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FA R S K É  O Z N A M Y
u Modlitby matiek budú v ponde-
lok 24. apríla a 1. mája večer. Telocvič-
ňa bude v pondelok 24. mája. Modlitby 
mužov a biblická škola budú v utorok 25. 
apríla a 2. mája večer. Nácvik zboru bude 
v stredu 26. apríla a 3. mája večer. Stretko 
na fare a zborík budú v piatok 28. apríla a 
5. mája o 16:15 hod.
u V sobotu 29. apríla vás pozývame 
na celoeparchiálne večeradlo do baziliky 
minor v Ľutine. Celý program nájdete na 
plagátoch a vo farských oznamoch.
u Novéna k Matke ustavičnej pomoci 
bude v sobotu 29. apríla po večernej sv. 
liturgii.
u V nedeľu 30. apríla bude farská zbier-
ka na stavbu fary.
u Pozývame vás na turistický deň Pre-
šovskej archieparchie, ktorý sa uskutoční 
v pondelok 1. mája na trase Čabiny - Mo-

nastier Krásny Brod. Nahlásiť sa môžete v 
sakristii chrámu.
u Prvopiatkový týždeň je 1. - 5. máj. 
Spovedať budeme ako zvyčajne. Na prvý 
piatok 5. mája bude celodenná adorácia 
a Korunka Božieho milosrdenstva s mod-
litbami žalmov o 15:00 hod. Pri oboch 
sv. liturgiách bude zvonček na podporu 
mladých farnosti.
u Pozývame vás na 8. metropolitnú 
púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva 
v Krakove, ktorá sa uskutoční v sobotu 
20. mája. Máme objednaný autobus. Zá-
ujemcovia sa môžu už odteraz nahlaso-
vať v sakristii chrámu. Bližšie informácie 
budú včas zverejnené.
u V mesiaci máj sa budeme po sv. litur-
giách v týždni modliť moleben a akatist k 
presv. Bohorodičke.

o. Peter Kačur

R ADOSŤ L ÁSKY
Ježiš poukazuje na rôzne úskalia dnešných rodín, cez svoje rozprávanie, ale i cez 

svoj osobný život, ktorý je zapísaný v Božom slove. Jeho narodenie v skromnej ro-
dine, ktorá musí hneď na začiatku utiecť do cudziny. Vstupuje do Petrovho domu, 
kde leží chorá svokra (Mk 1, 30 – 31); nechá sa zapojiť do drámy smrti v dome Jaira 
a v dome Lazára (Mk 5, 22 – 24. 35 – 43; Jn 11, 1 – 44); počúva zúfalý plač naimskej 
vdovy nad mŕtvym synom (Lk 7, 11 – 15); prijme prosbu otca epileptického chlapca 
na vidieku (Mk 9, 17 – 27). Stretáva sa s mýtnikmi Matúšom a Zachejom v ich domoch 
(Mt 9, 9 – 13; Lk 19, 1 – 10) a tiež s hriešnikmi – ako so ženou, ktorá vôjde do domu 
farizeja (Lk 7, 36 – 50). Úzkosti a napätia rodín vkladá do svojich podobenstiev: od 
synov, ktorí odchádzajú z domu za dobrodružstvom (Lk 15, 11 – 32), po neposluš-
ných synov (Mt 21, 28 – 31) alebo obete násilia (Mk 12, 1 – 9). Stará sa o svadbu, kde 
majú nedostatok vína (Jn 2, 1 – 10) alebo pre neprítomnosť pozvaných hostí (Mt 22, 
1 – 10), pozná skľúčenosť zo straty mince v chudobnej rodine (Lk 15, 8 – 10).

Cez toto putovanie môžeme vidieť, že Božie slovo nie je nereálne, naopak je 
spoločníkom na ceste pre rodiny, ktoré sú v kríze alebo zažívajú nejakú bolesť, a uka-
zuje im cieľ ich putovania: keď im Boh „zotrie z očí každú slzu a už nebude smrti ani 
žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude“ (Zjv 21, 4)

    Spracoval diakon R. Hreňo (body 21 - 22)

Nachádzame sa v období slávenia 
sviatku Pánovho vzkriesenia - Paschy. 
Prežili sme 40 dní Veľkého pôstu, v kto-
rom sme túžili po návrate domov k Ot-
covi a teraz 40 dní budeme oslavovať 
víťazstvo Krista nad smrťou, ktorým nám 
otvoril brány Raja - Božieho kráľovstva. 
Stalo sa to vďaka tomu, že „Boh tak mi-
loval svet,  že dal svojho jednorodeného 
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, 
ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16). My 
všetci, každý jeden z nás, či to chce ale-
bo nie, či si to uvedomuje alebo nie, či 
to potrebuje alebo nie, sme milovaní a 
tým pádom aj zachránení. Inými slovami 
by sme tento úryvok z Jánovho evanjelia 
mohli nazvať aj „najväčším prejavom Bo-
žieho milosrdenstva“. 

Bratia a sestry, Ježiš Kristus, narode-
ný z Panny, ktorý prebýval tu na zemi a 
bol odsúdený za vlády Poncia Piláta. Kris-
tus, umučený a ukrižovaný, pochovaný a 
vzkriesený tretieho dňa z hrobu, je naj-
väčším prejavom Božieho milosrdenstva. 
Milosrdenstva, na ktoré sme všetci od-
kázaní. Ježišovo víťazstvo prichádza za-
darmo. Nemôžeme si ho kúpiť dobrými 
skutkami, nádhernými slovami o Bohu, 
teologickými traktátmi či peniazmi celé-
ho sveta. Nevieme si ho zaslúžiť. Vieme 
ho prijať iba vierou. Lebo každý, kto uverí 
v Ježiša Krista, nezahynie, ale bude mať 
večný život.

Sv. Ján Pavol II. vo svojej encyklike o 
Božom milosrdenstve Dives in misericor-
dia hovorí, že milosrdenstvo je zjavené 
na kríži a v zmŕtvychvstaní. Ježiš práve 

v týchto momentoch dosahuje vrchol 
svojho pôsobenia. Deje sa to v samote. 
Ten, ktorý „chodil, dobre robil a uzdravo-
val“ (Sk 10, 38) by sa teraz sám mal do-
žadovať milosrdenstva a zľutovania od 
tých, ktorým pomohol. Nestalo sa tak 
však. Nedokázali mu pomôcť ani len tí, 
ktorí mu boli najbližší. Kristus sa obracia 
v celom svojom utrpení na Otca, ktorého 
lásku medzi ľuďmi ohlasoval a ktorého 
milosrdenstvo svojimi skutkami dosved-
čoval. Nie je však uchránený strašného 
utrpenia na kríži. Toto utrpenie však zja-
vuje svätosť Boha. Boh Otec je plnosťou 
dokonalosti a lásky, keďže spravodlivosť 
sa zakladá na láske. Preto sa v Ježišovom 
utrpení a smrti prejavuje „prekypujúca 
hojnosť” spravodlivosti, keď hriechy člo-
veka sú nesmierne „vyvážené” obeťou 
Bohočloveka. Táto spravodlivosť je úplne 
„podľa miery” Boha, celá pochádza z lás-
ky, totiž z lásky Otca a Syna; taktiež celá 
prináša plody lásky. Božská spravodli-
vosť, zjavená na Kristovom kríži, je preto 
„podľa miery” Božej, lebo vzniká z lásky a 
v láske má svoju dokonalosť tým, že pri-
náša ovocie spásy. 

A my toto ovocie spásy v týchto 
dňoch môžeme zakúsiť na svojich vlast-
ných životoch. Pravdu, ktorú vyznal aj ne-
veriaci Tomáš, keď zvolal: „Pán môj a Boh 
môj“ (Jn 20, 28). Je Ježiš Kristus pánom 
našich životov? Lebo ak áno, nemusíme 
sa báť, žeby sme boli zahanbení, lebo 
máme mocného Priateľa, ktorý smrťou 
premohol smrť! Christos voskrese!

Spracoval o. Peter Kačur

Milosrdenstvo je zjavené v kríži a v zmŕtvychvstaní



Pondelok, 24. apríl
Svätý mučeník Sáva Stratilát
06:30 csl. sv. lit. (HP 214); 18:00 csl. sv. lit. 
(PZ 199); Ap. zač. 9. (Sk 3, 19 – 26); Jn zač. 
6. (2, 1 – 11)

Utorok, 25. apríl
Svätý apoštol a evanjelista Marek    
06:30 sl. sv. lit. (PZ 199, 353); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 214, 369); Ap. zač. 10. (Sk 4, 1 – 10); Jn 
zač. 10. (3, 16 – 21)

Streda, 26. apríl
Svätý hieromučeník Bazil, amázijský bis-
kup
06:30 csl. sv. lit. (HP 214); 18:00 csl. sv. lit. 
(PZ 199); Ap. zač. 11. (Sk 4, 13 – 22); Jn zač. 
15. (5, 17 – 24)

Štvrtok, 27. apríl
Svätý hieromučeník Simeon, Pánov prí-
buzný
06:30 sl. sv. lit. (PZ 199); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
214); Ap. zač. 12. (Sk 4, 23 – 31); Jn zač. 16. 
(5, 24 – 30)

Piatok, 28. apríl
Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros
06:30 csl. sv. lit. (HP 214); 18:00 csl. sv. lit. 
(PZ 199); Ap. zač. 13. (Sk 5, 1 – 11); Jn zač. 
17. (5, 30b – 6, 2)

Sobota, 29. apríl
Deviati svätí mučeníci z Kyzika 
06:30 csl. sv. lit. (HP 214); 18:00 csl. sv. lit. 
(PZ 199); Ap. zač. 15. (Sk 5, 21 – 33); Jn zač. 
19. (6, 14 – 27)
18:45 Novéna k Matke ustav. pomoci

Nedeľa, 30. apríl
Tretia nedeľa po Pasche – o myronosič-
kách. Svätý apoštol Jakub, brat svätého 
Jána Teológa
08:00 csl. sv. lit. (HP 216, 371); 10:00 sl. sv. 
lit. (PZ 200, 355); Ap. zač. 17. (Sk 6, 8 – 7, 5a. 
47 – 60); Jn zač. 13. (4, 46b – 54)
17:00 Večiereň

Pondelok, 1. máj
Svätý prorok Jeremiáš      
06:30 csl. sv. lit. (HP 216); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
200); Ap. zač. 17. (Sk 6, 8 – 7, 5a. 47 – 60); Jn 
zač. 13. (4, 46b – 54)

Utorok, 2. máj
Náš otec svätý Atanáz Veľký
06:30 sl. sv. lit. (PZ 200, 356); 18:00 csl. sv. lit. 
(HP 216, 372); Ap. zač. 18. (Sk 8, 5 – 17); Jn 
zač. 20. (6, 27 – 33)

Streda, 3. máj
Odchod do večnosti nášho prepodobné-
ho otca Teodóza, igumena Pečerského 
monastiera
06:30 csl. sv. lit. (HP 216, 374); 18:00 sl. sv. 
lit. (PZ 200, 145); Ap. zač. 19. (Sk 8, 18 – 25); 
Jn zač. 21. (6, 35 – 39)

Štvrtok, 4. máj
Svätá mučenica Pelágia     
06:30 sl. sv. lit. (PZ 200); 18:00 csl. sv. lit. (HP 
216); Ap. zač. 20. (Sk 8, 26 – 39); Jn zač. 22. 
(6, 40 – 44)

Piatok, 5. máj
Svätá a slávna mučenica Irena. Prvý pia-
tok.
06:30 csl. sv. lit. (HP 216); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 
200); Ap. zač. 21. (Sk 8, 40; 19, 1 – 19); Jn 
zač. 23. (6, 48 – 54)      

Sobota, 6. máj
Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób
06:30 csl. sv. lit. (HP 216, 375); 18:00 sl. sv. lit. 
(PZ 200, 358); Ap. zač. 22. (Sk 9, 19b – 31); 
Jn zač. 13. (4, 46b – 54)

Nedeľa, 7. máj
3. hlas. Štvrtá nedeľa po Pasche – o po-
razenom.  Spomienka na znamenie úc-
tyhodného kríža Jeruzaleme.
08:00 csl. sv. lit. (HP 218); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 
203); Ap. zač. 23. (Sk 9, 32 – 42); Jn zač. 14. 
(5, 1 – 15)
17:00 Večiereň

o. Peter Šturák ml.

c h O D e N i e  D O  c h R Á M u

Ako sa správať v chráme - ako nebyť vyrušovaný

L i T u R G i c K Ý  P R O G R A M

Do chrámu chodia rôzne typy ľudí. Mladí, ktorí tam môžu byť preto, že to chcú 
ich rodičia a je to vidno na znudených pohľadoch. Starí, ktorí môžu prísť zo zvyku 
a nehľadajú zmenu života. Pracujúci, ktorí si prídu oddýchnuť – podriemať. Ne-
zamestnaní, ktorí prídu vyplniť voľný čas. Deti, ktoré nevydržia obsedieť, aj také, 
ktoré sa nepohnú od mami. Ľudia, ktorí potrebujú ísť častejšie na toaletu, kurátori, 
ktorí chodia rozozvučať zvony... V chráme sa deje veľa vecí, ktoré nás môžu vyrušovať, 
záleží len na nás ako sa k nim postavíme.

Za biskupom sa prišli sťažovať ľudia, že sa nedokážu modliť, pretože ich vyrušujú 
neposedné deti. Biskup im hovorí: „Vyrušuje vás detský plač a neposednosť? Ak sa 
začnete v cerkvi modliť naozaj, nebude vás vyrušovať NIČ!“

Spracoval o. Peter Šturák ml.

M Á R i A  A  F AT i M A

- zdržanlivosť od mäsa

Dnes, v nedeľu Božieho milosrden-
stva, upriamujeme svoj pohlaď na Mi-
losrdného Ježiša. Práve pre nekonečnú 
Božiu lásku k nám, Milosrdný Ježiš na 
záchranu nás ľudí dovolil Matke Milosr-
denstva, aby zachraňovala svoje deti aj 
cez fatimské zjavenia. To milosrdný Boh 
si vyvolil tri malé deti Luciu, Františka a 
Hyacintu a dovolil svojej milosrdnej Mat-
ke, aby sa im zjavovala od 13. mája až do 
13. októbra 1917 s posolstvom pokánia, 
prosbou denne sa modliť sv. ruženec a 
zasvätiť sa jej Nepoškvrnenému Srdcu, 
pretože v tom čase veľa ľudí prichádzalo 
do  pekelného ohňa.  Na Portugalsku, kto-
ré jediné splnilo a prijalo cez zasvätenie 
národa fatimské posolstvo, ukázala Pan-
na Mária, že ak by boli splnené jej pros-
by z Fatimy, tak by Druha svetová vojna 
nemusela prísť. Jedine Portugalsko bolo 
uchránene nielen od komunizmu, ale aj 
od hrôz vojny. V súčasnosti Kongregácia 
pre náuku viery v dokumente o Fatime 
uvádza, že „posolstvo Fatimy je najpro-
rockejšie z moderných zjavení” a určite 
ovplyvnilo Cirkev i celý svet najviac zo 
všetkých zjavení 20. st. Zasvätenie sveta 

v r. 1984 malo za následok pád komuniz-
mu vo Východnej Európe. Fatimské po-
solstvo je v týchto vážnych časoch veľmi  
aktuálne. Sv. otec František sa chystá pri 
príležitosti 100. výročia fatimských zjave-
ní 12. a 13. mája do Fatimy. Zjednoťme 
sa s ním cez médiá na modlitbách a za-
sväťme seba a naše rodiny Nepoškvrne-
nému Srdcu. Aj naši arcibiskupi a bisku-
pi s celým naším národom túžia splniť 
podmienku z Fatimy práve slávnostným 
zasvätením 5. júla v Nitre. Nás Fatimská 
Panna Mária pozýva 29. apríla 2017 do 
Ľutiny na modlitby vo večeradle, kto-
ré budú duchovnou prípravou na sláv-
nostné zasvätenie archieparchie naším 
arcibiskupom Jánom Babjakom 25. júna, 
a to tiež v bazilike minor v Ľutine. Mod-
lime sa: presvätá Bohorodička, zasväcu-
jeme sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu 
s prosbou, aby si nám pomohla žiť evan-
jelium aj tvoje posolstvo, činiť pokánie a 
denne sa modliť sv. ruženec za víťazstvo 
tvojho Nepoškvrnené Srdca, ktoré si nám 
vo Fatime prisľúbila.

Jaroslav Dvorščák


