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SLOVO NA ÚVOD

A

poštoli si každé ráno museli odpovedať
na životne dôležitú otázku: Som dnes
pripravený znášať príkorie pre Krista? Zadržanie, uväznenie, telesný trest? A čo keby som
mal dnes položiť život ako svedok viery v Krista?! Ako kresťania v Sýrii.
Dnes, na Slovensku našťastie, iba málokto
stojí pred takýmto rozhodovaním. Zamyslime
sa a porovnajme postoj vtedajšej spoločnosti
k veriacim v Krista s postojom dnešnej spoločnosti. Dnes sa bežne stretávame s nezáujmom
a ľahostajnosťou voči Ježišovi, s prevládajúcim
názorom, že nepatrí do dnešnej modernej doby. Vedome či nevedome tým trpí celé stvorenstvo. I nás sa veľakrát zmocňujú pochybnosti
— prečo by sme sa mali Ježiša zastávať?
A potrebujeme ho vôbec až do takej miery, ako
hovorí Písmo? Stojí to všetko za celú tú námahu?
Vráťme sa opäť k apoštolom. Pevne si stáli
za svojím, aj napriek hrozbám rôznych trestov,
až po trest smrti (Sk 5, 33. 40). Naďalej neohrozene hlásali svoju vieru a prejavovali dôveru
v Boha (5, 29—32). A popri tom všetkom sa
radovali (5, 41)! Je to vôbec možné? Na jednej
strane veľmi chabá vyhliadka na úspech, a na
druhej strane neustála radosť? Myslím si, že
toto už nemôže, aspoň u nás, zostať bez povšimnutia. Nech je nám odvaha a radosť verných Kristových apoštolov stálou hnacou silou

na to, aby sme i my raz tak neohrozene svedčili
o Ježišovi.
Že to nezvládneš? Neboj sa, dokážeš to.
Podstatu celého svojho svedectva o Kristovi
máš totiž denne na dosah ruky. Je to i ústredným motívom takmer každej meditácie. Určite
to poznáš — pravidelný a aktívny modlitbový
režim tvojho života umožní nášmu nebeskému
Otcovi, aby ťa naplnil až po okraj svojou láskou.
Potom zvládneš všetko. Svedectvo o Kristovi
budujeme na pevnom základe každodenných
dôverných rozhovorov s Bohom, dôkladným
študovaním jeho slova a úprimnou snahou žiť
podľa neho. Naša dôvera a nádej v Boha rastie
a upevňuje sa aj tým, že si denne pripomíname
jeho osobitné pôsobenie v rôznych životných
situáciách a ďakujeme mu za jeho dobrotu
a milosrdenstvo. Týmto sa náš osobný vzťah
s Ježišom stáva neustálym žriedlom radosti
nášho života!
Nechajme teda cez seba pôsobiť Pána a on
nás tak posilní, že budeme môcť svetu ukázať,
že život s ním vôbec nie je nudný, prísny
a nezmyselný. Duch Svätý bude naším prostredníctvom ukazovať ľuďom nekonečnú Božiu
dobrotu a lásku. Jedným slovom, to už sám
Boh bude cez nás hovoriť a konať a my sa
budeme radovať!
O. Rastislav Ivanecký OSPPE

NEBOJ SA, VYKROČ VPRED!
Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len
nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale vzájomne si slúžte v láske! Veď celý zákon sa spĺňa
v jednom slove, v tomto: „Milovať budeš svojho
blížneho ako seba samého!“ [...] lebo telo si žiada,
čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.
(Gal 5, 13-14.17)
rčite si zažil čas, keď si bol zaseknutý
v hriechu. Keď si si povedal, že ani spoveď nepomáha. Dal si do toho všetky sily, ale aj
tak si ostal znechutený. Prečo? Pretože si bojoval
sám. Možno si si myslel, že Boh ťa už ani nepočúva. No pamätaj, že učiteľ v priebehu testu je
vždy potichu. Preto je dôležité urobiť rozhodnutie
a nežiť v stereotype. A tu príde moment, kedy sa
dokážem modliť kdekoľvek a kedykoľvek. A dôležité je nielen rozhodnutie, ale aj prinášanie ovocia, z ktorého môžu čerpať ľudia okolo nás. No

U

nedúfajme, že zmena príde zo dňa na deň. Aj
stromu trvá niekoľko rokov, kým urodí ovocie
vhodné na konzumáciu.
Mnohí mladí vstupujúci do obdobia, kedy
majú začať žiť svoj vlastný život, skončia
s aktivitami, ktoré ich približovali k Bohu. Príde
veľa povinností a Boh končí na vedľajšej koľaji. Je
potrebné nájsť si cestu s Ním, ktorú by sme zvládali. Nájsť spôsob formovania, ktorý nám je blízky. Napríklad pár minút čítania Sv. písma, aspoň
niekoľko jednoduchých slov osobnej modlitby či
prijímanie sviatostí. A jedným z najväčších darov
je nájsť spoločenstvo ľudí, ktoré vás príjme
a navzájom sa povzbudzujete a pomáhate si.
Ak si to práve TY, ktorý prežívaš stagnáciu,
osamelosť a zlyhania, vedz, že až keď padneš na
úplné dno, môžeš začať odznova.
Erika Kušnírová

... { Medailónik svätých } ....................

SVÄTÝ GIUSEPPE MOSCATI
LEKÁR ZÁZRAKOV

U

Pri záchrane obetí výbuchu sopky Vezuv
v roku 1904 Moscati osobne dozeral na evakuáciu
nemocnice a podarilo sa mu zachrániť
všetkých pacientov skôr, ako sa zrútila strecha budovy.
Keď v roku 1911 vypukla v Neapole
cholera, neúnavne sa venoval postihnutým epidémiou. Podarilo sa mu
nájsť zdroj choroby a aj spôsob jej
likvidácie. Ako prvý experimentoval
s inzulínom v boji s cukrovkou. Počas
prvej svetovej vojny viedol nemocnicu
pre ranených vojakov.
Vynikal hlbokou vierou, ktorú spájal
s praktickým náboženským životom
a nezištnou obetavosťou. Už počas jeho života sa
o ňom hovorilo, že je zázračným lekárom, ktorý
vie vždy určiť správnu diagnózu na základe symptómov. Zomrel ako 47-ročný v roku 1927.
Počas biskupskej synody, ktorá v roku 1987
rokovala o laikoch, pápež Ján Pavol II. ho vyhlásil
za svätého.

prostred konferencie za
účasti lekárskych špičiek
náhle umiera profesor Leonardo
Bianchi. Nieto pomoci. Kolegovia
lekári bezradne stoja v mĺkvom tichu.
Doktor Giuseppe Moscati volá:
„Zavolajte kňaza!“ a hlasno predrieka
pri umierajúcom slová ľútosti. Leonardo Bianchi, hoci od Boha vzdialený, ich odovzdane opakuje. Ukázať
takýto postoj uprostred zhromaždenia vedcov, z ktorých mnohí zastávali
opačný názor, na to bolo treba riadnu
dávku odvahy.
Giuseppe Moscati bol lekárom, profesorom,
vedcom a preslávil sa svojím mimoriadnym prístupom k chudobným. Pochádzal z juhotalianskeho
mesta Beneventa. Tam sa narodil 25. júla 1880
ako siedmy z deviatich detí v dobrej kresťanskej
rodine sudcu Francesca Moscatiho. Bol príkladom
In. : ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom, 5
harmónie medzi medicínou, vedou a svätosťou.
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Ľubica S.

BOLA RAZ JEDNA LÁSKA
(VEĽKÁ NOC 2016)
Nevyschla vôbec.
Ešte viacej prúdi,
čím viac jej človek ublíži.
Pod ňou sa hemží obrovský dav ľudí.
A ona visí na kríži.
Ustatá, zbitá
po korienky tela.
Tme svoju náruč otvára.
Stal sa tu omyl? Či to sama chcela
a trpí podľa scenára?
Od prvej klapky,
od pohnútky raja
horí len tým, čo prežije.
Keď najviac blčí, to ju bolesť krája
na tvrdý príkaz z réžie.
Bola raz láska.
Boh ju opäť zažne
a v každej z repríz zomiera.
Keby ju človek len raz zobral vážne,
stačila by nám premiéra.
Valentín Šefčík

............. { Niektoré pamätné dni } ...
10. apríla 1955 – umrel P. Pierre Teilhard de Chardin SJ, francúzsky kresťanský filozof, profesor
na Sorbone (nar. pred 135 r.).
16. apríla 1775 – umrel Cyprián Jaisge (fráter Cyprián), kamaldulský mních v Červenom Kláštore,
prírodovedec, ľudový lekár a konštruktér.
17. apríla 1841 – pred 175 rokmi umrel Ján Krstiteľ Jelínek, trnavský kníhtlačiar, podporovateľ
kultúrnych snáh bernolákovcov.
17. apríla 1986 – pred 30 rokmi v Pittsburgu umrel Rudolf Dilong, františkánsky kňaz, básnik
katolíckej moderny.
18. apríla 1986 – pred 30 rokmi umrel Vincent Tomek, generálny predstavený rehole piaristov.
23. apríla 1566 – sa začal Trnavský cirkevný snem.
18. apríla 1936 – narodil sa Peter Čačko, vranovský rodák žijúci v Bratislave, prekladateľ, vedúci
redaktor edícií pre deti a mládež, spoluzakladateľ Bienále ilustrácií, Bibiany, dlho
ročný dirigent Speváckeho zboru Kostola sv. Jána z Mathy v Bratislave, ktorý hrával
na organe ešte ako študent v našom chráme.
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VO SVÄTOM ROKU MILOSRDENSTVA ZAČALA INICIATÍVA 9 MESIACOV ZA ŽIVOT

P

očas mimoriadneho Svätého roku
milosrdenstva máme možnosť odpovedať na výzvy pápeža Františka rôznym
spôsobom. Okrem iného sa dá zapojiť aj do
nového projektu s názvom 9 mesiacov za
život. Ide o otvorenú iniciatívu laikov i kňazov
z rôznych katolíckych spoločenstiev pod zastrešením tímu Národného pochodu za život.
Tento projekt chce predovšetkým prinášať
nádej a ohlasovať radosť zo života; stáť pri
opustených deťoch ako stála Mária s Jánom
pri opustenom Ježišovi; modliť sa za lásku pre
rodičov a obrátenie zdravotníkov, aby rovnako
slúžili životu matky i dieťaťa; svedčiť o milosrdnom Bohu, ktorý hľadá stratených a skláňa
sa k slabým. Spája v sebe vytrvalú modlitbu
a tichý, ale viditeľný odkaz o posvätnosti každého človeka.
Projekt 9 mesiacov za život spočíva v krátkej
modlitbovej prítomnosti na miestach, kde na
Slovensku zomierajú násilnou smrťou nenarodené deti. Iniciatíva prebieha počas pracovných dní od 25. marca do 25. decembra 2016.
Celkovo sa to týka minimálne 67 pracovísk
v 42 mestách Slovenska.
K tejto akcii sa pridali aj veriaci z Farnosti
Narodenia Panny Márie vo Vranove, keď od4

povedali na ponuku o. Dušana Škurlu, iniciátora
tejto výzvy a hlavného organizátora Národného
pochodu za život.
Stretnutie s o. Škurlom sa uskutočnilo
v Humennom za prítomnosti o.dekana Mariňáka,
o. priora Rastislava a veriacich z dekanátov
Snina, Humenné a Vranov – Sever. Úlohu hlavnej koordinátorky za Vranov prevzala p. Anna
Viňarská.
Koordinátori výzvy z Vranova /p. Viňarská,
p. Fetkovičová, p. Lepotová, p. Kyselová, p.
Bača, p. Vaverčák a manželia Bradovkovci/ sa
stretli s ďalšími farníkmi, ktorí boli ochotní zapojiť
sa do modlitieb za zachovanie života nenarodených detí. Ďakujeme všetkým za túto ochotu.
Týmto vyjadrujeme úprimné poďakovanie
o. Rastislavovi Ivaneckému, priorovi Farnosti
Narodenia Panny Márie pri bazilike Vranov nad
Topľou, že povedal ÁNO aj ako aktivista projektu
9 mesiacov za život pri stretnutí s primátorom
mesta Ing. Jánom Raganom. Ďakujeme pánovi
primátorovi, že povedal ÁNO ochrane nenarodenému životu na pracovnom stretnutí s riaditeľom
vranovskej nemocnice. Ďakujeme za jednoznačné ÁNO životu o. dekanovi Štefanovi Albičukovi,
o. dekanovi Michalovi Zorvanovi, o. Marekovi

Kunderovi pri rokovaní s riaditeľom nemocnice
Vďaka všetkým nemenovaným za doterajšiu
MUDr. Eugenom Lešom.
modlitebnú podporu. Prosíme o vytrvalosť
v prosbách za tie pracoviská na Slovensku, kde
Ďakujeme za vyslovené NIE vykonávaniu sa potraty ešte vykonávajú, aby kompetentní
potratov riaditeľovi vranovskej nemocnice. nasledovali rozhodnutia z Vranova, a tým zaĎakujeme za rozhodné NIE usmrcovaniu detí chránili životy nenarodených detí.
v lone matky primárovi gynekologickopôrodníckeho oddelenia MUDr. Vladimírovi
S úctou
manželia Bradovkovci.
Spišákovi. Ďakujeme za NIE tým zdravotníckym zamestnancom, ktorí si v našej nemocnici
uplatnili výhradu vo svedomí a tým potvrdili
právo na život nenarodeným deťom.

KŇAZSKÁ MOC JE NESMIERNA!

U

ž vyše 4o rokov uplynulo od smrti
výnimočnej kňazskej osobnosti bývalého Československa, českobudějovického
biskupa ThDr. Josefa Hloucha. Život osobnej
svätosti – šesť a pol roka práce a osemnásť
rokov utrpenia, bolesti a skrytej lásky. Vrúcnej
lásky k Bohu a človeku.
V týchto dňoch, keď sa osobitne modlíme
za duchovné povolania a zoberieme do ruky
jeho dielko Minútočka, iste nás ono povzbudí
k vrúcnejšej a úprimnejšej modlitbe aj za našich kňazov, ktorí nám tu rovnako obetavo
slúžia. Akoby nám hovoril aj dnes: „Len na
minútočku sa zastav – a uvažuj...“ A na tú
minútočku modlitby za našich kňazov ponúkame jeho slová biskupa, pastiera:
„Kňaz premieňa! Vytvára sviatostnú
prítomnosť Božieho Syna medzi nami! Kráľ
večnej slávy je tu poslušný a stáva sa obetou
i pokrmom a priateľom duší vo Sviatosti! Vznešení sú anjeli. Hľadia na Boha z tváre do tváre,
majú vznešené výsady, ale to všetko zaostáva
za poslaním kňaza. Oni ho prevyšujú svojou
prirodzenosťou, kňaz ich však prevyšuje svojou svätou službou. Ich moc je veľká, moc
kňaza je bezhraničná. Oni sa skláňajú
v bezmedznej úcte pred trónom Baránka, ale
kňaz ho zvoláva na oltár, nosí ho v rukách – tu
sa anjeli Baránkovi klaňajú. A okrem toho kňaz
Božieho Syna obetuje, a tak oslavuje Boha
a vzdáva mu tú istú poctu, akú mu vzdal sám

Kristus svojou smrťou...
A uváž, duša! Toto všetko je pre teba! Tie
divy Boh dovoľuje konať kňazovi, aby si ty mohla
s ním Ježiša obetovať, prijímať a navštevovať
ako priateľa duší...
Klaňaj sa a ďakuj! Usiluj sa vždy niesť
k oltáru srdce čisté, anjelsky milujúce, anjelsky
zbožné!“
(Citát prevzatý z Minútočky, str. 132. Vyd. SSV, Trnava 1997)

J. Melková

5

DARY VZKRIESENÉHO KRISTA
Prijatím tohto Ducha sa môže človek znova
narodiť „z vody a Ducha Svätého“. Dostáva
účasť na Božom živote.
Potom apoštolom hovorí: „Komu odpustíte
hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte,
budú zadržané“ (Jn 20, 22). Apoštoli a ich nástupcovia budú ľuďom všetkých čias mocou Ducha
Svätého udeľovať ovocie Kristovej obety: odpustenie hriechov, zmierenie s Bohom i ľuďmi.
Pri inom stretnutí na brehu Galilejského jazera, keď apoštoli na jeho slovo chytili veľa rýb, keď
ich pozval k vatre na raňajky a ponúkol im chlieb
a rybu, ponúkol im zážitok svojej všemohúcej
lásky.

K

eď Krištof Kolumbus za cenu veľkých obetí objavil „Nový svet“, pri
návrate zo svojej cesty doniesol aj rozličné
vzorky prírodných bohatstiev objavených krajín,
ktoré sa stali obohatením aj „Starého sveta“.
Ježiš Kristus prekonal hranicu smrti
a dosiahol aj ako človek spoločenstvo s Bohom
za cenu najvyššej obeti – svojej smrti na kríži.
Čo nám touto svojou cestou získal, čo nám
priniesol?
V evanjeliu čítame o prvom zjavení Vzkrieseného apoštolom, ako ich vo večeradle
pozdravuje: „Pokoj vám!“ Prináša pokoj. Hebrejské slovo „šalom“ znamená „pokoj“, plné
šťastie; plné uspokojenie šľachetných túžob
človeka, a to môže dať iba Boh.
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A potom trikrát položil Šimonovi Petrovi vážnu
otázku, či ho miluje viac ako iní učeníci Lebo Peter ešte pred Ježišovým utrpením sebaisto tvrdil,
že „Aj život položím za teba“ (Jn 13, 37). Pri zatknutí Ježiša ho však trikrát zaprel... Preto tie
otázky na lásku, ochotnú obetovať aj život.
A Peter ešte nechápe. Svojimi odpoveďami „mám
ťa rád“ vlastne priznáva, že jeho láska je iba
úprimná priateľská láska. Ježiš mu však po každej odpovedi hovorí: „Pas moje baránky, pas moje
ovce!“ (Jn 21, 1-19). Tak naznačuje Petrovi, že
v službe tým, čo uveria v Ježiša, dozrie jeho láska
na úroveň agapé – obetavej lásky. A dosvedčí ju
obetovaním života za Krista a Cirkev.
Ďalším darom vzkrieseného Pána je teda
pastierska starostlivosť, ktorú bude v Ježišovom mene členom Cirkvi vykonávať Peter
počas svojho života i v osobe svojich nástupcov.

Potom dýchol na apoštolov a povedal im:
„Prijmite Ducha Svätého!“ Zopakoval gesto,
ktorým Stvoriteľ na začiatku urobil z človeka
živú bytosť, keď človeku utvorenému z hliny
vdýchol do nozdier dych života (porov. Gn 2,
7).

Vzkriesený, víťaz nad hriechom a smrťou,
nám získal milosť účasti na jeho živote, milosti
adoptovania za synov. Je Pôvodcom nášho ospravodlivenia a na konci čias aj nášho vzkriesenia.

Ježiš dáva ľuďom, ktorí majú dušu i telo,
nový životný princíp: Božieho Ducha, Boží život.

rianka, 2006, str.56)

(Voľne sprac. podľa: Mons. F. Rábek, Mozaika pravdy, MaJ. Melková

PRÍSLOVIA A POREKADLÁ O POČASÍ
Suchý apríl, mokrý máj, bude žitko ako háj.
Na Ďura (24. apríl) každá kvapka hodná je dukáta.
Po aprílskej hrmavici niet mrazu na vinici.
Apríl zimný, daždivý, úroda nás navštívi.
Aprílový sneh pole hnojí, dážď ho požehnáva

13 ROKOV S BR. ARTUROM OSPPE
chrámu a ako sa stará o rozvešanie plagátov.
A potom sú to pre nás aj menej viditeľné služby,
ktoré však majú väčšiu hodnotu. Roznášanie sv.
prijímania chorým či rôzne iné služby na požiadanie farníkov, o ktorých my ani netušíme. Bol neoddeliteľnou súčasťou našej farnosti tak dlho...
Farníci dostali možnosť rozlúčiť sa a poďakovať
na Veľkonočný pondelok na sv. omši o 11. hodine. Teraz ho potrebujú niekde inde.

A

ko ten čas rýchlo ubehol... A nastal moment,
Aspoň týmto spôsobom by som mu chcela
aby sme sa rozlúčili s nezabudnuteľnou zaželať, nech v kláštore v Topoľčanoch znamená
osobou našej farnosti, a tou je brat Artur.
pre farníkov tak veľa ako pre nás. A nech v každej jeho službe Pán stojí pri ňom. Brat Artur,
Všetci budeme spomínať, ako stojí na svonikdy na Vás nezabudneme. Pre našu farnosť
jom typickom mieste v sakristii, odomyká i zamyste toho spravili tak veľa. Nech Vás Boh požehká dvere kostola, zapaľuje sviece na oltári, ako náva na všetkých Vašich cestách.
rozdáva sv. prijímanie. Ako pomáha pri výzdobe
Erika Kušnírová
Myšlienky

• Tvoj úsmev je tvoje logo, tvoja osobnosť je tvoja vizitka a to, ako
sa ľudia cítia po stretnutí s tebou, je tvoja obchodná značka...

• Ver, ale nebuď naivný. Počúvaj, ale nestrať svoj názor.

................... { Liturgický kalendár } ...
10. 04. – Ne: 3. veľkonočná nedeľa
Začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania
11. 04. – Po: Sv. Stanislav, biskup a mučeník
13. 04. – St: Sv. Martin I., pápež a mučeník
16. 04. – So: Sv. Bernadeta Soubirousová, panna a rehoľníčka
17. 04. – Ne: 4. veľkonočná nedeľa
21. 04. – Št: Sv. Anzelm, biskup a učiteľ Cirkvi
23. 04. – So: Sv. Vojtech, biskup a mučeník
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... { Z farskej matriky } .....................
KRSTY:
Zarka Macaková, Alžbeta Ihnatová
Miloš Bartko, Terézia Capková,
Sebastian Šuba
POHREBY: Erika Kovaľová (76)
OHLÁŠKY:
Michal Drabík, narodený v Prešove a bývajúci v Chmeľove
a
Štefánia Matheová, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou
Ohlasujú sa tretikrát
Matúš Krivák, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou
a
Jarka Tumová, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou
Ohlasujú sa prvýkrát
Ak by niekto vedel o cirkevno-právnej prekážke,
pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo,
nech to, prosím, oznámi na farskom úrade.

OZNAMY
• V piatok 15. apríla organizujeme každomesačné „Otvorené chvály“. Modlitbový večer začneme
svätou omšou o 18.00 hod. Po nej bude modlitba chvál a adorácia, ktorú zakončíme individuálnym eucharistickým požehnaním.
• V nedeľu 17. apríla o 14.30 hod. sa v Katolíckom kultúrnom dome uskutoční organizačnoformačné stretnutie pre rodičov detí, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.
Slovo na zamyslenie
Môj Ježišu, uč ma otvoriť vnútro milosrdenstva a lásky k tomu, kto o to
prosí. Ježišu, môj vodca, uč ma všetky moje modlitby a služby označiť
pečaťou tvojho milosrdenstva.

Sv. Faustína
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