
Poverello

Pašie – po tom ako sme si ich vypočuli,

nikomu z nás sa nechce usmievať a predsa keď

chceme udalosti okolo smrti Ježiša Krista pocho-

piť,  musíme pašie poznať. Dráma, bez ktorej by

nebolo vykúpenia!

Poznáme udalosti okolo nášho vykúpe-

nia?  Pýtajme sa sami seba, ako ich vo svojom ži-

vote prežívame?

Opis vstupu Ježiša do Jeruzalema uvá-

dzajú všetci štyria evanjelisti. Evanjelista Marek

udalosť opisuje najtriezvejšie. Evanjelisti Matúš

a Ján, ktorí boli účastní udalosti, poukazujú na

slová proroka Zachariáša: „Plesaj hlasno, dcéra

Siona, jasaj dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti pri-

chádza, spravodlivý je a prináša spásu, ponížený

je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice“

(Zach 9,9).

Pašie

Vstup sa udial skromnejšie, ako si ho

dnes mnohí predstavujú. Nemal až takú odozvu

medzi obyvateľmi Jeruzalema. 

Význam udalosti vstupu Ježiša do

Jeruzalema si učeníci uvedomili až po

zmŕtvychvstaní. Pašie sú pravdepodobne najstar-

šou časťou evanjelia. Prví kresťania túžili túto

udalosť vykúpenia smrťou Pána Ježiša nielen viac

poznať, ale si ju často aj pripomínať. Chceli by

sme viac podrobností o udalostiach nielen okolo

vstupu Ježiša do Jeruzalema, udalostiach Posled-

nej večere, ktorú Ježiš slávil o deň skôr s apoš-

tolmi ako iní Židia, či o zajatí Ježiša, ale

i o udalostiach vypočúvania a vyšetrovania pred

veľkými osobnosťami mesta, tak zo strany Židov

či Rimanov, radi by sme vedeli viac o nesení kríža

a samotnom ukrižovaní. Sv. Pavol nám však pri-

pomína: „Ak s ním trpíme, s ním budeme aj oslá-

vení“ (Rim 8,17).

Vstupujeme do Veľkého týždňa. Trium-

fálny vstup Ježiša ukončuje jeho pomerne krátku,

iba tri roky trvajúcu činnosť. Ježiš využil čas, aby

splnil vôľu svojho Otca, pripomenul ľuďom ich

zmysel a cieľ života. Nezrušil Zákon a prorokov,

ale ich naplnil. O svojom božstve dal dôkazy svo-

jím životom, slovom i skutkami, že je predpove-

daný a očakávaný Mesiáš. Napokon sám sa

rozhodol dať sa do rúk ľudí, aby sa splnilo všetko,

čo o ňom hovorili už stáročia proroci, že z vlastnej

vôle, nie z donútenia, prijal utrpenie a smrť, aby

dal zadosť Otcovi za hriechy všetkých ľudí. Tým

sa Ježišovo poslanie nekončí. Keby Kristus nebol

vstal z mŕtvych naša viera by bola zbytočná.

Ježiš vstal z mŕtvych, na päťdesiaty deň vstúpil do

neba, odkiaľ poslal Ducha Svätého. 

Udalosti okolo nášho vykúpenia sú po-

značené volaním «Hosanna» i «Ukrižuj ho»! No

Ježiš nás vykúpil bez nás, ale bez nás, bez mojej

osobnej účasti ma nemôže spasiť. Naša spása je

v našich rukách. Preto je čas, aby sme si uvedo-

mili, kam smeruje náš život. Túžba po spáse je

moje Hosanna v živote alebo len Ukrižuj, pretože

udalosti Veľkého týždňa nie sú len spomienkou.

Bytostne sa dotýkajú každého z nás. Kristus je

naša cesta, pravda a život. Kráčajme po tejto

ceste a zo srdca volajme HOSANNA!

Mária Štefanková
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Resp: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Oznamy
1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Babejovú, Dojčákovú a
Hričákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dnes spovedáme v Bazilike od 15.00 hod. Od pondelka budeme spovedať v našom farskom kos-
tole 30 minút pred sv. omšou už len tých, ktorí pricestujú zo zahraničia. 

3. Dnes je krížová cesta v našom farskom kostole už o 14.15. hod. (v prípade pekného počasia
vonku). Všetkých srdečne pozývame. Na filiálke na Dlhom bude krížová cesta o 13.45 hod. 

5. Od piatku sa budeme modliť vo farskom kostole Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu (piatok 7.45
hod + ranné chvály, sobota 7.45 hod.+ ranné chvály;  nedeľa, pondelok 7.45 hod.; utorok - sobota
17.45 hod.).  Deviatnik sa skončí slávením Nedele Božieho milosrdenstva (2.Veľkonočná nedeľa).

6. Srdečne vás všetkých pozývame na Veľký Piatok na pobožnosť celomestskej krížovej cesty,
ktorá sa začne o 9.30 hod. v Bazilike Narodenia Panny Márie a povedie ulicami nášho mesta do
nášho farského Kostola sv. Františka z Assisi. Bude to spoločná pobožnosť pre veriacich z oboch na-
šich farností a celého Vranova.

7. Na Veľký Piatok upozorňujeme na prísny pôst – zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Iba raz do dňa
sa môžeme najesť dosýta, okrem toho ešte dvakrát možno niečo menšie zjesť. Odporúča sa predĺžiť
pôst do obradov Veľkonočnej vigílie.

8. Sviatosť oltárna v Božom hrobe vo farskom kostole bude vystavená v piatok do 22.00 hod.
a v sobotu od 7.45 hod do Veľkonočnej vigílie. 

9. Sviatosť oltárna v Božom hrobe na filiálke Dlhé bude vystavená v piatok do 20.00 hod.
a v sobotu od 7.45 hod do Veľkonočnej vigílie.

10. V sobotu na slávenie veľkonočnej vigílie si prineste sviece na obnovenie krstných sľubov.

Svätenie veľkonočných jedál: 
Farský kostol – Sobota  16.15 hod. (v priestore farského dvora) a Nedeľa   7.00 hod. (v kostole)
Filiálka Na Vŕšku – Sobota 16.30 hod. (v areáli okolo kostola) 
Filiálka Rodinná oblasť –  16.00 hod (v školskej kaplnke)

Úplné odpustky: podmienky - sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca
Zelený štvrtok – pri záverečnej adorácii počas spevu Ctíme túto Sviatosť slávnu... (je potrebné zapojiť
sa spevom, alebo recitovaním)
Veľký Piatok – pri  poklone a uctení si sv. kríža
Veľkonočná vigília – obnovenie krstných sľubov
Veľkonočná nedeľa – požehnanie sv. otca Františka Urbi et Orbi

11. ADSM – sobota 7. apríl – Arcidiecézne stretnutie mládeže v Humennom – mladí, prosím
zapíšte sa v sakristii kostola.

12. V stredu nasledujúceho  týždňa budeme spovedať chorých pred Veľkonočnými sviatkami. Pro-
síme, aby ste chorých nahlásili do utorka v sakristii (tých, ku ktorým neprichádzame každý mesiac).



tÝŽDeNNÝ LItURgICKÝ PROgRAM PO KVetNeJ NeDeLI 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne

Vt Dlhé 18.00 13.00 19.00 9.30

Rod. oblasť 11.00

Deň LItURgICKÝ Deň čAS ÚMYSLY

Po
26. 3.

PONDeLOK VeľKÉHO tÝŽDňA

(Iz 42,1-7; Ž 27; Jn 12,1-11)

6.30

18.00

ZBP Marta s rodinou

+ Jozef

Ut

27. 3.

UtOROK VeľKÉHO tÝŽDňA

(Iz 49,1-6; Ž 71; Jn 13,21-38)

6.30

18.00

+ Jozef, Helena

+ Helena, Jozef

St

28. 3.
StReDA VeľKÉHO tÝŽDňA 

(Iz 50,4-9; Ž 69; Mt 26,314-25)

6.30

18.00

+ Martin – 1.výročie

ZBP Anna

Št

29. 3.

ZeLeNÝ ŠtVRtOK 
PáNOVeJ VečeRe

(Ex 12,1-14; Ž 116; 1Kor 11,23-26; 

Jn 13,1-15)

18.00 + Eduard

Pi

30. 3.

VeľKÝ PIAtOK
SLáVeNIe UtRPeNIA 

A SMRtI PáNA
15.00 OBrady VeľkéhO Piatku

So

31. 3.

BIeLA SOBOtA

VeľKONOčNá VIgÍLIA 19.00 Za živých členov BSR

Ne

1. 4.

VeľKONOčNá NeDeľA
PáNOVHO 

ZMŔtVYCHVStANIA

(Sk 10,34-43; Ž 118; Kol 3,1-4; 

Jn 20,1-9)

8.00

9.30

11.00

18.30

Za milosť obrátenia Peter,
Ladislav, Michal, Mária

ZBP k životnému jubileu 
50 rokov života 

Za farníkov

+ Gejza, Anna

Nedeľa  1. 4. 2018 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota: Sabolová, 
Antolíkova, Fecenková,

Vaterka, Vaterková 
Chytra

Sabolová
Benčo

Plančárová
Klapák

Klapáková
Sztraka

Sztraková

Lektori na budúcu nedeľu:

LItURgICKÝ PROgRAM NA 1.VeľKONOčNÝ tÝŽDeň

Deň LItURgICKÝ Deň čAS ÚMYSLY

Po
2. 4.

VeľKONOčNÝ PONDeLOK

(Sk 2,14-32; Ž 16; Mt 28,8-15)

8.00

9.30

11.00

18.30

+ členovia BSR

+ Ján

Na úmysel 

+ Imrich

Ut

3. 4.

VeľKONOčNÝ UtOROK

(Sk 2,36-41; Ž 33; Jn 20,11-18)

6.30

18.00

+ Andrej

ZBP Milan, Martin, Martina

St

4. 4.

VeľKONOčNá StReDA

(Sk 3,1-10; Ž 105; Lk 24,13-35)

6.30

18.00

+ Andreas

+ Mária
(omša za účasti detí)

Št

5. 4.
VeľKONOčNÝ ŠtVRtOK

(Sk 3,11-26; Ž 8; Lk 24,35-48)

6.30

18.00

ZBP Anna s rodinou

ZBP Peter

Pi

6. 4.

VeľKONOčNÝ PIAtOK

(Sk 4,1-12; Ž 118; Jn 21,1-14)

6.30

18.00

Za živých členov BSR

ZBP Peter, Natália

(omša za účasti mladých)

So

7. 4.
VeľKONOčNá SOBOtA

(Sk 4,13-21; Ž 118; Mk 16,9-15)

7.00

18.00

+ Pavol

+ Michal

Ne

8. 4.

2. VeľKONOčNá NeDeľA

NeDeľA BOŽIeHO 
MILOSRDeNStVA

(Sk 4,32-35; Ž 118; 1Jn 5,1-6; 

Jn 20,19-31)

8.00

9.30

11.00

18.30

+ Demeter

ZBP Jozef

+ Jozef, Ján, Terézia

+ Juraj, Mária, Juraj

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne

Vt Dlhé 9.30 18.00 9.30

Rod. oblasť 11.00 11.00

Nedeľa  8. 4. 2018 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota  Chytra
Sabolová

Chytra
Sabolová

Babej
Babejová

Vaterka
Vaterková

Josipčuk
Benčo

Lektori na budúcu nedeľu:




