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 T ajomstvo Zvestovania Pána by sme mohli 
nazvať aj Tajomstvom počatia Ježiša. Je 

to pre našu dobu aktuálne viac ako kedykoľvek 
predtým. Počatie dieťaťa je veľmi dôležitým oka-
mihom. Počatie ovplyvňuje rozvoj duševného aj 
duchovného života človeka. Výskumy hlbinnej 
psychológie ukazujú, že už prvé zážitky počatého 
človeka majú vplyv na jeho povahu a charakter. 
Od postoja rodičov ku vznikajúcemu životu záleží, 
či sa nový človek bude tešiť zo svojho vlastného 
bytia, alebo či bude žiť v neustálom strachu zo 
seba a o seba. Či sa dokáže prijať, keď ho nepri-
jali vlastní rodičia. Len v takej rodine, kde je dieťa 
už pri počatí, resp. ešte pred počatím, prijímané  
a chcené, môže vyrásť vyrovnaný človek. Už pri 
svojom počatí má človek svoju prvú a základnú 
skúsenosť prijatia alebo odmietnutia a môže utŕžiť 
prvé a veľké zranenie. Stáva sa to najmä vtedy, 
ak muž a žena s novým životom nepočítajú alebo 
ho dokonca vylučujú. Človeku sa tak nedostáva 
najzákladnejšie prijatie. Táto bolestná skúsenosť 
sa zapíše do podvedomia a v nej nachádza živnú 
pôdu pre rôzne komplexy a neurózy. 
 Možno sa spýtate, ako sa takéto rany dajú 
vyliečiť. Človek si musí uvedomiť, že aj keď ho 
jeho rodičia kedysi nechceli, je tu Boh, ktorý ho 
určite chcel a stále chce. Aj keby nebol v pláne 
svojich rodičov, v pláne Boha Stvoriteľa je určite 
zahrnutý. 
 Keď teda vieme, aký dôležitý je okamih poča-
tia, môžeme lepšie pochopiť, aký hrozný zločin je 

potrat. Je to skúsenosť zavrhnutia, skúsenosť zla 
hneď na počiatku ľudskej existencie. Človek je od 
prvého okamžiku stvorený pre Dobro; je určený, 
aby skrze ľudskú dobrotu spoznával a prežíval 
Božiu dobrotu, a namiesto toho je tu prvá skúse-
nosť, ktorou je "likvidácia". Vyprosujme si úctu  
k ľudskej bytosti od okamihu počatia. Prosme, 
aby rodičia chceli a ľúbili svoje deti ešte skôr, ako 
sa počnú. Zamyslime sa v tejto dobe nad svojím 
vlastným počatím a odpustime našim rodičom, ak 
sme neboli prijatí tak, ako to bolo zamýšľané  
v pôvodnom Božom pláne. Boh chcel, aby sme sa 
narodili a jeho láska k nám prevyšuje každú ľud-
skú lásku. Jeho prijatie prevyšuje každé ľudské 
prijatie. Aj uplynulé Veľkonočné sviatky boli toho 
jasným dôkazom. MOHOL zísť z kríža, ale on sa 
rozhodol zostať. Kvôli tebe! Pretože ťa od stvore-
nia sveta plánoval, chcel a miloval. 
 Chcem vám odporučiť film Októbrové dievča, 
inšpirovaný skutočnými udalosťami (October Ba-
by), ktorý poukazuje práve na túto veľmi dôležitú 
chvíľu v živote človeka. Mladé, 19-ročné dievča 
Hannah má zdravotné problémy, o ktorých lekári 
tvrdia, že sú spôsobené jej komplikovaným prí-
chodom na svet. Krátko nato sa dozvedá, že jej 
rodičia nie sú jej biologickými rodičmi. Ťažko prijí-
ma túto informáciu, keďže prichádza tak neskoro 
a vníma ju ako zradu a klamstvo, ktoré bolo na 
nej spáchané. Ďalšou ranou pre ňu je skutočnosť, 
že bola nechceným dieťaťom a že prežila potrat, 
pri ktorom mala byť zabitá. Hannah sa vydá so 

SLOVO NA ÚVOD 



svojím kamarátom Jasonom hľadať svoju matku. 
Svoju mamu napokon nájde, ale tá o ňu nejaví 
záujem. Situáciu však mení jeden odkaz, ktorý jej 
necháva na stole. Pri hľadaní svojej mamy sa 
dozvedá podrobnosti o hrozných udalostiach  
v súvislosti s jej narodením. Dozvedá sa i to, že 

sa spolu s ňou narodil aj braček, ktorý však hneď 
zomrel na následky poškodenia pri neúspešnom 
potrate. Film vrcholí odpustením a zmierením 
medzi Hannah a jej nevlastnými rodičmi!!! 

 
o. Rastislav Ivanecký OSPPE 

 

SVÄTÝ JÁN KLIMAK 
 

„Nebudeme obžalovaní z toho, že sme nerobili 
zázraky, že sme neboli teológmi, že sme nemali 
videnia. No určite sa budeme musieť pred Božou 
tvárou zodpovedať za to, že sme neoplakávali 
svoje hriechy" (sv. Ján Klimak).  

 J ánov život sa odohrával medzi dvoma 
vrchmi – Sinaj a Tábor – a skutočne mož-

no povedať, že v ňom zažiarilo svetlo, ktoré Moj-
žiš videl na Sinaji, a traja apoštoli ho kontemplo-
vali na vrchu Tábor.  

  
 Svätý Ján Klimak sa narodil okolo roku 569  
v Konštantínopole, kde získal solídne vzdelanie. 
Život v tomto svete ho však nenapĺňal, a tak ako 
šestnásťročný odišiel do ticha. Pán viedol jeho 
kroky na horu Sinaj k starcovi Martyrovi. Po šty-
roch rokoch skúšok zložil rehoľné sľuby. Mních 
Martyr bol devätnásť rokov jeho duchovným vod-
com.  
 Po smrti duchovného otca sa z neho stal na 
štyridsať rokov pustovník. Počas týždňa žil sám  
v jaskyni na púšti Tola a na nedeľné sväté omše 
prichádzal do neďalekého kostola.  
 Pre jeho múdrosť a svätosť k jeho jaskyni 
hojne prichádzali veriaci pre radu a povzbudenie. 
Jeho žehnanie uzdravovalo chorých, posilňovalo 
slabých, utešovalo zarmútených, naprávalo pomý-
lených a presviedčalo istejšie ako najvedeckejšie 
argumenty.   
  Boh však mal s Jánom iné plány, a tak bol 
zvolený za opáta kláštora na hore Sinaj. Práve tu 
na naliehanie bratov napísal svoje najväčšie dielo 
Rebrík do neba. V posledných rokoch žil zasa 
utiahnuto vo svojej tolskej samote, kde sa cítil 
najšťastnejší. Tam aj zomrel  okolo roku 649. 
 Sv. Ján Klimak je jedným z cirkevných otcov, 
podľa učenia ktorého bolo zostavené spovedné 
zrkadlo uverejnené v predchádzajúcom čísle tohto 
časopisu. 
 

In: Kamil Mečiar: Životy víťazov  
Ľubica S. 

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

Ježišu, priateľ osamelého srdca, Ty si mojím prístavom, mojím pokojom,  
Ty si moja jediná záchrana.  
                                                                                 Sr. Faustína 



  „V ideli sme Pána,“ hovorili prekvapení  
a povzbudení apoštoli Tomášovi. Vkladali 

do týchto slov pokojnú istotu svojho presvedčenia. 
Bol to začiatok ich nového života v Cirkvi, ktorá sa 
Ježišovým vzkriesením dávala na cestu dejinami 
sveta a putovaním došla až k našej generácii. 
 Kristovo vzkriesenie je veľká téma kresťan-
skej viery a veľká udalosť kresťanského života. 
Kristovo vzkriesenie bolo základnou pravdou na 
úsvite kresťanstva pre apoštolov, bolo aktuálne 
počas celých ľudských dejín a je živou skutočnos-
ťou aj dnes. Kristovo zmŕtvychvstanie je však 
zároveň tajomstvom našej viery, našou nádejou  
a koniec koncov je najmä tajomstvom našej spá-
sy. Ide o tajomstvo Božieho milosrdenstva preu-
kázaného človekovi. 
 Treba podotknúť, že bez Kristovho vzkriese-
nia by nebolo nijaké evanjelium, nebola by nijaká 
Cirkev, nijaká kresťanská viera. Dokonca by ne-
bola nijaká kresťanská bohoslužba a ani nijaký 
kresťanský život, aký poznáme dnes. Inými slova-
mi kresťanstvo a Cirkev ma svoj počiatok vo 
Vzkriesení Krista a všetko ďalšie v dejinách Cirkvi 
vyrastá zo spojenia so živým – teraz žijúcim Ježi-
šom Kristom. 
 Kristus žijúci v Cirkvi sa stal od svojho Vzkrie-
senia Pánom, ktorému bola daná všetka moc na 

nebi i na zemi (por. Mt 28,18). Ježiš vysiela apoš-
tolov – zakladateľov Cirkvi – so slovami: „Iďte 
teda a učte všetky národy a krstite ich v mene 
Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zacho-
vávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som 
s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ 
Teda Kristus stojí za svojou Cirkvou natrvalo. 
Zaručuje vnútornú stavbu, ktorú jej dal a navždy 
považuje Cirkev za svoju.  
 Kresťania životom podľa viery a lásky majú 
vydávať svedectvo, že patria do Kristovej Cirkvi. 
Majú chápať, že Cirkev je prostredie, v ktorom sa 
už tu na zemi začína zjednocovanie nás všetkých 
v Bohu. Cirkev má ľuďom poslúžiť ako jadro, oko-
lo ktorého sa zhromažďujú z generácie na gene-
ráciu tí, ktorí chápu svoj ľudský život ako tajom-
stvo v Bohu a ktorí sú na ceste do večnosti.  
 Cirkev však nie je zavŕšené Božie dielo; do-
zrieva tak, ako v nej dozrievajú aj jej samotní 
členovia. Niekedy môžu prísť sklamania, ale to je 
preto, že ľudia odjakživa boli a sú slabí. Ak takéto 
sklamanie príde, mali by sme sa za seba a za 
Cirkev vytrvalo začať modliť a uvedomiť si, že aj 
napriek zlyhaniu ľudí v jej strede je predsa Kristus 
a že Cirkev je skutočné Božie dielo. 
 

Zdroj: Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev. J.Ch. Korec, 
1992. Voľne spracované.       Veronika F. 

     VZKRIESENÝ KRISTUS A JEHO CIRKEV  
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............. { Niektoré pamätné dni } ... 

28. marca 1908 – nar. sa Mons. Viktor Trstenský, kňaz, spisovateľ (um. r. 2006). 
30. marca 1748 – nar. sa nitriansky biskup Jozef Kluch, zakladateľ dobročinných fundácií. 
30. marca 1820 – nar. sa Andrej Sládkovič, štúrovský básnik. 
30. marca 1865 – um. Alexander Duchnovič, gr.-kat. kňaz, kanonik, ukrajinský národný buditeľ  
30. marca 1925 – Jozef Čársky, biskup, národný buditeľ, predseda SSV, bol menovaný za rožňavské-
 ho biskupa (potom v novembri za košického biskupa). 
31. marca 1937 – um. Štefan Onderčo, kanonik, náboženský spisovateľ, zaklad. člen SSV. 
   1. apríla 1738 – nar. sa Juraj Papánek, kňaz, historik (um. r. 1802). 
   2. apríla 1896 – nar. sa Dr. Jozef Špirko, profesor teológie v Spišskej Kapitule, historik, spisovateľ. 
   5. apríla 1760 – umrel František Xsavér Klobušický, kaločský arcibiskup, trnavský vikár,  
 rodák zo Šariša. 
   5. apríla 1811 – pred 205 rokmi nar. sa Juraj Holček, kňaz, publicista,  
 redaktor časopisu Cyrill a Method, zakladajúci člen Matice slovenskej. 
   9. apríla 1921 – pred 95 rokmi nar. sa Karol Strmeň, básnik, predstaviteľ katolíckej moderny, prekla-
 dateľ zo svetovej náboženskej poézie (um. v USA r. 1994). 



 M odlitba Svätého Otca Františka v Roku 
milosrdenstva začína slovami: „Pane 

Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní 
ako náš nebeský Otec...“ Jeho katechézy o milo-
srdenstve, ktoré začal podávať na generálnych 
audienciách na začiatku tohto 
roka, si môžeme prečítať v katolíc-
kej tlači alebo na internete, predsa 
si však myslím, že niekoľko myš-
lienok z nich je vhodné či potrebné 
uverejniť aj v našom časopise. 
 Sväté písmo nám predstavuje 
Boha ako nekonečné milosrden-
stvo, ale aj ako dokonalú spravod-
livosť. Ako zladiť tieto dve veci? 
Ako možno skĺbiť skutočnosť milo-
srdenstva s požiadavkami spra-
vodlivosti? Môže sa zdať, že sú to 
dve veci, ktoré si protirečia. 
V skutočnosti to tak nie je, lebo je 
to práve milosrdenstvo Boha, ktoré 
vedie k naplneniu pravej spravodli-
vosti. Ak myslíme na vykonávanie zákonnej spra-
vodlivosti, vidíme, že ten, kto sa pokladá za obeť 
bezprávia, obracia sa na súde na sudcu a žiada, 
aby bola vykonaná spravodlivosť. Ide o retribučnú 
spravodlivosť, ktorá ukladá vinníkovi trest podľa 
princípu, že každému musí byť dané, čo mu patrí 
(retribúcia je potrestanie, nie obnovenie predchá-
dzajúcich pomerov). 
 Táto cesta ešte nevedie ku skutočnej spra-
vodlivosti, lebo v skutočnosti nevíťazí nad zlom, 
len ho jednoducho obmedzuje. Avšak zlo môže 
byť skutočne premožené jedine tak, že sa naň 
odpovedá dobrom. Tu je teda ďalší spôsob, ako 
konať spravodlivosť, ktorú nám Biblia predstavuje 

ako hlavnú cestu, ktorou treba kráčať. Ide 
o postup, ktorý sa vyhýba obracaniu na súd 
a požaduje, aby sa obeť obrátila priamo na vinní-
ka... 
 Iste, toto je ťažká cesta. Vyžaduje si to, aby 

ten, kto utrpel krivdu, bol priprave-
ný odpustiť, aby túžil po spáse 
a dobre pre toho, kto ho urazil. 
Jedine tak môže spravodlivosť 
zvíťaziť, lebo ak si vinník uzná zlo, 
ktoré vykonal, prestane ho konať 
a vtedy zlo viac neexistuje. Ten, kto 
bol nespravodlivý, stáva sa spra-
vodlivým, lebo je mu odpustené 
a pomohlo sa mu znovu nájsť cestu 
dobra. A tu zohráva úlohu odpuste-
nie, milosrdenstvo. 
 Takto sa Boh správa voči nám 
– hriešnikom. Pán neustále ponúka 
svoje odpustenie, pomáha nám 
prijať ho a uvedomiť si naše zlo, 
aby nás mohol od neho oslobodiť. 

Lebo Boh nechce naše odsúdenie, ale našu spá-
su. Boh nechce nikoho odsúdiť! Nikoho... Problém 
je dovoliť Mu vstúpiť do srdca. Všetky slová proro-
kov sú vášnivou výzvou, výzvou plnou lásky, ktorá 
hľadá naše obrátenie. Prostredníctvom proroka 
Ezechiela nám Pán hovorí „...či môžem mať záľu-
bu v smrti hriešnika? [...] a či nie v tom, aby sa 
odvrátil od svojich ciest a žil?“ (Ez 18, 23; porov. 
33, 11). Toto sa páči Bohu. 
 To sú vybrané myšlienky z katechézy Svätého 
Otca: Milosrdenstvo a dokonalá spravodlivosť 
Boha z 3. 2. 2016. Plné znenie je na TK KBS. 

 

Ján F. 

ROK MILOSRDENSTVA  
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC APRÍL 2016  
 

Všeobecný: Aby drobní poľnohospodári dostali spravodlivú odmenu za svoju hodnotnú prácu                   
 

Evanjelizačný: Aby africkí kresťania vydávali uprostred nábožensko-politických konfliktov svedectvo 
lásky a viery v Ježiša Krista. 
 

Úmysel KBS: Aby Cirkev pravdivým ohlasovaním evanjelia zdôvodňovala novým generáciám zmysel 
života a nádeje. 



 A le anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, 
lebo si  našla milosť u Boha. Počneš 

a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.“ Na to Má-
ria povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi 
stane podľa tvojho slova!“ (porov. Lk 1, 30-31.38). 
Povinnosťou kresťana je vedieť, že v ňom sa 
vyplnilo Slovo Boha.   

 Svätá Panna Mária, Matka a Priateľka naša, 
chceme sa dnes modliť spolu s tebou. Nech naše 
myšlienky budú vyslovené nahlas, nech sa naše 
rozjímania stanú piesňou. Nech ten dialóg, ktorý 
nadviažeme, bude intímnym rozhovorom dvoch 
dobrých priateľov. 
 Tvoj dôverník Lukáš nám rozpráva o tom, čo 
sa ti stalo v Nazarete, keď archanjel Gabriel pri-
šiel s posolstvom od Boha, keď ti tlmočil slová 
toho, ktorý túžil potešiť ťa veľkou novinou. Dozve-
dela si sa, že ťa vybral Boh a súhlasila si s tým 
výberom. Nevzoprela si sa tomu, aby ťa Slovo 
naplnilo, tak ako rosa sadá a pokrýva polia, aby 
z nich odvrátila hrozbu neúrody. Bola si pokojná, 
nežná a Pán, tvoj Boh, si obľúbil takú milotu. Odo-
vzdala si mu k dispozícii svoju dušu ako niekto, 
kto otvára dvere svojho domu, aby prijal milého 
hosťa. A ten dom sa stal pre tvojho hosťa príjem-
ným a bezpečným príbytkom. 

 Pochopila si, že Slovo v tebe vykoná veľké 
veci a Bohu si prejavila pokoru služobnice. Boží 
posol ťa prosil, aby si sa nebála, a tvoj počiatočný 
strach sa premenil na pohodu a pokoj. Vyslovila si 
otázku a dostala si odpoveď. Boh si ťa vybral a ty 
si ten výber prijala. Otec sa ti jednoducho pozrel 
do očí a ty si neodvrátila pohľad. Duch Svätý ťa 
zatienil a ty si v ňom našla povzbudenie aj odpoči-
nok. 
 Ďalšie slová boli už nepotrebné, našla si sa-
mu seba. Tak ako tvoj syn, Boží služobník, 
v žiarivej, zázračnej prítomnosti Boha, Pána tvoj-
ho života a tvojej vôle, nemohla si urobiť nič iné; 
povedala si „áno“, ktoré bolo ako „Amen“ na konci 
modlitby, ktoré vyjadrovalo: 
 – Nemám nič viac čo povedať! 
 – Nech sa rozozvučia tvoje slová! 
 – Nech sa tvoja láska stane mojou láskou! 
 – Nech tvoja vôľa určuje rytmus môjho srdca! 
 – Nech sa ten sen stane vo mne skutočnosťou! 
 A Slovo sa začalo stávať telom v tvojom po-
žehnanom lone... 
 A keď ťa tvoja príbuzná nazvala „požehnanou 
medzi ženami“, vyspievala si Bohu oslavnú pie-
seň za to, že je veľkým, jediným Kráľom, že zhlia-
dol na tvoju poníženosť, že jeho meno je sväté, 
že jeho rameno je mocné, že je milosrdný, že 
dané sľuby plní... 
 Matka a Pani tejto oslavnej piesne, daj, aby 
sme aj my vedeli povedať Bohu najkrajšie slová 
vďačnosti, že jeho deti nikdy neprestanú oslavo-
vať jeho milosrdenstvo. 
 

In: H. Muńoz, 36 modlitieb s Máriou. Preklad. 
J. Melková 
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A SLOVO SA TELOM STALO 

 D ňa 10. marca 2016 sa uskutočnilo okres-
né kolo Biblickej olympiády základných 

škôl. Hoci to bolo okresné kolo, zúčastnili sa ho 
len štyri vranovské školy. Tohto roku sú k štúdiu 
Svätého písma vybrané knihy: Prvá Samuelova 
kniha a Evanjelium podľa Lukáša. Žiaci súťažili   
v trojčlenných družstvách a mali vypracovať päť 
úloh v stanovenom čase: test, tajnička, obrazy, 
pohľadnice a priradenie výrokov. Na 4. mieste sa 
umiestnila ZŠ Juh, na 3. mieste  ZŠ Bernolákova, 

na 2. mieste Cirkevná základná škola. 
1. miesto s veľmi tesným náskokom jeden a pol 
bodu získala ZŠ Sídlisko II. Víťazné družstvo  
v zložení Barbora Miklošová, Simona Višňovská  
a Martin Kozák postupuje na diecézne kolo do 
Košíc, ktoré sa uskutoční v apríli. 
 Všetci, ktorí vezmú do rúk Sväté písmo, čítajú 
ho,  poznávajú a snažia sa podľa neho aj žiť, sú 
víťazmi... 

Katechétka Anna Mydlová 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 
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 K aždý z nás má neoceniteľnú hodnotu ako 
človek. Či je to ešte len počaté dieťa 

alebo už plnohodnotne žijúci človek. Najskôr mu-
síme objaviť hodnotu vlastného života, aby sme 
potom dokázali oceniť hodnotu života iných ľudí, 
každého z nich. 
 Len pred pár dňami (v piatok 25. marca) sa  

v našej farnosti mnohí veriaci zapojili do diela 
duchovnej adopcie počatého dieťaťa. Tajomstvo 
adopcie sa ukrýva v každodennej modlitbe počas 
deviatich mesiacov, a to jedného desiatku sväté-
ho ruženca a špeciálnej modlitby na obranu poča-
tého života. 
 Myšlienka sa zrodila vo Fatime a v roku 1987 
sa dostala do Poľska. Prvé stredisko vzniklo  
v kostole otcov pavlínov vo Varšave. Výhodou je, 
že sa môže zapojiť každý laik bez ohľadu na vek 
či pohlavie. Čarom deviatich mesiacov je, že me-
no dieťaťa nebudeme poznať. Pozná ho iba sám 
Boh. 
 Prajem všetkým, ktorí sa na to tentokrát  
v našej farnosti podujali, aby vytrvali až dokonca. 
Ovocie síce nebude viditeľné na prvý pohľad, ale 
bude obrovské. 

Erika Kušnírová 

OD MILANA RÚFUSA 

DUCHOVNÁ ADOPCIA POČATÉHO DIEŤAŤA 

PLACHÁ MODLITBA ZA MAMKINO SRDCE 
 
Keby som videla 
i v najskrytejšom sníčku, 
kde na zemi je toľko dobrých slov, 
zložila by som z nich modlitbu za mamičku. 
Veď ona sama je už modlitbou. 
 

Jej pohladenie, 
jej úsmev i jej vráska, 
sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh. 
Mama je láska. 
Lebo aj Boh je láska. 
Pusto by sa nám žilo bez tých dvoch. 
 

„Kde som ju videl, odkiaľ sme si známi?“, 
usmial sa Stvoriteľ, 
keď stvoril srdce mamy. 
 

A vedel dobre, že nemôže byť iná. 
Pretože raz aj On 
jej zverí svojho Syna. 

 

BÁSNIK SA MODLÍ ZA DETI 
 
Nevedia prečo, 
no veľmi im to treba. 
A možno viacej ako chleba. 
Aby im v duši pusto nebolo. 
Aby ich mali radi okolo. 
 
Aby im bolo mäkko 
ako v mame. 
Keď bolia veci, ktoré nepoznáme, 
tu každé dieťa, 
plaché ako laň, 
na hlave musí cítiť teplú dlaň. 
 
Bože, 
o takú dlaň ťa ľudské mláďa prosí. 
V čase, keď ešte ani nevie, Kto si. 
 
Našiel ťa hore ten džavot tenkých hláskov? 
Našiel. Dal si im liek. 
A nazval si ho láskou. 



28. 03. – Po: Veľkonočný pondelok 
30. 03. – St: Sv. Ján Klimak, opát 
  1. 04. – Prvý piatok v mesiaci 
  2. 04. – So: Sv.  František z Paoly, pustovník 
               Prvá sobota v mesiaci 
  3. 04. – Ne: 2. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva 

  4. 04. – Po: Zvestovanie Pána; slávnosť 
               Sv. Izidor Sevilský, biskup a učiteľ Cirkvi 
  5. 04. – Ut: Sv. Vincent Ferrer, kňaz; ľubovoľná spomienka 
  7. 04. – Št: Sv. Ján Krstiteľ de la Salle, kňaz; ľubovoľná spomienka 

................... { Liturgický kalendár } ... 
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 „D uše preukážu svojmu Stvoriteľovi  
najväčšiu úctu tým, že sa obrátia  

s DÔVEROU na jeho milosrdenstvo“ (D. 930/37). 
 „Áno, prvá nedeľa po Veľkej noci je sviatkom 
Milosrdenstva, ale k tomu ešte musí pristúpiť 

skutok... 
 Uctievanie Milosrdenstva požadujem SLÁV-
NOSTNÝM ZASVÄTENÍM SVIATKU a UCTIEVA-
NÍM  OBRAZU, ktorý bol namaľovaný. Skrze ob-
raz preukážem mnoho milostí. On má pripomínať 
požiadavky môjho Milosrdenstva, lebo viera bez 
skutkov nie je na osoh. 
 ... Požadujem od teba skutky milosrdenstva, 
ktoré vychádzajú z tvojej lásky ku mne. Svojim 
blížnym vždy a všade musíš preukazovať milosr-
denstvo, nemôžeš sa tomu vyhýbať ani sa vyho-
várať, ani sa ospravedlňovať. 
 Prezradím ti tri spôsoby, ako preukazovať 
milosrdenstvo blížnemu: 
po prvé: SKUTOK 
po druhé: SLOVO 
po tretie: MODLITBA.  
 V týchto troch skupinách je obsiahnutá plnosť 
milosrdenstva. Takýmto spôsobom duša chváli 
a uctieva si moje Milosrdenstvo“ (D. 742/1936). 
 K Bohu sme najbližšie, keď našim blížnym 
darujeme odpustenie. Boj je Láska, Dobrota 
a Milosrdenstvo (D. 1148/r. 1937). 
 

In: Kráľ milosrdenstva. Z denníka sr. Márie Faustíny 
Kowalskej. 
Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 1998. 

SLÁVA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 

Myšlienky 
 

• Život človeka má zmysel, ak po ňom zostane na svete o trocha 
viac lásky a dobra. 

• Lepšia je inteligentná samota ako hlúpa spoločnosť. 



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 } ..................... 

KRSTY:  
Šimon Kopčák, Juraj Grega, Patrik Lacuš, 
Denis Jozef Hermanovský  
 
POHREBY:  
Ján Ivanov (74), Ladislav Gajdoš (65)  

OHLÁŠKY:  
 

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

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

Ohlasujú sa druhý– a tretíkrát. 
 

Ondrej Mruz, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou  
Júlia Kučerová, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou 

Ohlasujú sa tretíkrát. 
 

Michal Drabik, narodený v Prešove a bývajúci v Chmeľove  
Štefánia Mathéová, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou 

Ohlasujú sa prvý a druhý krát. 
 

Ak by niekto vedel o cirkevno-právnej prekážke, 
pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, 

nech to, prosím, oznámi na farskom úrade. 

OZNAMY 
 

• Na slávení Fatimskej soboty dňa 2. apríla tohto roku v našej bazilike privítame veriacich 
z farností Nižný Hrabovec a Bystré. Začiatok pobožnosti o 9.00 hod. V programe je Fatimská 
pobožnosť, svätá omša, eucharistická poklona s modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu. 
Od 9.00 hod. budeme taktiež spovedať. 

 

• Nácviky slávnostnej liturgie pre birmovancov budú v stredu, štvrtok a piatok (6. — 8. apríla) po 
večerných svätých omšiach (o 18.45 hod.). 


