú tiež prostriedkom novej evanjelizácie
a zároveň základným zdrojom živobytia pre kresťanský ľud vo Svätej zemi. Minimálne 30% miestnych obyvateľov má prácu a živí sa iba vďaka
prítomnosti pútnikov.“
Z celého listu vyplýva táto výzva: „Obnovme
naše úsilie byť tvorcami pokoja, modlime sa
a konajme tak, aby pokoj prebýval v srdci každého človeka, osobitne v srdciach našich bratov
a sestier vo Svätej zemi a na Blízkom Východe.
Všetkým /.../ veriacim, ktorí sa pričinia o úspešný
priebeh tejto zbierky, autor listu kardinál Leonardo
Sandri pokladá si za česť odovzdať hlbokú vďačnosť Svätého Otca Františka aj poďakovanie
zo strany Kongregácie pre východné Cirkvi
a vyprosuje všetkým veriacim hojné Božie požehnanie.“
Spracované z listu Congregatio pro ecclesiis orientalibus, Prot. N. 1/2017, na Popolcovú stredu 2017.

V našej farnosti výnos z tohtoročnej Zbierky
na Veľký piatok vďaka vašej štedrosti činil
631 eur.
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Mária, Kráľovná elegancie
Na internete som našiel – nazvime to – súkromnú modlitbu . Mňa to oslovilo, možno aj vás...
Mária, Kráľovná elegancie,
nauč nás svojmu vkusu,
pomôž nám zohnať značkové oblečenie
jednoduchosti, miernosti, nehy,
vďačnosti a múdrosti.
Také, ako si nosila ty
lebo táto značka ešte z módy nevyšla.
My sa zháňame po Giorgio Armani či Hugo
Boss,
ale chováme sa hrubo a nevkusne.
Poraď nám, kde máme zháňať tie správne
modely.
Mária, Kráľovná elegancie.
Nauč nás zachovávať cestu pravdy
a diskrétnosti.

My si kupujeme Vitalineu a Actimel,
ale plníme sa zvedavosťou a klebetami.
Z Tvojho dychu bolo cítiť vanutie Ducha,
aj keď si kupujeme Colgate s bieliacim účinkom,
z našich úst vychádzajú
len uštipačné poznámky a vulgarizmy.
Mária, Kráľovná elegancie
Prezraď nám, ako si zachovať mladú tvár.
a vyžarovať Božie svetlo.
My nakupujeme u Versaceho a Yves Rocher,
ale nosíme masku pokrytectva a povrchnosti
Povedz nám ,ako zachovať vôňu Božej nehy,
lebo napriek najnovšiemu Christian Dior
zapáchame ziskuchtivosťou a vypočítavosťou.
Mária, Kráľovná elegancie,
buď našou vizážistkou!
Zdroj: paulinky.cz

Preklad: Ján F.

POD TVOJU OCHRANU SA UTIEKAME...
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Spomínam si na básničku zo školy,
v ktorej jeden verš znel: „Niet krajšieho, milé
deti, ako v máji poľné kvety.“ A práve tento
mesiac sa v našich kostoloch denne modlíme
Loretánske litánie. V týchto litániách je Panna
Mária namiesto kvetov ozdobená vznešenými
titulmi a prívlastkami.
V dejinách našej Cirkvi nájdeme mnoho
príkladov, že Panna Mária sa s ozajstnou
materskou láskou stará o svoje deti v rôznych
situáciách, ťažkostiach a nebezpečenstvách
na ich pozemskej púti. Cirkev preto 24. mája
vzýva Pannu Máriu ako Pomocnicu kresťanov.
História uvádza, že pomenovanie Panny Márie
ako Pomocnice kresťanov prvýkrát vyslovil
pápež Pius V. (1566 – 1572).
Bolo to v čase, keď po páde Konštantínopola (1453) sa islam začal šíriť Európou, až sa
Turci dostali neďaleko od Ríma. V bitke pri
Lepante v roku 1571 Svätý Otec zveril všetko
do rúk Panny Márie s prosbou, aby Turci boli
zastavení. V tejto bitke náhlou zmenou vetra
turecký postup sa zastavil. Ako ďalší príklad
z histórie možno spomenúť Viedeň r. 1683 či

návrat pápeža Pia VII. z päťročného zajatia späť
do Ríma. Práve on ustanovil 24. máj za sviatok
Panny Márie ako Pomocnice kresťanov. Titul
Panny Márie Pomocnice kresťanov môžeme
nájsť nielen v histórii Cirkvi. Je zrejmý aj zo Svätého písma. Svadba v Káne. Panna Mária ako
človek cíti, že sú tam problémy. Obracia sa na
svojho Syna a hovorí mu: „Nemajú vína.“ Tu
zároveň môžeme vidieť, že ako Pomocnica či
ostatné jej prívlastky nič neuberajú ani nepridávajú na dostupnosti, účinnosti jediného prostredníka – jej Syna Pána Ježiša. Povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie.“ To poukazuje na jeho prvenstvo, no zároveň poukazuje
na jej materstvo a pokoru už od prvotného „fiat“.
Ona plní stále s pokorou svoje poslanie,
svoje materstvo, ktoré dostala ako dedičstvo
od svojho Syna. Pomáha nám v trápeniach na
tejto zemi, v boji so zlom. Obracajme sa na ňu
s dôverou so svojimi prosbami. „Pod tvoju ochranu sa utiekame...“
Spracoval Ján F.

Literárne okienko
Anton Adamkovič
POMOCNICA KRESŤANOV...
Barometer klesá, veští zmenu sféry.
Frontálna porucha na vieru si mieri.
Nenávisťou blýska, zlobou hrmí, duní!
A víchor zlosynov robí z verných duny.
Len si zúr, vyčíňaj, frontálna porucha.
Vycivieš čoskoro! Budeš ako mucha.
Maličké stádočko na kvalite získa.
Na lepšie časy už opäť jemu blýska.
Matka neopúšťa svoje verné deti.
Materskou pomocou vždy sú zaodetí.
Pri všetkých Lepantách vždy zvráti pomer síl.
Pán Boh zaplať, Matka! Prijmi vďačné merci!
In: A. Adamkovič. Celý tvoj, časť Loretánske
litánie. Vyd. Trnava 1996.
Obr.:http://oratkosastin.webnode.sk/products/oslava-sviatku-p-mariepomocnice-krestanov-mariansky-beh-25-maj/

FATIMA A ODPUSTKY
TK KBS dňa 16. marca zverejnila túto informáciu: Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení, v období od 27. novembra 2016 do 26. novembra 2017,
obdaroval úplnými odpustkami všetkých veriacich. Získať ich môžu tí,
1. ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa zúčastnia niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny
Márie, pomodlia sa modlitbu Otče náš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a budú vzývať Pannu Máriu
Fatimskú;
2. ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte
v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo na inom vhodnom mieste, vo výročných dňoch zjavení (vždy
13. deň mesiaca – od mája až do októbra) a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku
cti Panny Márie, pomodlí sa Otčenáš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a bude vzývať Pannu Máriu
Fatimskú;
3. ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu cestovať, robia pokánie zo všetkých svojich hriechov s predsavzatím splniť, keď im to bude možné, tri podmienky (svätá
spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred malou soškou Panny Márie Fatimskej vo výročitých dňoch zjavení (vždy v 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) sa duchovne
spoja s oslavami jubilea, pričom s dôverou odovzdajú svoje modlitby a bolesti alebo obety svojho
života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu;
K získaniu úplných odpustkov je potrebné, aby veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.
Zdroj: Sekretariát WAF (World Apostolate of Fatima)
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Z farskej matriky
KRSTY: Samuel Vojtek, Samuel Hibler,
Jakub Urban
POHREBY:(69) Štefania-Mária Sucká
OZNAMY a OHLÁŠKY

V utorok a stredu vo Veľkom týždni pred Veľkou nocou, sa uskutočnila rekonštrukcia našich zvonov. Boli vymenené srdcia všetkých zvonov, zavesenie každého zvonu, nové lineárne motory na každý zvon, nové elektronické rozvody a časová a kalendárna regulácia zvonov. Spolu celá rekonštrukcia zvonov na bazilike
stala 7080 €.
• Peter Křemen, narodený a bývajúci v Prešove,

Veronika Mlejová, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou; druhý a tretíkrát.

• Ľubomír Bertoš, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou,

Viktória Kappelová, narodená a bývajúca v Košiciach; druhý a tretíkrát.
• Michal Višňovský, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou,
Katarína Ragančíková, narodená a bývajúca vo Vranove n/T. ; prvý a druhýkrát.
• Michal Rajňak, narodený vo Vranove nad Topľou a bývajúci v Nižný Hrušov,
Miroslava Koritková, narodená a bývajúca vo Vranove n/T.; prvý a druhýkrát.
• Dominik Kašubjak, narodený vo Vranove nad Topľou a bývajúci v Malej Domaši,
Darina Hudáková, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou; prvý a druhýkrát.
Liturgický kalendár
14. 5. – Ne: 5. veľkonočná nedeľa. Deň matiek
16. 5. – Ut: Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník; spomienka; sv. Andrej Bobola, mučeník
18. 5. – Št: Sv. Ján I., pápež a mučeník; ľubovoľná spomienka
19. 5. – Pi: Sv. Urban I., pápež
20. 5. – So: Sv. Bernardín Sienský, kňaz, rehoľník; ľubovoľná spomienka
21. 5. – Ne: 6. veľkonočná nedeľa
22. 5. – Po: Prosebný deň
23. 5. – Ut: Prosebný deň
24. 5. – St: Panna Mária Pomocnica kresťanov; Prosebný deň
25. 5. – Št: Nanebovstúpenie Pána; slávnosť
26. 5. – Pi: Sv. Filip Neri, kňaz; spomienka
27. 5. – So: Sv. Augustín z Canterbury, biskup; ľubovoľná spomienka
Informačný bulletin
Vydáva Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie vo Vranove n/T — Sever
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