č.
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Ročník VI.
9. 4. — 22. 4. 2017
KRÁĽOVSTVO V BLAHOSLAVENSTVE O HLADNÝCH A SMÄDNÝCH PO SPRAVODLIVOSTI
„Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení“ (Mt 5, 6).
S veľmi veľkou opatrnosťou treba nám dnes
pristupovať k túžbe po spravodlivosti! Veľké
pokušenie po spravodlivosti číha na púšti dnešného sveta. Na spravodlivosť sú pripravení
odvolávať sa všetci... V mene spravodlivosti
koná sa najviac podvodov, záludných priestupkov, v mene spravodlivosti možno krivdiť, zabíjať, kradnúť, a to všetko pred našimi očami.
Heslo „spravodlivosť“ umŕtvuje našu ľudskú
chápavosť, citlivosť a niekedy je aj paralyzátorom našich dobrých skutkov na obranu človeka.
Uprostred výrazu „s-pravo-dlivosť“ nachádzame pravo. Žiaľ, často, prečasto „právo moje“, ale veľmi zriedka právo spoločné, „právo
tvoje“.
Nad blahoslavenstvom tých, ktorí sú smädní
a lační po spravodlivosti treba sa nám zamyslieť
najdlhšie a najdôkladnejšie. Púšť nášho sveta je
totiž priveľmi preľudnená tými, ktorí sa odvolávajú na toto blahoslavenstvo kvôli vlastným
záujmom. Či sa v rukách týchto ľudí nestane
toto blahoslavenstvo prekliatím, veľkým
a bolestným „beda“?!
Keď Ježiš vyslovoval tieto slová a keď si ich
jeho učeníci odovzdávali z úst do úst, chápanie
spravodlivosti bolo podobne nejasné ako dnes.
Lebo išlo alebo o spravodlivosť farizejov
a zákonníkov, vzdelaných v Písme, ktorá vyžadovala presné dodržiavanie aj najdrobnejších

a najnezrozumiteľnejších predpisov Mojžišovho
zákona, alebo išlo o spravodlivosť tohto sveta,
čiže Rímskeho impéria, ktorého zásadnou
a v podstate jedinou prioritou bolo „PAX romana“,
čiže relatívny poriadok a pokoj. Kto sa previnil
proti prvej spravodlivosti, mohol ho postihnúť
hnev Boží, kto vystúpil proti tej druhej, rímskej,
mohol byť zbičovaný, ba až ukrižovaný. Poslucháči Ježiša nemuseli hneď vedieť, o čo ide ich
Učiteľovi, akú spravodlivosť má na mysli.
A Ježišovi predsa ide o niečo veľmi jednoznačné
a jasné. Je to tá spravodlivosť, ktorú mali učeníci
hľadať zároveň s kráľovstvom Božím a o nič iného sa nestarať, atď.
Keď uvažujeme o realizácii blahoslavenstva
hladných a smädných po spravodlivosti v živote
svätého Pavla, tak s istotou môžeme uvidieť, že
toto blahoslavenstvo je najsúkromnejším blahoslavenstvom Ježiša z Nazareta. Týka sa ono jeho
Pestúna – svätého Jozefa. Ježiš v rodnom dome videl, čo znamená túžiť a prahnúť po spravodlivosti a videl tiež, čo znamená byť nasýtený! Toto blahoslavenstvo je veľmi blízke Ježišovmu srdcu. Ide o svätého Jozefa, manžela
Márie.
Istotne mužom túžiacim a prahnúcim po spravodlivosti bol sv. Jozef, manžel Márie. A pri ňom
obzvlášť v tejto meditácii sa nám treba dôkladne
zastaviť. Túžbou a snahou Jozefa istotne nebola
spravodlivosť tohto sveta, spravodlivosť rímska.
Potomok Dávida, človek pokojný a oddaný Bohu,
hľadal spravodlivosť vyplývajúcu z plnenia Moj-

žišovho zákona. A o to ide evanjelistovi, keď
hovorí, že Jozef bol mužom spravodlivým.
Ale spravodlivosť Jozefa, aby sme ju dobre
pochopili a aby sme zbadali, ako prostredníctvom nej koná Boh a ako na Jozefovi spĺňa svoje
plány, vyžaduje istú pozornosť a rozvážne myslenie. Pamätáme si, že Jozef chcel prepustiť
Máriu po tom, ako sa ukázalo, že ona čaká dieťa. Jozef vtedy ešte nerozumel, čo sa vlastne
stalo. Jeho oči videli svoju milovanú ženu, ktorá
čaká dieťa, pričom ešte nežili spolu. Jozef vedel,
že to nie je jeho dieťa, a všetko ukazovalo na to,
že požehnaný stav Márie nie je v súlade s veľmi
podstatným Mojžišovým zákonom. Jozef sa teda
rozhodol Máriu prepustiť. A tu pozor! Jozefom
plánované gesto prepustenia Márie, hoci samo
osebe bolestivé a ťažké, ukazuje na citlivosť
a jemnosť Jozefa. Jozef ju chce prepustiť potichu, čiže dať jej tzv. rozvodový list, ktorý by Máriu nevystavil znevažovaniu a možno aj ukameňovaniu, čo bol predpoklad podľa Mojžišovho
zákona v prípade manželskej nevery. Jozef chce
zachrániť život svojej milovanej manželky, ale
zároveň chce urobiť zadosť spravodlivosti.
Všimnime si, ako veľmi Jozef túži a dychtí po
spravodlivosti! Ako veľmi je tou túžbou rozorvané
jeho mužské srdce, rozdelené medzi lásku
k žene a lásku k Bohu. V srdci Jozefa sa odohráva naozajstný boj, skutočná túžba a súženie.
Ako vieme, vo sne k Jozefovi prichádza anjel, ktorý mu objasní celú situáciu a káže, aby
prijal ženu i počaté dieťa. V tomto sne, v tej vízii
sa u Jozefa spája láska k manželke s láskou
k Bohu. Jozef začína ináč pozerať aj na lásku aj
na zákon a v jeho dome nájde domov očakávaný
Mesiáš.

Vieme, že sv. Pavol, napriek pôvodne iným
plánom, ostal v Tébach. Toto blahoslavenstvo
prináša sľub „...lebo oni budú nasýtení“. Po spravodlivosti túžiaci a prahnúci Jozef, ako aj sv. Pavol, rozhodne boli nasýtení. Toto nasýtenie pripomína sľub Ježiša, že „dám vám mieru natrasenú...“ Nasýtenie svätých nie je prostým splnením
ich túžob, plánov a úmyslov. Je skôr súhlasom
s tým, aby sa jeho osobný život stal miestom
realizácie plánov a úmyslov Boha.
Spravodlivosť Jozefa a jeho nasledovníkov sa
nerozlučne spája so spravodlivosťou Márie a s jej
„Nech sa mi stane, hľa služobnica Pána“. Súhlas
Márie, jej rozhodnutie, aby sa splnila Božia vôľa
v jej živote, jej odovzdanie svojho života do vôle
Božej – tiež vyplýva z túžby po spravodlivosti, aby
spravodlivosť zavládla nad týmto svetom. Mária je
naplnená spravodlivosťou najdokonalejším spôsobom, nejako zvnútra; spravodlivosť sa napĺňa
v nej – Mária sa stáva Matkou Boha. Blahoslavení
lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú
nasýtení; nebudú naplnení, ale sami sa stanú
prameňom spravodlivosti.
Mária s Jozefom, orodujte za nás, proste
za nás o naše túžby a dychtivosť po spravodlivosti, o očistenie našich sŕdc a duší, o ospravedlnenie našich pohnútok, o pripravenosť na to,
aby spravodlivosť naplnila náš život.
Svätý Pavol, lačnejúci a túžiaci po Božej spravodlivosti, oroduj za nás!
Rozjímania k novéne pripravil o. Piotr Włodyga OSB,
biblista z opátstva v Tyńci.
Preklad J. Melková

Citáty na každý deň

"O Bohu zmýšľajte s vierou, o blížnom s láskou, o sebe s hlbokou
pokorou. O Bohu rozprávajte s úctou, o blížnom, ako by ste chceli,
aby sa hovorilo o vás, o sebe hovorte pokorne alebo mlčte."
SV. JÁN MELCHIOR BOSCO
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Medailónik svätých
Svätý Július I., pápež
Svätý Július bol pôvodom Riman. Pápežom sa
stal v roku 337 po pápežovi
sv. Markovi. Pre Cirkev to
boli búrlivé časy. Ariáni vyvíjali veľkú propagandu a útoky voči pravoverným kresťanom.
Najznámejšou obeťou tohto prenasledovania bol bezpochyby sv. Atanáz, biskup.
Svätého Atanáza očiernili u nového pápeža
Júliusa z vecí, ktoré neurobil, napr. vraždy,
smilstvá, svätokrádeže a pod. Pápež Július
však bol prezieravým a múdrym človekom.
Vypočul si obe strany a sám zbadal klamstvá
a podvody ariánov. Atanáza vyhlásili za nevinného a Július ho potvrdil ako alexandrijského
biskupa.

Pápež Július bol činný aj vo vnútornej správe
Cirkvi. Zriadil a zorganizoval zbor cirkevných
notárov pre administratívne otázky a zakázal
predvolávať klerikov pred svetský súd.
Najkrajší čin svätého Júliusa si každý rok
pripomínajú celé stáročia miliardy kresťanov
v dejinách. Svätý Július dekrétom ustanovil, aby
sa narodenie Spasiteľa slávilo jednotne 25. decembra.
V Ríme dal postaviť nové kostoly, za jeho
pontifikátu sa zmenšil počet bludárov, stúpol počet kresťanov.
Zomrel 12. apríla 352 a pochovali ho v kostole na Via Aurelia, ktorý sám postavil. Jeho meno
sa už zanedlho dostalo do zoznamu svätých –
do Hieronymovho martyrológia.
Zdroj: Internet

Ľubica S.

VEĽKONOČNÉ BLAHOŽELANIA
Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ (Jn 11, 25)

Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, aleluja! Požehnané Veľkonočné sviatky plné
milosti a nádeje z Kristovho zmŕtvychvstania Vám zo srdca v modlitbách vyprosujú
otcovia pavlíni z farnosti Vranov – Sever

Boh tak miloval svet, že nám z lásky odovzdal na kríži svojho Syna, zmierujúc tak
svet so sebou; vzkriesil ho a daroval nám život. Vzkriesený Kristus nám dáva Ducha Svätého, lásku Otca a Syna, Pána a Darcu života. V Duchu Svätom a v Cirkvi
človek spasený Kristom, poznajúc vierou svoju novú dôstojnosť, je povolaný žiť
odteraz tak, „...aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu“ (Flp 1, 27).
Vyprosujem od Pána, aby sme v tejto nádeji objavovali veľkosť veľkonočných
Božích darov a nimi napĺňali naše životy, myšlienky, slová
a skutky a zároveň obohacovali život iných.
Požehnané Veľkonočné sviatky a veľa Božích milostí praje
páter Darius Čarš, misionár v Mexiku
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UTRPENIE KRISTA VČERA A DNES
Pozvanie na cestu, na ktorej človek objavuje KRÍŽ.
Na kríži sa stretáva bieda človeka
a milosrdenstvo Boha (Ján Pavol II.).
I. My nikdy nie sme vinní – iba iní
Posudzujeme a odsudzujeme vždy... iného.
Nikto z nás nie je taký, ako si o sebe myslíme
alebo by sme chceli robiť dojem, že sme. A Ježiš
prišiel taký, aby z lásky vzal na seba ťarchu hriechov hanebných skutkov všetkých ľudí.
Odpusť mi, keď si ako Pilát umývam ruky od
zodpovednosti za neprejavené dobro v mojom
prostredí.
II. Boh, ktorý pozná naše utrpenia
Tvar kríža, pod ktorým sa zohýbali plecia,
nemá význam – je to iba „symbol“ ťarchy, ktorá
lámala srdce, lebo utrpenie ľudstva je ťarchou na
srdci Ježiša. Na Ježišov kríž je položená ťarcha
aj môjho kríža, neľudská ťarcha krížov miliárd
ľudí...
Odpusť mi, keď sa usilujem, aby môj život bol
ľahký, pohodlný a príjemný.
III. Zem zaznamenáva chvenie srdca Boha
Padajúci človek sa vždy zdá trošičku smiešny. A má pocit, že všetci mu dýchajú na krk.
Neznesiteľná situácia. Na tom zbičovanom tele
boli nedotknuté možno ešte dlane, kolená. Teraz
je všetko poranené.
Odpusť mi, keď zľahčujem svoje pády.
IV. Hľa, žena!
Ľudia na ňu ukazujú: To je matka odsúdenca.
Matka „povolaná“, aby dala život. Teraz je povolaná, aby bola aj pri smrti. Narodil sa jej pre život,
teraz musí prijať, aby sa narodil pre spasiteľnú
smrť. Takto sa sprevádzajú navzájom od narodenia k narodeniu.
Odpusť mi každú slzu mojej matky.
V. Nosič
Náhodný a prinútený pomocník sa stal osobnosťou. Človek, ktorý dal k dispozícii nielen svoje
ramená, ale možno – kto to vie – aj odrobinku
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srdca. Treba azda niečo viac?
Odpusť mi, keď nechcem vidieť, že niekto
potrebuje moju pomoc.
VI. Vrátenie tváre
Žena, ktorá vystúpila z tieňa, opustila
výhodnú ochranu davu. Neuspokojila sa
s pasívnou účasťou. Zastala pred ním
sama. Vrátila mu ľudskú tvár...
Odpusť mi, keď sa pýtam: „Čo z toho
budem mať?“
VII. Dráma cesty
Zažívame to denne. Naše pochybné,
nespoľahlivé správanie, predsavzatia,
ktoré postupne slabli, zhasli, akoby skameneli, uspatá vôľa, brodenie v kalužiach
malicherností, opakované pády. A Ježiš
dvíha ťarchu našich slabostí, našej nestálosti.
Odpusť mi, že sa tak ochotne pripútavam
k svojim hriechom.
VIII. Súcit a diskrétnosť
Nejde o to, aby sme plakali nad ním, ale
radšej aby sme plakali spolu s ním. Plakali nad nenávisťou, ktorá otravuje zem,
nad ukrutnosťami a ničomnosťou, akých
sa dopúšťali ľudia všetkých epoch.
Odpusť mi, keď vyjadrujem len prázdny,
jalový súcit.
IX. Znovu na zemi
Ježiš padá ešte raz, pre teba aj pre mňa.
Zmierujeme sa, keď človeka oberajú
o lásku, dôstojnosť, úctu. Uponáhľaní si
nevšímame osamelého človeka. Je normálne, že africké deti zomierajú od hladu,
že domovom detí v Brazílii je ulica, že sú
hrubo zneužívané; že niekde je človek,
ktorý si nemôže kúpiť ani to, čo my vyhadzujeme do smetí?
Odpusť mi, že sa v ťažkostiach tak ľahko
dám znechutiť.

X. Božie narodenie krvi
Nahé telo vystavené posmechu, svätokrádežným pohľadom, uštipačným poznámkam.
Obnažený Ježiš je človekom, ktorým pohŕdajú,
človekom znevažovaným, pozbaveným základných práv, manipulovaným, považovaným za tovar...
Odpusť mi, keď si nevážim dôstojnosť iných
ľudí.
XI. Boh je znehybnený
Niet pochybnosti, klince sú skutočné. Vnikajú
do tela, trhajú šľachy, drvia kosti. Bolesť je na nevydržanie. Strašný pohľad, a nie „mystérium“. On
podáva svoje ruky, ktoré boli vždy plné chleba;
podáva svoje nohy, ktoré niesli ľuďom Dobrú novinu...
Odpusť mi, keď sa teším z bolesti iných.
XII. Zabili Slovo
Stal sa pokladom bedára, chlebom hladného,
silou slabého, svetlom slepca, hudbou toho, ktorý
nevie spievať, mlčaním toho, ktorý nemá slová.
Patrí všetkým.
Odpusť mi, že žijem tak, akoby smrti nebolo.

I
n: http://henrycenter.tiu.edu/2015/03/achievement-and-the-cross/

XIII. Vrátený Syn
Teraz si ho Matka môže vziať.
A berie do náručia ten zničený Chlieb, ten
zmliaždený strapec hrozna bez šťavy.
Ona, ktorá dala Synovi život, teraz prijíma
jeho smrť...
Odpusť mi, keď utekám pred krížom.
XIV. Boha priniesli na cintorín
Už sa netreba báť mŕtveho Proroka.
Už môže mať hoci aj nádherný hrob, pohreb s poctami, olejčekmi, veľký balvan
pred vchodom. Na tamtej strane smrť, na
tej život.
Nastáva mlčanie. Mlčanie Boha a mlčanie
ľudí... Ale ten ťažký balvan nebude dlho
obrovskou ranou sveta.
Odpusť mi, keď neverím v život večný.
Zakončenie
Silou Zmŕtvychvstania je to, že tebe, mne,
každému náchylnému na rozklad – zabezpečuje Život!
Prameň: časopis Jasna Góra 2/2007, 2/2008,
voľne spracované.
J. Melková
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DUCHOVNÁ BLÍZKOSŤ V DNEŠNÝCH VZŤAHOCH – 2. časť
Naše správanie má veľký dopad na celú
Cirkev a toto si potrebujeme uvedomovať. Už je
v nej priveľa rán, tak prečo by sme si ju mali
ničiť? Pán nám ju dal ako Otec, aby sme ju
zveľaďovali a aby nám pomáhala približovať sa
k nemu.
Bez Boha je však veľa trápenia a bolesti,
v ktorých nás nemôže posilniť, lebo sme ho
vyhodili zo srdca. Pamätajme na to, že máme
byť príkladom – vo vlaku, v internáte, v práci aj
vo farnosti. Všetci potrebujú príklad a Ježiš nám
ho dal. My si nevieme ani predstaviť, aká vzácna je čistota srdca. To je dar, ktorý nám dovoľuje lepšie vidieť a dovoľuje nám vstúpiť do väčšej
blízkosti s Bohom. Nečisté srdce také niečo
nemôže poznať. Bohu sa nečistota protiví, ak sa
jej človek nechce zbaviť. Je to, ako by sme
chodili s očami plnými bahna. S takým bahnom
nevidíme veci správne, sme agresívni, nemáme
pokoj, stále sa s niekým hádame a každého
obviňujeme. Bahno nemá byť na očiach Božích
detí. Do ich očí sa chce pozerať sám Boh, preto
majú byť čisté a jasné. Pán v nás nechce vzbudzovať strach, ale chce, aby sme si uvedomili
svoju dôstojnosť. Ak si neuvedomujeme vlastnú
dôstojnosť, nemôžeme mať úctu ani k druhým.
Bez úcty sa nedá hovoriť o láske. Ak vo vzťahu
dvoch ľudí nie je úcta, ich láska nie je pravá.
Vtedy sa nedá hovoriť ani o duchovnej blízkosti.
Podľa ovocia daného vzťahu možno vidieť, či je
ten vzťah svätý alebo hriešny. Platí to aj pre
ostatné ľudské vzťahy. Nad blízkosťou sŕdc
môžeme rozmýšľať spolu s Ježišom a Máriou.
Môžeme sa nechať poučiť priamo nimi a prijať
tak do srdca myšlienky pokoja a útechy, ktoré
pre nás majú.
Aj mladé dievčatá a ženy majú mať čestné
srdce, v ktorom kraľuje Boh. Boh ich potom bude chrániť a pošle im do cesty spravodlivých
mužov. Dá im vnímavosť, aby vedeli rozlíšiť
spravodlivosť od klamstva a bude ich chrániť.
S Bohom je vždy požehnané aj manželstvo. Bez
Boha je však veľa trápenia a bolesti, v ktorých
nás nemôže posilniť, lebo sme ho vyhodili
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zo srdca. Pamätajme na to, že máme byť príkladom – vo vlaku, v internáte, v práci aj vo farnosti.
Všetci potrebujú príklad a Ježiš nám ho dal. My si
nevieme ani predstaviť, aká vzácna je čistota
srdca. To je dar, ktorý nám dovoľuje lepšie vidieť
a dovoľuje nám vstúpiť do väčšej blízkosti
s Bohom. Nečisté srdce také niečo nemôže poznať. Bohu sa nečistota protiví, ak sa jej človek
nechce zbaviť. Je to, ako by sme chodili s očami
plnými bahna. S takým bahnom nevidíme veci
správne, sme agresívni, nemáme pokoj, stále sa
s niekým hádame a každého obviňujeme. Bahno
nemá byť na očiach Božích detí. Do ich očí sa
chce pozerať sám Boh, preto majú byť čisté
a jasné. Pán v nás nechce vzbudzovať strach, ale
chce, aby sme si uvedomili svoju dôstojnosť. Ak
si neuvedomujeme vlastnú dôstojnosť, nemôžeme mať úctu ani k druhým. Bez úcty sa nedá
hovoriť o láske. Ak vo vzťahu dvoch ľudí nie je
úcta, ich láska nie je pravá. Vtedy sa nedá hovoriť
ani o duchovnej blízkosti. Podľa ovocia daného
vzťahu možno vidieť, či je ten vzťah svätý alebo
hriešny. Platí to aj pre ostatné ľudské vzťahy. Nad
blízkosťou sŕdc môžeme rozmýšľať spolu
s Ježišom a Máriou. Môžeme sa nechať poučiť
priamo nimi, a prijať tak do srdca myšlienky pokoja a útechy, ktoré pre nás majú.
Sv. Jozef si nikdy nedovolil urobiť niečo, čo by
Máriu urazilo. Správal sa vždy ako jej starší brat
a to majú robiť všetci mladí muži. Majú ľúbiť, ale
bratskou láskou, ktorá chráni a vedie. Majú vedieť, čo si môžu a nemôžu dovoliť a majú byť
príkladom. Aj mladé dievčatá a ženy majú mať
čestné srdce, v ktorom kraľuje Boh. Boh ich potom bude chrániť a pošle im do cesty spravodlivých mužov.
Nech nám Mária vyprosí dar čistého srdca,
ktoré nestrpí hriech a ktoré sa mu vyhýba. Nech
nás naučí, ako ľúbiť Božou láskou, aby sme tak
posväcovali túto zem a oslavovali nášho Boha.
Nech v nás ukotví pravé kresťanské hodnoty,
ktoré sú jasné a pevné.
Simona Nováková

ZAMYSLENIE
Jaroslav Gál
VŽDY JE TU ŠANCA
Kto sa chce kĺzať po príbehu
Človeka – vediac o kríži,
často si týmto plytko, ľudsky
vo svojej show raz ublíži.

Kto verí, myslí na stretnutie,
slepému ťažko zazlievať.
Kto si skryl vieru do semienka,
musí ho láskou polievať...

Ak sa aj vyhneš drevu jasieľ
natvrdo v prvom obraze,
ešte je skoro volať vivat,
veď život zaraz ukáže,
či bude štvrtkom nazeleno,
či získaš výhru v aréne,
či úspechy ti padnú k nohám,
či spoznáš aplauz na scéne.
Prichádzaš rovný, či ťa kriví,
právo raz ortieľ dokoná.
Vo Veľký piatok – bez reprízy
každému spadne opona.
A tu ti nádej – nekonečno
presvitá Biela sobota.
Za dobrý scenár zídeš z kríža,
cení sa vernosť, dobrota.

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2016/2017
Dňa 21. marca 2017 sa uskutočnilo na CZŠ vo
Vranove nad Topľou okresné kolo Biblickej
olympiády v rímskokatolíckom náboženstve. V
tomto školskom roku sú vybrané štyri knihy
Svätého písma: Kniha Genesis 1. – 11. kapitola, Kniha proroka Daniela, Kniha Sudcov a List
sv. apoštola Pavla Efezanom. Súťažilo sa v
piatich kolách: test, tajnička, obrazy, SMS-ky a
indície.
V kategórii ZŠ zvíťazilo družstvo ZŠ Sídlisko II a postupuje na diecézne kolo do Košíc.
Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo Cirkevného

gymnázia a na 3. mieste ZŠ Bernolákova.
V kategórii SŠ zvíťazilo družstvo Cirkevného
gymnázia a tiež postupujú na diecézne kolo do
Košíc, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. a 26. apríla
2017.
Blahoželáme všetkým zúčastneným, zvlášť
žiakom z našej farnosti: Barbore Miklošovej, Terézii Jarinkovičovej, Lukášovi Fedorovi a Petrovi
Kovaľovi za reprezentáciu a pre postupujúcich
prosíme aj o modlitbu.
Katechétka Anna Mydlová
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Z farskej matriky
KRSTY: Matej Smetana, Klára Štecová, Alžbeta Bohaničová, Sebástian Front, Timea Lukáčová, Mia Šalatová, Tomáš Čačko.
POHREBY: (45) Martin Gancarčík

PROGRAM VEĽKONOČNÉHO TROJDNIA 2017
ZELENÝ ŠTVRTOK - 18.00 hod. Sv. omša
VEĽKÝ PIATOK

- 09.30 hod. Krížová cesta mestom (z farnosti Vranov-JUH)
- 17.00 hod. Slávenie utrpenia a smrti Pána

BIELA SOBOTA

- 20.00 hod. Veľkonočná vigília

Liturgický kalendár
09. 4.
10. 4.
11. 4.
12. 4.
13. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.
17. 4.
18. 4.
19. 4.
20. 4.
21. 4.
22. 4.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA
Po: PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA
Ut: UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA
St: STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA
Št: ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
Pi: VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
So: BIELA SOBOTA – VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA
Ne: VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
Po: VEĽKONOČNÝ PONDELOK
Ut: Veľkonočný utorok
St: Veľkonočná streda
Št: Veľkonočný štvrtok
Pi: Veľkonočný piatok
So: Veľkonočná sobota
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.

