
Poverello

Boh, darca všetkých darov, nám cez

slávenie tejto nedele pripomína, že nám vždy

štedro ponúka okrem iných darov  aj dar milo-

srdenstva. Ponúka nám odpustenie, ktoré je

pre nás viditeľne ukázané v spovedi, vo svia-

tosti zmierenia. Pán Boh miluje svoje stvorenia,

miluje nás ľudí. Nechce, aby sa čo len jeden

z nás stratil. Boh preto koná a ponúka milo-

srdenstvo a robí všetko preto, aby našiel v ľud-

skom srdci aspoň škáročku, nejaký otvor,

ktorým by mohla pôsobiť jeho milosť.

V podstate pred Pánom Bohom sto-

jíme vždy ako jeho deti. Deti, ktoré on dokonale

pozná, ktoré sú hriešne, ale ktoré zároveň On

ako Otec miluje. Keď aj padáme, Jeho snaha

je nájsť spôsob, ako nám podať ruku

a pozdvihnúť nás.

Milosrdenstvo

Veľkonočný dar sviatosti zmierenia

vložil Boh do rúk človeka vo chvíli, keď pove-

dal: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte

hriechy, budú mu odpustené, komu ich za-

držíte, budú zadržané.“ Túto službu milosrden-

stva zveril Pán Ježiš apoštolom. Túto službu

teda majú vo svojej moci biskupi, nástupcovia

apoštolov, a túto službu biskupi zverujú kňa-

zom. 

Aj kňaz je človekom, ktorý potrebuje

milosrdenstvo. Keď sa pápeža Františka opý-

tali, akým bol spovedníkom predtým, ako sa

stal pápežom, či bol prísny a či zhovievavý, od-

povedal: „Keď som spovedal, vždy som myslel

na seba, na svoje hriechy, na to, ako potrebu-

jem milosrdenstvo, preto som sa snažil veľa

odpúšťať.“ 

Boh nás miluje aj dnes. A keď my za-

budneme, že on je a chce byť milosrdný, sám

nám to pripomenie. Naposledy na to použil

svätú sestru Faustínu, cez ktorú nepovedal nič

nové, iba nanovo jasne pripomenul, že každý

hriešnik má možnosť získať odpustenie

a pokoj. Dal nám tiež jednu zvláštnu hodinu –

hodinu milosrdenstva. Dnes o 15.00 hodine

môžeme vyprosiť veľké milosti. Príďme sa v

tomto čase modliť. Také pozvanie milosrdného

Boha sa neodmieta.

Marcel Puškáš, kaplán

15
2018

XII. ročník

8. apríl 2018

2. VeľkoNočNá Nedeľa 

Vychádza týždenne vždy k nedeli. Redakčná rada: farská pastoračná rada a veriaci farnosti.
Vaše prispevky, pripomienky a návrhy čakáme na email adrese: rkcvranovjuh@gmail.com;
Príspevok na vydávanie: 0,10 €

Resp: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Zamyslenie na Nedeľu Božieho milosrdenstva

J. Em. kardinál Špidlík sa raz vyjadril na margo zjavenia sa Ježiša ako Božieho
milosrdenstva sestre Faustíne. Hovoril, že ide o úplne iný druh zjavenia, než na aký sme
boli v Cirkvi doteraz zvyknutí. Prv Boh, alebo Mária hovoria: “Na ľudstvo príde katastrofa,
ale ak budete robiť pokánie, nemusí sa to stať.“ Ale sestre Faustíne, ktorej sa zjavil mi-
losrdný Ježiš, posolstvo znie asi takto: „Viem, že nie ste veľmi schopní sa obrátiť, ale stačí,
ak budete veriť môjmu milosrdenstvu.“ Ak budeme dôverovať jeho láske, Boh si bude
ostatné riadiť sám. V evanjeliu dnešnej nedele je nám predstavená téma o ustanovení
sviatosti zmierenia cez Ježišove slová: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy,
budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ (Jn 20,23) Vďaka Bohu, že na
našom Slovensku sa ľudia ešte radi a ako tak pravidelne spovedajú a vkladajú dôveru do
Cirkvi a jej služobníkov. Poďakovanie patrí aj kňazom za ich lásku, trpezlivosť a obetavosť,
s akou vysluhujú túto sviatosť, pretože i každý kňaz potrebuje iného kňaza na to, aby sa
mohol vyspovedať, lebo sám sebe nemôže odpustiť hriechy. Skúsenosti a pohľady sv.
sestry Faustíny ohľadom sv. spovede sú prebraté z jej Denníčka. Ježiš cez sestru Faustínu
hovorí o svätej spovedi ako o prameni milosrdenstva, v ktorom vždy vplýva na našu dušu
krv a voda, ktorá vytryskla z Ježišovho srdca, a zušľachťuje dušu, čiže duša sa stáva om-
noho citlivejšou na Božie vnuknutia, na to, čo je pre nás prospešné, a čo nám, naopak
ubližuje. Ježiš jej hovorí: „Keď prichádzaš na sv. spoveď, mysli na to, že v spovednici ja
sám čakám na teba, len sa zakrývam kňazom, ale sám pôsobím v tvojej duši. Povedz du-
šiam, že z tohto prameňa môžu čerpať milosti jedine nádobou dôvery. Ak ich dôvera bude
veľká moja štedrosť bude bezhraničná“ (Denníček, bod 1602). Preto, aby podľa sestry
Faustíny mala duša úžitok zo svätej spovede, má byť duša úprimná a otvorená, lebo inak
jej nemôže pomôcť ani najmúdrejší spovedník. Neúprimná, uzavretá duša sa vystavuje
veľkému nebezpečenstvu v duchovnom živote. Duša má byť pokorná, lebo pýcha udržuje
dušu v temnote. Duša nevie a nechce dôkladne preniknúť do hĺbky svojej biedy, pretvaruje
sa a vyhýba všetkému, čo by ju malo vyliečiť. Nakoniec má byť poslušná, lebo poslušnú
dušu Boh hojne obsypáva milosťami (Denníček, bod 113). Vysluhovať sviatosť zmierenia
je veľkým Božím darom, ktorí  dostali kňazi, služobníci a ohlasovatelia milosrdenstva Bo-
žieho. Sv. sestra Faustína povzbudzuje k modlitbe za spovedníkov, aby mohli lepšie rozu-
mieť dušiam a tak im pomôcť (Denníček, bod 647).

Slovensko veľmi potrebuje dobrých duchovných otcov, svätých duchovných
otcov, cez ktorých si Boh bude konať obnovu Božieho ľudu. Prosme ho na príhovor sv.
Faustíny a sv. Jána Mária Viannea: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj
sa nad nami i nad celým svetom a obnov skrze horlivých kňazov – služobníkov tvojho mi-
losrdenstva – slovenský národ.

Spracované podľa: www.radiovaticana.va – autor: Roman Titze



1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej
nedeli prosíme rodiny klimčovú, Palenčíkovú
a Mitaľovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám,
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťa-
nom činila v našej farnosti 717,32 € (farský kostol
544,12 €, filiálka Dlhé 125,20 €, filiálka Rodinná
oblasť 45 €). 

3. Zbierka Boží hrob činila  1062,11 € (farský kostol
896,71 €, filiálka Dlhé 165,40 €). PBZ.

4. Dnes je Nedeľa Božieho milosrdenstva.
O 15.00 h bude modlitba Korunky Božieho milo-
srdenstva pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou vo
farskom kostole, ako aj v kostole na filiálke Dlhé. Zá-
roveň ten, kto si dnes nábožne uctí pri verejnom vy-
stavení obraz Božieho milosrdenstva v kostole
a splní predpísané podmienky, môže získať úplné
odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Dnes sa
ruženec budeme modliť v kostole o 14.30 h.

5. Pozývame vás na Rozhlasovú púť rádia Lumen
do Krakova, ktorá sa uskutoční v sobotu 5.mája.
Záujemcovia, prihláste sa v sakristii do piatku.

6. V pondelok je slávnosť Zvestovania Pána, ktorý
bol preložený z 25.marca, keďže v ten deň bola
Kvetná nedeľa. 

7. V utorok po večernej sv. omši bude v katechetic-
kej miestnosti Biblické stretnutie.

----------------------------------------------------
Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Martin deLY

a Miriama MaJeRNíkoVá

ohlasujú sa druhýkrát

Richard aŠTaRY

a Michaela BaBeJoVá

ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých 
do svojich modlitieb.

Zvestovanie Pána
Korene sviatku Zvestovania Pána sia-

hajú na Východe až do doby pred ekumenickým
koncilom v Efeze r. 431. Na Západe sa tento svia-
tok slávil už v 5. storočí a to v nedeľu pred Viano-
cami. 

Sviatok Zvestovania Pána 25. marca
máme doložený na Východe už v polovici 6. sto-
ročia. Dátum bol stanovený vzhľadom na skutoč-
nosť, že Narodenie Pána bolo ustanovené na 25.
december. Sviatok často pripadá do obdobia Veľ-
kého týždňa. Cirkev v Španielsku si dlho zacho-
vala termín slávenia 18. decembra a cirkev
v Miláne ho slávi poslednú adventnú nedeľu. 

Ak slávnosť Zvestovania Pána pripadne
do Svätého týždňa, prekladá sa liturgické slávenie
na pondelok po veľkonočnej oktáve.

Svätý Július I., pápež a mučeník

Pôvod mena : latinského pôvodu ako
rodové meno rímskej šľachty, pochádzal z nej aj
cisár Gaius Cézar, z Jovilius – teda Jovišov – Ju-
piterov, hlavného rímskeho boha. Július pochá-
dzal z Ríma, kde sa narodil v druhej polovici
3. storočia. 

Na Petrov stolec ako najvyšší pastier
Katolíckej cirkvi nastúpil 6. februára 337. Zapísal
sa do dejín ako láskavý, ale aj neochvejný pápež,
čo sa týkalo čistoty viery. V čase jeho pontifikátu
doznievali ešte prejavy arianizmu, ktoré spochyb-
ňovali božstvo Ježiša Krista. Z toho dôvodu zvolal
synodu do Ríma, potom aj do Sardiky, kde riešil
problémy s arianizmom. Tu bol potvrdený Atanáz
ako riadny pastier a patriarcha egyptskej Alexand-
rie. Pápež Július I. dal počas svojho života posta-
viť Chrám dvanástich apoštolov v Ríme. Zomrel
12. apríla 352.

V ikonografii je zobrazený s chrámom
ako fundátor alebo symbolom Cirkvi, tiež s knihou
a zvitkom pergamenu v ruke.

Lucia Horná

Liturgický program na 2. veľkonočný týždeň

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne

VT dlhé 18.00 18.00 9.30

Rod. oblasť 17.00 11.00

deŇ čaS ÚMYSLY

Po
9.4.

ZVeSToVaNIe PáNa
(slávnosť)

(Iz 7,10-8,10; Ž 40; Hebr 10,4-10;Lk 1,26-38)

6.30

18.00

+ Zuzana, Michal

+ Ján

Ut

10. 4.

UToRok 

Po 2. VeľkoNočNeJ NedeLI
(Sk 4,32-37; Ž 93; Jn 3,7b-15)

6.30

18.00

ZBP Lukáš a Marek s rodinami

ZBP rod. Krivaková

St

11. 4.

STReda 

Po 2. VeľkoNočNeJ NedeLI
(Sk 5,17-26; Ž 34; Jn 3,16-21)

6.30

18.00

+ Mária, Ján, Michal

+ Ján, Albína, František 
(omša za účasti detí)

Št

12. 4.

ŠTVRTok 
Po 2. VeľkoNočNeJ NedeLI

(Sk 5,27-33; Ž34; Jn 3,31-36)

6.30

18.00

+ Juraj, Helena

+ Zuzana, Jozef

Pi

13. 4.

PIaTok 

Po 2. VeľkoNočNeJ NedeLI
(Sk 5,34-42; Ž 27; Jn 6,1-15)

6.30

18.00

+ Irena, Rozália

ZBP Viktor      

(omša za účasti mladých)

So

14. 4.

SoBoTa 

Po 2. VeľkoNočNeJ NedeLI

(Sk 6,1-7; Ž 33; Jn 6,16-21)

7.00

18.00

ZBP Jozef s rodinou

+ Helena, Štefan

Ne

15. 4.

TReTIa VeľkoNočNá
Nedeľa

(Sk 3,13-19; Ž 4; 1Jn 2,1-5; 
Lk 24,35-48)

8.00

9.30

11.00

18.30

ZBP Jozef, 60 rokov života

+ Peter

Za farníkov

ZBP Janka, Janík, Ján

Nedeľa  15. 4. 2018 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota  Novák
ocilková

Ivanko
Ivanková

Babej
Babejová

Josipčuk
Antolíková

Novák
Josipčuková

Lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy Svätec týždňa




