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 V stupujeme do poslednej časti Veľkého 
pôstu. Pred nami je Veľký týždeň, ktorý 

sa zakončí Veľkonočným trojdním, aby sme napo-
kon, spolu s Ježišom Kristom, zažili svitanie Veľ-
konočného rána. 
 Spomínam si na hodiny liturgiky v seminári, 
kde nám často predkladali slová konštitúcie Sac-
rosanctum concilium Druhého vatikánskeho kon-
cilu, v ktorej okrem iného čítame: „Liturgia je vr-
cholom, ku ktorému smeruje činnosť Cirkvi,  
a zároveň prameňom, z ktorého prúdi všetka jej 
sila. Veď apoštolské práce si kladú za cieľ, aby sa 
všetci, ktorí sa vierou a krstom stali Božími deťmi, 
zhromažďovali v Cirkvi a chválili Boha, mali účasť 
na obete a požívali Pánovu večeru. A zase sama 
liturgia pobáda veriacich, aby sa nasýtení veľko-
nočnými sviatosťami zjednocovali v láske, a žia-
da, aby dôsledne plnili to, čo s vierou prijali“ (SC 
10).  Aj keď som tieto slová vtedy počul prvýkrát, 
hneď som mal pocit, že viem, o čom hovoria. Mal 
som už tú skúsenosť s tým „vrcholom“, ku ktoré-
mu smeruje celý liturgický rok, ako aj s „pra-
meňom“, ktorý veriaceho posilňuje do ďalšieho 
života. Spájalo sa mi to, a stále spája, s prežíva-
ním práve Veľkého týždňa a Veľkonočného trojd-
nia.  
 Už ako miništrant som pomáhal pri organizo-
vaní tej fascinujúcej veľkonočnej liturgie. S ne-
mým úžasom som to všetko sledoval. Tie pred-
nášky z liturgiky mi iba vliali nové svetlo a mne to 
konečne začalo dávať zmysel. To veľké množstvo 

ľudí v kostoloch, to je predsa Cirkev, ktorá chce 
spievať Bohu pieseň chvály. Umlčaný organ, 
nádherný spev antifóny „Ubi caritas“, umývanie 
nôh, sväté prijímanie, ku ktorému pristupuje oveľa 
viac ľudí ako zvyčajne. To všetko má presne, do 
najmenšieho detailu, pripomínať Pánovu večeru  
s apoštolmi. Ten veľký kríž nad naším oltárom, 
zahalený pred očami veriacich, odrazu odkrýva 
svoje tajomstvo. Presne ako v deň umučenia. 
Žiadna pamiatka, ale sprítomnenie. Žiaden zvuk 
hudobných nástrojov ani svätá omša. Presne ako 
apoštoli vtedy, keď nikto z nich nemal odvahu 
lámať chlieb. Potom nočné bdenie a čakanie. 
Splní svoje slovo? Vstane z mŕtvych? Až napokon 
príde tá jedinečná, neopakovateľná noc, do ktorej 
ticha zaznie nádherné, melodické: „Raduj sa aj ty, 
Matka Cirkev, ozdobená žiarou Pánovej slávy,  
a tento chrám nech zaznie naším jasavým spe-
vom“ (Veľkonočný chválospev). Ďalej nasledujú 
biblické čítania a žalmy, pri ktorých speve mi na-
skočí husia koža a ešte krst znovuzrodenia  
a konečne eucharistia, bez ktorej už neviem žiť. 
 Len prečo nám to Kristus dáva zažívať, vždy 
opäť a opäť, každý rok? Možno práve preto, že 
zatiaľ dokážeme naplniť iba tú prvú časť koncilo-
vej definície: zhromaždiť sa, spievať chvály Bohu, 
sledovať obetu či jesť z Pánovej večere. Stále 
nenaplnená ostáva tá posledná veta. Byť zjedno-
tenými v láske a dôsledne plniť to, čo sme s vie-
rou prijali. Ešte tieto posledné veci nám chýbajú. 
Určite je mojou veľkou túžbou, aby som to týmto 

SLOVO NA ÚVOD 



Veľkonočným trojdním zmenil. Veď ako to Ježiš 
pred vyše dvetisíc rokmi spravil pre milovaný 
Izrael, tak to chce tohto roku spraviť pre mňa. 
Ukázať mi spôsob ako žiť, nie ako umierať. Odha-
liť tajomstvo, ako sa dá zvíťaziť, namiesto toho, 
aby som bol porazený. To všetko sa dá iba  

v Bohu. Vtedy, keď budem ako najväčšiu poctu 
brať to, že som Božím dieťaťom. A Božiemu die-
ťaťu je kde najlepšie? Či nie ponorenému v Božej 
blízkosti, v Božom slove, v plnení Božieho plá-
nu ...?         

o. Ondrej Kentoš OSPPE 

 

SVÄTÝ PATRIK – APOŠTOL ÍRSKA 

 S vätý Patrik je svätec zahalený rúškom 
tajomstva. Nevieme ani presne určiť, 

kedy žil. Podstatné je však jeho životné posolstvo. 
Hoci sa narodil do kresťanskej rodiny (jeho otec 
bol diakon a starý otec dokonca kňaz), nežil veľmi 
nábožným životom. Jeho obrátenie nastalo po-
tom, ako bol v šestnástich rokoch unesený pirátmi 
z rodnej Británie do Írska. Počas šiestich rokov 
v zajatí uvažoval nad svojou hriešnosťou i Božím 
milosrdenstvom, a o  tom neskôr napísal vo svo-
jom diele Confessio (Spoveď). Po návrate domov 

študoval vo Francúzsku, kde sa stal mníchom 
a svätý Germanus z Auxerre ho vysvätil za kňaza. 
Počas štúdia mal videnie, v ktorom sa mu zjavil 
istý Viktorikus a odovzdal mu list, v ktorom ho 
obyvatelia Írska prosia o návrat k ním. A tak bol 
ako biskup vyslaný práve na tento ostrov. Aj na-
priek tomu, že ako cudzinec to v Írsku nemal ľah-
ké (dostal sa do sporov s miestnymi pohanskými 
kňazmi – druidmi a bol aj uväznený), výsledky 
jeho evanjelizačnej práce boli zjavné. Podarilo sa 
mu  pokrstiť tisíce ľudí, vysvätil kňazov pre miest-
ne kresťanské komunity, priviedol k obráteniu aj 
synov kráľa. 
 Čo však svätý Patrik znamená pre mňa? Je to 
môj krstný patrón, ktorého mi vybrali rodičia. Je 
pre mňa dôkazom, že Boh si vyberá do svojej 
služby nie dokonalého človeka, ale úplne obyčaj-
ného, ktorý si dokáže priznať vlastné chyby  
a snaží sa zdokonaľovať. Je mi vzorom v evanjeli-
začnej práci – nebáť sa zriecť svojho pohodlia  
a istôt vo svojom domácom prostredí a byť 
„vykopnutý“ (porov. Lk 10,2) na perifériu; tam, kde 
je potrebné hlásať radostnú zvesť chudobným (Lk 
4,18). Cítim, že sa mám ešte veľa čo učiť v tomto 
smere nielen od apoštola Írska, ale aj od svojho 
birmovného patróna, apoštola národov — svätého 
Pavla. 

Patrick Mydla 
 
Spracované podľa internetových portálov: 
zivotopisysvatych.sk; wikipedia.org; confessio.ie 
obr.: Internet 

... { Medailónik svätých } .................... 
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Slovo na zamyslenie 
 

Vo všetkom, čo robím, sa nespolieham na svoje sily, ale na Božiu milosť. 
S Božou milosťou môže duša víťazne prejsť aj cez najväčšie ťažkosti. 
                                                                                 Sr. Faustína 



 B ásnik hovorí: Všetko sa nachystalo – v plnosti Božích zborov... – Keď príde 
nové ráno, – bude nám milostivé. – Hrob sprázd-
nie spásnym činom – a na oltár sa zmení. – Che-
rubín bude pri ňom. – A kameň odvalený. – Začne 
sa nový vek. 
 A prof. Tadeusz Zasępa napísal: Uholný ka-
meň, ktorý spočiatku odhodili, bol položený. Zem 
sa otriasala, ale Uholný Kameň zostal neporuše-
ne na svojom mieste. A teraz sa obnoví nová 
Svätyňa, ktorou je sám Boh. A my sme do nej 
vbudovaní ako živé kamene. 
 Toto je deň zmŕtvychvstania. Je to deň sved-
kov. Deň nad všetkými dňami, kedy Syn vstal  
a Mária Magdaléna išla tam, kde bol položený 
Uholný Kameň – k Ježišovmu hrobu. To, čo uvi-
dela, nútilo ju vrátiť sa po apoštolov. Peter vstal. 
On aj druhý učeník, ktorý vedel, ako bol milovaný. 
Bežali. S nádejou. S istotou, že udalosti, ktoré sa 
stali, majú pokračovanie. 
 To, čo uvideli, zapálilo plameň nádeje, ktorý 
zhasol na Veľký piatok. Hrob je prázdny. Vrátili 
sa, aby to povedali aj ostatným. Je to možné...?  
A počet svedkov bude narastať. Budú rozprávať, 
ako k nim prišiel, ako jedli, pili, rozprávali sa 
s tým, ktorý bol ukrižovaný. On znova žije. Budú 
rozprávať, ako sa ho dotýkali, ako vkladali prsty 

do jeho rán. Budú svedčiť, že vstal z mŕtvych – 
a niektorí pre toto svedectvo budú aj zomierať. 
 A čo my? Nebežali sme azda spoločne vo 
viere, že Ježiš vstal z mŕtvych? Nejedli a nepili 
sme s ním spoločne pri tom istom stole? Či nie 
sme chlebom, ktorý sa má deliť v štedrosti 
a pravde? Aké je naše svedectvo? 
 Toto je ten Deň a my vydávame svedectvo 
o tom, že Ježiš Kristus žije a je uprostred nás. 
Aleluja! Preto si pripomínajme, ako sme prežili 
a ako pred svetom dosvedčujeme jeho smrť 
a zmŕtvychvstanie. 
 Áno, veríme a vzdávame ti chválu, Ježišu 
Kriste. Veríme, že tvoje zmŕtvychvstanie je pred-
poveďou nášho. Aleluja! 
 

In: T. Klas, Pôstne akordy;  
     T. Zasępa, Pred Veľkonočným ránom. 
 

Voľne spracované  J. Melková 

ZATAJIL VESMÍR DYCH  
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............. { Niektoré pamätné dni } ... 

13. marca 2013 – deň zvolenia pápeža Svätého Otca Františka 
15. marca 1776 – pápež Pius VI. bulou Ragalium Principum kánonicky zriadil Spišskú,                    
         Banskobystrickú a Rožňavskú diecézu. 
15. marca 1820 – zomrel Klement Mária Hofbauer, kňaz, rehoľník. 
17. marca 1461 – pred 555 rokmi umrel sv. Patrik, biskup. 
17. marca 1990 – pred 26 rokmi prijal biskupskú vysviacku Mons. Alojz Tkáč,  
         emeritný košický arcibiskup 
17. marca 2012 – pred 4 rokmi prijal biskupskú vysviacku Mons. Jozef Haľko,  
         bratislavský pomocný biskup  
20. marca 1911 – pred 105 rokmi sa narodil redaktor KN Celestín Anton Radványi. 
20. marca 2004 – pred 14 rokmi prijal biskupskú vysviacku Mons. Stanislav Stolárik, 
         rožňavský sídelný biskup 
28. marca 1811 – pred 205 rokmi sa narodil svätý Jan Nepomuk Neumann CSsR, filadelfský         
         biskup českého pôvodu, kazateľ. 



 V iem, čo ma čaká! Som si toho plne vedo-
mý! Preto si tichučko v mojom srdci po-

hmkávam slová piesne: Učiteľ môj, predo mnou je 
cesta, ktorú musím prejsť tak ako ty. Učiteľ môj, 
vôkol mňa sú ľudia, ktorých treba milovať tak, ako 
miluješ ty. Učiteľ môj, nie je ľahké vziať cudzie 
bremená na svoje ramená tak ako ty. Majstre môj, 
zvládnem všetko, ak vždy budeš  so mnou ty. 
Som pripravený začať cestu života – tvoju i moju 
– našu Via Dolorosa (Krížovú cestu). 
 
I. – Ježiš je odsúdený na smrť 
 Ortieľ je vyrieknutý. Boh-človek bol odsúdený. 
Avšak nie tribunálom, iba nami všetkými. Je odsú-
dený tými, ktorí ešte nedávno prevolávali na slávu 
a jasali, keď prichádzal do Jeruzalema. 
 A on mlčí... 
A my? My rýchlo utekáme, aby aj nás neobžalo-
vali, aby nás bezhlavo tiež rýchlo neodsúdili. Pa-
ne, dovoľ mi nasledovať teba. Dovoľ mi spojiť sa 
s tebou mlčaním, keď ma niekto zraní alebo ne-
spravodlivo obviňuje. 

II. – Ježiš berie kríž na svoje ramená 
 Teraz, Pane, chápem zmysel a veľkosť kríža. 
Pochopil som ho cez prizmu mojich malých kaž-
dodenných krížikov, vo svetle bolestí, ťažkostí, 
utrpenia, osamelosti. Daj, Pane, aby sa môj kaž-
dodenný kríž menil na obetu lásky, aby mi pomá-
hal naprávať život môj i druhého človeka. 

 

III. Prvý pád Ježiša 
 Pane, ty padáš! A to iba preto, aby si ma vy-
kúpil! Aby si ma dvíhal z mojich denných pádov. 
Dokonca aj vtedy, keď sľubujem byť verný, 
a vzápätí zrádzam. 
Pozdvihni ma vždy, Pane, a pomôž mi kráčať tou 
cestou až k tebe a spolu s tebou. 
 
IV. – Stretnutie s matkou 
 Ťažké stretnutie Matky so Synom. Veľa myš-
lienok, veľa otázok v tej krátkej chvíli. Slová tu 
však nie sú potrebné. Stačí uplakaný matkin po-
hľad, užalostené oči. Stačí unavený pohľad syna. 
Všetko je už známe, všetko bude jasné... 
 Daj, Pane, aby som sa ocitol po boku tvojej 
matky v každej chvíli môjho života. Viem, že s ňou 
a s jej materinskou láskou dôjdem k tebe. Matka, 
pomôž mi stretnúť Ježiša. 
 
V. – Šimon z Cyrény pomáha niesť kríž 
 Každý z nás objavuje v živote svoje povola-
nie. Každý z nás ho veľmi konkrétne uskutočňuje 
v každodenných reáliách. Spôsobom veľmi osob-
ným a osobitým – každý svoje, vo svojom živote. 
Ale je tu čosi, čo nás spája. Je to povolanie – 
moje i tvoje. Povolanie byť Cyrénčanom pre 
iných. 
 
VI. – Veronika utiera tvár Ježišovi 
 Zosobnená rozhodnosť sa odhodlane predie-
ra cez dav. Musí sa dostať k tebe. Je to veľmi 
odvážna žena. Je pri tebe, keď ťa iní opustili. 
 Chcem byť, Pane, Veronikou, čo ti utiera 
tvár..., aby som ti uľavila v utrpení. 
 
VII. – Druhý pád Ježiša 
 Pane, padáš po druhýkrát. Bude tých pádov 
ešte viac? Klesáš na zem pred očami všetkých. 
Padáš na tvár pred človekom, aby si mu ukázal, 
ako veľmi ho miluješ. 
 
VIII. – Ženy 
 Netreba plakať nad tebou – tak si prosil! Ty 
nepotrebuješ súcit. Treba plakať nad sebou. Tre-
ba plakať nad hriechom. To ja potrebujem tvoj 

KRÍŽOVÁ CESTA 

4 



milosrdný pohľad. Lebo ja som ten biedny hrieš-
nik, ktorý svojím podlým životom do koruny na 
tvojej hlave každý deň vplieta nový tŕň. 
 
IX. – Tretí pád Ježiša 
 Spúšťaš trám z ramien, klesáš. Musíš chvíľu 
odpočinúť. Si čoraz bližšie k vrcholu pahorka. 
Čoraz bližšie a čoraz viac vyčerpaný. Je ťažké 
trasúcimi sa rukami objať trámy Lásky. Ďakujem 
ti, že si vstal. 
 Pane, dovoľ mi nasledovať ťa v tomto treťom 
páde. Daj, aby moje životné potknutia a pády boli 
požehnaním pre mňa aj pre iných. 
 
X. – Strhnutie šiat 
 Ježišu, môžu ťa pozbaviť všetkého odevu, 
strhnúť z teba každú handru. Môžu ťa ponechať 
nahého. Nehanbia sa. Ale nikdy z teba nestrhnú 
rúcho človečenstva a veľkosti. Nikdy nestrhnú 
z teba rúcho lásky a odpustenia. 
 Pre mňa, Ježišu, si stále zahalený. 
 
XI. – Pribitie na kríž 
 To nie klince ťa pribili, ale môj hriech... Preto 
viem, že spolu s Kristom som pribitý na kríž. Ten 
kríž je tiež aj môj. Čím viac hriechov, tým viac 
raním teba, seba aj iných. Čím viac hriechov, tým 
viac hluchých úderov neľútostných katov na Gol-
gote. 
 
XII. – Ježiš umiera na kríži 
 Zvelebujem ťa, Pane, za smrť na dreve kríža. 
S láskou bozkávam tvoje rany. Ďakujem ti, Ježišu, 
za cestu lásky a spasenia. Teraz už viem, že kríž 
sa neprijíma preto, aby sme si ho ponosili. Kríž sa 
neberie preto, aby sme ho zanechali pri piatom či 
desiatom zastavení. Kríž sa prijíma preto, aby 
sme na ňom umreli. 

XIII. – Zloženie z kríža 
 Milujúca matka berie do náručia svoje dieťa. 
Vinie ho k sebe z celej sily. Nemohla to urobiť na 
uliciach mesta, robí to teda teraz. Ďalší meč, ktorý 
preniká jej srdce. Šepoce mu niečo do ucha – 
nehovorí „lúčim sa“, ale „dovidenia“ – lebo ako 
smrť mocná je láska. 
 Dovoľ mi prebývať pri tebe, Matka. 
 

XIV: - Uloženie do hrobu 
 Je dokonané! Ale to vôbec nie je koniec. Spl-
nilo sa iba to, k čomu som sa uberal cez štrnásť 
zastavení môjho života. Absolvovaná je prvá časť, 
teraz je čas na ďalšiu. 
 
Záver 
 Končí sa naša Via Dolorosa (Krížová cesta), 
začína sa Via Lucis (Cesta Svetla), preto so sv. 
Ignácom z Loyoly víťazne volám: Duša Kristova, 
posväť ma. Telo Kristovo, spas ma. Krv Kristova, 
napoj ma. Voda z boku Kristovho, obmy ma. 
Umučenie Kristovo, posilni ma. Ó, dobrý Ježišu, 
vyslyš ma. Do svojich svätých rán skry ma. Nedaj 
mi odlúčiť sa od teba. Pred zlým nepriateľom 
chráň ma. V hodinu smrti mojej povolaj ma. A daj 
mi prísť k tebe, aby som ťa s tvojimi svätými chvá-
lil a velebil na veky vekov. Amen. 
 
In: Piotr Galdyn OSPPE, Jasna Góra, 2/2015.                                           
 

Preklad J. Melková  
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 „J a som premohol svet“ (por. Jn 16, 33). Áno, 
svet. Ten svet, v ktorom žije človek, ten 

svet, v ktorom človek vládne, ale zdá sa, akoby 
víťazil nad človekom, lebo premáha človeka cez 
smrť. Avšak Kristus, ktorý premohol smrť, premo-
hol aj svet.  
 Drahí bratia a sestry, po oficiálnom schvále-
ní  Bratstva anjelov strážcov  (17. storočie) Svätá 
stolica  uložila otcom pavlínom povinnosť šíriť kult 
k svätým anjelom strážcom a bedliť nad novo-
vzniknutým Bratstvom anjelov strážcov.  
 Pripomeniem, že vznik bratstva sa udial 
v období po Prvom tridentskom koncile, teda  
v čase, keď katolícka cirkev bojovala 
s reformáciou a vítala každú snahu, ktorá by na-
pomohla k duchovnému rozvoju členov Cirkvi. 
Ako vidíme, veľmi podobný boj môžeme pozoro-
vať aj dnes. Tak ako tomu bolo v minulosti, aj 
dnes je úlohou každého laického katolíckeho 
spoločenstva, a teda aj nášho Bratstva anjelov 
strážcov, napomáhať Cirkvi evanjelizovať svet 
a neustále zvyšovať duchovný rast svojich členov.  

 Vzhľadom na vyššie spomenuté myšlienky 
obraciam sa na Vás týmto listom, aby som Vás 
v tomto Veľkonočnom čase v prvom rade povzbu-
dil k životu v posväcujúcej milosti. Pretože žiť 
v posväcujúcej milosti nám cez vieru pomáha 
zároveň uvedomiť si, že máme vedľa seba anjela 
strážneho a že sme citlivejší na jeho impulzy. 
Anjel strážny cez svetlo, ktoré mu udeľuje Duch 
Svätý, a ktorý dôverne pozná Božie kráľovstvo (1 
Kor 2, 10-11), môže nás doň bezpečne doviesť 
bez toho, aby sme boli ohrození nástrahami zlých 
duchov. Prečo? Lebo ako píše svätý Bonaventú-
ra: „Anjeli osvetľujú tvoj rozum, očisťujú tvoje 
srdce, pozdvihujú a chránia tvoj život.“    
 Drahí bratia a sestry, členovia Bratstva anje-
lov strážcov, nech zmŕtvychvstalý Kristus zaujme 
v našich srdciach, rodinách a v celej krajine to 
miesto, ktoré mu patrí, lebo On je najväčšou 
a jedinou nádejou pre každého človeka.   
 Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky 
Vám vyprosuje promótor  

o. Grzegorz Wach OSPPE  

VEĽKÁ NOC    2016 
POZDRAV ČLENOM BRATSTVA ANJELOV STRAŽCOV 

 U ž čoskoro sa začne jedinečný projekt Deväť mesiacov za život. Od 25. marca 
do 25. decembra 2016 budú modlitbové skupiny 
každé ráno počas pracovných dní prítomné na 
miestach, kde na Slovensku násilne zomierajú 
nenarodené deti. 
 Dejisko Národného pochodu za život sa tak 
presunie z námestia na kľúčové miesta naprieč 
celým Slovenskom – bližšie k deťom, matkám, 
lekárom. 
 Chceme sa modliť za obnovu radosti zo živo-
ta, chceme zviditeľňovať milosrdenstvo, chceme 
   prinášať nádej deťom aj ich rodičom. 
    9 mesiacov za život nadväzuje na 
        mnohé podobné 
        iniciatívy po celom 
        svete, ako napr. 
        40 days for life. 

 Máme čerstvú a  veľmi radostnú správu zo 
Sniny. Spojeným úsilím modliacich sa veriacich, 
člena mestského zastupiteľstva a pána farára sa 
dosiahlo, že podpisom čestného vyhlásenia kona-
teľ nemocnice a všetci primári oddelení spečatia 
rozhodnutie nevykonávať potraty v sninskej ne-
mocnice. Zároveň sa prerába cenník.   
 Boh, ktorý nás zjednocuje a skrze nás koná, 
je naša sila pri obrane posvätnosti ľudského živo-
ta. Vykroč už dnes a zapoj sa aj ty v tvojom mes-
te. 

Andrej Ungvarský 
o. Dušan Škurla  

Bližšie informácie o tom, ako sa zapojiť do 
tohto projektu v našej farnosti a našom meste, 
čoskoro sa objavia na nástenkách v bazilike. 

9 MESIACOV ZA ŽIVOT 
DAJME NÁDEJ DEŤOM AJ MAMIČKÁM 



13. 03. – Ne: 5. pôstna nedeľa 
15. 03. – Ut: Sv. Klement Mária Hofbauer, kňaz 
17. 03. – Št: Sv. Patrik, biskup; ľubovoľná spomienka 
18. 03. – Pi: Sv. Cyril Jeruzalemský, biskup a učiteľ Cirkvi; ľubovoľná spomienka 
19. 03. – So: Sv. Jozef, ženích Panny Márie; slávnosť 
20. 03. – Ne: Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána 
24. 03. – Št: Štvrtok Veľkého týždňa – Zelený štvrtok Pánovej večere 
25. 03. – Pi: Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána 
26. 03. – So: Biela sobota – Veľkonočná vigília  
27. 03 – Ne: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 

................... { Liturgický kalendár } ... 
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 P ri vyznávaní hriechov treba presne 
pomenovať hriech, nie opisom ani 

hriech neobhajovať. Ak kňaz vyzve, treba spo-
menúť, kedy bol spáchaný a koľkokrát, kto 
zhrešil, s kým, s čím a prečo (dôvody, spôsob, 
okolnosti, spoluúčasť a počet).  
 
Pýcha; domýšľavosť; vzdor; neposlušnosť; hru-
bosť; urazenosť; povýšenosť; namyslenosť; sa-
moľúbosť; nadutosť; márnomyseľnosť a márni-
vosť; tvrdohlavosť; pohŕdanie; arogancia; posu-
dzovanie; ohováranie; osočovanie; veľavravnosť; 
netrpezlivosť; sebectvo; skúposť; lakomstvo; 
chamtivosť; túžba po veciach, ktoré nevyhnutne 
nepotrebujeme; krádež; nevernosť; lakomstvo; 
krivé svedectvo, prísaha; falošnosť; nepoctivosť; 
preceňovanie svojich síl a schopností; vystatovač-
nosť; nespokojnosť (s osobami, okolím, prostre-
dím, situáciou, prácou, sám so sebou); žiarlivosť; 
závisť; nedostatok lásky; nevľúdnosť; neodpuste-
nie; nenávisť; vnútorný a vonkajší hnev; nervozita; 

žiadostivosť; túžba po sexuálnom uspokojení; 
chlipnosť; vyhľadávanie nečistých pohľadov; mas-
turbácia; v manželstve brániť počatiu; antikoncep-
cia; abort (aj súhlas); nestriedmosť; obžerstvo; 
maškrtnosť; spôsobiť krivdu, cítiť sa ukrivdený; 
vypočítavosť; chamtivosť; sklamanie; lenivosť 
(tela i duše); povrchnosť; duchovná znechute-
nosť; apatia; vypočítavosť; všetečnosť; zveda-
vosť; roztržitosť; samoľúbosť; namyslenosť; sa-
mochvála; neochota slúžiť; smútok; strach; neúcta 
(k Bohu, ľuďom, prírode a k sebe); nedbalosť; 
nevďačnosť; nedostatok prejavenej lásky (k Bohu 
a k ľuďom); opovážlivosť; pripútanosť (k ľuďom, 
veciam a pocitom); nebudeš mať iných bohov, 
ktorým by si venoval viac času než svojmu Trojje-
dinému Bohu; manipulácia s blížnymi; citové vy-
dieranie; nedôvera; návšteva liečiteľov a veštcov; 
čítanie horoskopov; poverčivosť; nesvätiť nedele 
a prikázané sviatky; zanedbávanie modlitby a ko-
nania dobra; nepristupovanie k sviatostiam. 

 S vätý Jozef je príkladom poslušnosti 
a poníženosti, úplného podriadenia sa 

Božej Prozreteľnosti. Sväté písmo o ňom málo 
hovorí. Tri razy Boh k nemu prehovoril. No Jozef 
nič neodpovedá slovami. Jozef koná, odpovedá 
skutkami. Božej Prozreteľnosti bol celkom podria-
dený. 
 Obrazy sv. Jozefa nám predstavujú svätca, 

ktorý drží v rukách ľaliu a Ježiša. Tiež aj my vo 
svojich rukách držme to, čo sv. Jozef: ľaliu – čo 
znamená čistotu. A Ježiša. V rukách majme našu 
prácu, skutky. Bude čas, keď pracovať nebudeme 
môcť, hodina smrti. Vtedy on nech nás drží na 
svojich ramenách.  
 
Z myšlienok košického biskupa A. Fischera-Colbrieho  

SPOVEDNÉ ZRKADLO 
PODĽA UČENIA CIRKEVNÝCH OTCOV  

SV. EVAGRIA PONTICA, SV. JÁNA CASSIANA A SV. JÁNA KLIMAKA 

19. marca 
SLÁVNOSŤ SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE 



Informačný bulletin 
Vydáva Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie vo Vranove n/T — Sever 

Mariánske námestie 1496/127, Vranov nad Topľou. 
Určené pre vnútornú potrebu farnosti. 

Príspevky, návrhy, podnety nám zasielajte na: aib@bazilikavranov.sk 
Redakcia si vyhradzuje právo v prípade potreby príspevky upravovať. 

... { Z farskej matriky } ..................... 

OZNAMY 
• Sviatosť birmovania udelí našim mladým otec arcibiskup Bernard Bober v sobotu 9. apríla počas 

svätej omše o 10.00 hod. 
 

• Naši tretiaci po prvýkrát pristúpi k svätému prijímaniu v našej bazilike v nedeľu 29. mája na svä-
tej omši  o 9.30 hod. 

 

• Predveľkonočné spovedanie vo Vranove nad Topľou 
  Utorok 15. marca: kostol Na vŕšku — od 16.30 do 17.30 hod. 
   Sobota 19. marca: kostol sv. Františka na Juhu — od 9.00 do 12.00 a od 14.30 do 16.30 hod. 
  Nedeľa 20. marca: naša bazilika — od 15.00 do 17.30 hod. 
 

• V noci z 26. na 27. marec mení sa čas: o 02. hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny          
na 03. hodinu letného času.  

KRSTY:  
Nikoleta-Helen Kališová, Lilly-Mária Ivaničová, 
Alexander Hubáček 
 
POHREBY:  
Ján Rakoci (93), Ján Beňa (54) 

OHLÁŠKY:  
 

Michal Chovanec, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou 
 a 
Dominika Arendášová, narodená vo Vranove nad Topľou a bývajúca v Parchovanoch 

Ohlasujú sa druhý– a tretíkrát. 
 
Jakub Hreha, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou 
 a 
Anna Revajová, narodená vo Vranove nad Topľou a bývajúca v Tovarnom 

Ohlasujú sa prvý– a druhýkrát. 
Ak by niekto vedel o cirkevno-právnej prekážke, 

pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, 
nech to, prosím, oznámia na farskom úrade. 

V jubilejnom roku svätom, v deň zmierenia zeme s nebom všetkým našim farníkom prajeme: 
Nech z Kristovho zmŕtvychvstania Vás zaleje prúd jeho požehnania, nech Vaše srdcia sú odra-

zom Božej lásky, aby ste vedeli jeho milosrdenstvo rozdávať slovom, gestom i pohľadom.  


