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Milí farníci. Sviatky zmŕtvychvstania

Pána sa síce skončili, ale prežívame naďalej

veľkonočné obdobie. Božie slovo nám od-

krýva, čo sa dialo po Ježišovom vzkriesení.

Dôkazom, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych, je

skutočnosť, ako sa veľkonočná viera rozvíjala

v srdciach Kristových učeníkov a ako sa šírila

medzi ľuďmi. 

To, že si Ježišovi učeníci nevymysleli

jeho vzkriesenie, najlepšie dokazujú práve

texty evanjelií, ako aj ďalšie novozákonné

spisy. Písmo ukazuje, že to boli práve Ježišovi

najbližší, ktorí mali neraz veľký problém uveriť,

že Ukrižovaný Kristus je živý. Naopak, je pa-

radoxné, že Ježišovi nepriatelia mali podozre-

nie, že sa môžu splniť Kristove slová a že

môže vstať na tretí deň z mŕtvych. Iste aj preto

dali strážiť jeho hrob. Nehovoriac už o tom, že

podplatili vojakov, aby svedčili, že hrob je

prázdny, lebo  Ježišovi učeníci ukradli jeho

mŕtve telo. 

Uveriť, že Pán je živý

Evanjeliá tiež ukazujú, že veľko-

nočná viera sa nerodila vôbec ľahko. Keď sa

Vzkriesený Ježiš zjavuje svojim učeníkom,

nikdy to nebolo stretnutie jasné. Práve na-

opak. Najskôr ho ani ženy, ani apoštoli nedo-

kázali spoznať. Mária Magdaléna v ňom vidí

záhradníka, apoštoli mátohu a ducha. Takmer

pri každom zjavení majú učeníci strach, ktorý

sa v nich mieša so zmätenosťou a nedôverou.

V istej chvíli je táto ich nevera a nedôvera na-

toľko silná, že Vzkriesený im ju veľmi tvrdo vy-

číta. Aj tieto okamihy sú dôkazom, aké bolo

pre Ježišových priateľov ťažké uveriť, že Ježiš

neskončil na kríži, ale žije so svojimi osláve-

nými ranami.

Postoj strachu a obáv, ktoré mali Je-

žišovi učeníci po jeho zmŕtvychvstaní, a ktorý

spočiatku paralyzoval ich vieru, prežívame

neraz aj my. V dnešnej dobe, ktorá v sebe

nesie pečať neistoty na každom kroku, sú tieto

naše obavy ešte väčšie. Obávame sa o bu-

dúcnosť, o našu prácu, o zdravie nás i našich

detí, o to, či sa dokážeme uplatniť vo svete,

kde je čoraz väčšia náročnosť. Pritom tieto

naše obavy sú neraz také silné, že sa otriasa

aj naša viera a dôvera v Boha. Prestávame

veriť, že Boh má „to celé“ vo svojich rukách.

Málo dôverujeme, že sa o nás stará. Preto po-

trebujeme posilnenie Božím slovom, sviatos-

ťami, modlitbou, ale aj spoločenstvom blízkych

ľudí vo viere. Modlime sa preto: „Ježišu, posilni

moju vieru. Daruj mi pokoj do srdca, aby som

ťa spoznával a nachádzal ako živého, láska-

vého a starostlivého Pána, ktorý je v každej

chvíli pri mne a ktorý napĺňa môj život rados-

ťou z viery“. Amen  

Štefan Albičuk, dekan

16
2018

XII. ročník

15. apríl 2018

3. 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: Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie.

Vyšla apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate o svätosti v súčasnom svete
V deň slávnosti Zvestovania Pána bola zverejnená nová apoštolská exhortácia pápeža

Františka o povolaní k svätosti v súčasnom svete Gaudete et exsultate – Radujte sa a jasajte. Svätý
Otec v nej predstavuje svätosť ako jedinečné osobné povolanie od Boha pre každého človeka. Jadrom
dokumentu sú Ježišove blahoslavenstvá    a jeho kritériá, podľa ktorých budeme súdení. Svätý Otec
rad radom predstavuje charakteristiky svätosti u kresťana súčasnosti, medzi ktorými nechýbajú napr.
odvaha, radosť, zmysel pre humor, trpezlivosť, stála modlitba a spojenie so spoločenstvom. O svätosti
hovorí v zmysle „logiky daru a logiky kríža“ ako o duchovnom zápase, ktorý si vyžaduje bdelosť a roz-
lišovanie za pomoci Ducha Svätého. Pápež upozorňuje aj na niektoré pomýlené tendencie súčasnej
doby, ktoré namiesto pravej svätosti vytvárajú ideológiu a v skutočnosti odďaľujú od Boha. Konkrétne
pomenúva pelagianizmus a gnosticizmus v ich súčasných prejavoch.

Myšlienky z prvej kapitoly: Povolanie k svätosti
„Páči sa mi vidieť svätosť v ľude trpezlivého Boha: v tých ženách, ktoré s veľkou láskou vy-

chovávajú svoje deti, v tých mužoch, ktorí pracujú, aby domov priniesli chlieb, v chorých, v staručkých
rehoľniciach, ktoré sa stále usmievajú. V tejto stálosti kráčania vpred, nasledovania deň za dňom
vidím svätosť zápasiacej Cirkvi. Je to mnoho ráz svätosť «z vedľajších dverí», tých, ktorí žijú medzi
nami a sú odrazom Božej prítomnosti, alebo - aby som použil iný výraz - «strednej triedy svätosti».“
(GE 7)

Myšlienky z druhej kapitoly: Dvaja subtílni nepriatelia svätosti
„V tomto rámci chcem upriamiť pozornosť na dva falzifikáty svätosti, ktoré by nás mohli

zviesť zo správnej cesty: gnosticizmus a pelagianizmus. Sú to dve herézy, ktoré sa objavili v prvých
kresťanských storočiach, sú však stále alarmujúco aktuálne. Aj dnes srdcia mnohých kresťanov,
možno bez toho, aby si to uvedomovali, nechávajú sa zviesť týmito klamlivými návrhmi. V oboch
týchto prípadoch nestojí v strede záujmu ani Ježiš Kristus, ani ľudia».“ (GE 35)

Myšlienky z tretej kapitoly: Vo svetle Majstra
„Ježiš vysvetlil úplne jednoducho, čo to znamená byť svätí, a urobil to, keď nám zanechal

blahoslavenstvá (por. Mt 5,2-12; Lk 6,20-23). Sú ako preukaz totožnosti kresťana. Teda, ak si niekto
z nás kladie otázku «čo treba robiť, aby sa človek stal dobrým kresťanom?», odpoveď je jednoduchá:
treba robiť, každý svojím spôsobom to, čo hovorí Ježiš v reči o blahoslavenstvách. V nich sa črtá tvár
Majstra, ktorej sme povolaní dať zažiariť v každodennosti nášho života.“ (GE 63) „Rozsievať okolo
seba pokoj, to je svätosť.“ (GE 89)

Myšlienky zo štvrtej kapitoly: Niektoré charakteristiky svätosti 
v súčasnom svete

Znášanlivosť, trpezlivosť, tichosť. Radosť a zmysel pre humor. Odvaha a horlivosť. V spo-
ločenstve. V neustálej modlitbe

Myšlienky z piatej kapitoly: Boj, bdelosť a rozlišovanie
„Kresťanský život je neustály boj. Potrebné sú sila a odvaha na odolanie pokušeniam diabla

a na ohlasovanie evanjelia. Tento zápas je veľmi pekný, pretože nám umožňuje oslavovať zakaždým,
keď Pán v našom živote zvíťazí.“ (GE 158)

„Želám si, aby Mária korunovala tieto uvažovania, pretože ona žila Ježišove blahoslaven-
stvá tak ako nik iný. Ona je tá, ktorá sa chvela radosťou v prítomnosti Boha, ktorá uchovávala všetko
vo svojom srdci a nechala sa preniknúť mečom. Je svätou medzi svätými, najpožehnanejšou, tou,
ktorá nás učí ceste svätosti a sprevádza nás na nej.“ (GE 176)

Zdroj: www.sk.radiovaticana.va



1. Na upratovanie farského kostola k nasledu-
júcej nedeli prosíme rodiny Ivankovú, Rusná-

kovú a Struhárikovú. Zároveň vyslovujeme
vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dneš-
nej nedeli.

2. Na kostol darovala Bohu známa rodina
30,- eur. PBZ.

3. nácvik spevu na prvé sv. prijímanie bude
v pondelok 16.4 o 17.00 hod. v katechetickej
miestnosti a v stredu 18.4 o 17.30 hod, pred
sv. omšou. Zároveň v stredu po sv. omši

bude skúška prvoprijímajúcich detí z ďalších
otázok katechizmu.

4. Budúca nedeľa – 4. veľkonočná je nedeľa

dobrého Pastiera. Budeme sa modliť

za nové kňazské povolania. Zároveň pri
sv. omšiach bude zbierka na Kňazský seminár
v Košiciach. 

5. Celý nasledujúci týždeň bude v Cirkvi pre-
žívaný ako Týždeň modlitieb za duchovné

povolania. Zvlášť vás pozývame vo štvrtok

a piatok na večerné sv. omše, ktoré budú
spojené s adoráciami a ružencom za povola-
nia.

5. Dňa 27.4. – 28.4.2018 sa uskutoční v rámci
bezprostrednej prípravy na Prvé sväté prijíma-
nie duchovná obnova pre deti 3. ročníka na
CZŠ sv. Dominika Savia na Bernolákovej ul.
vo Vranove nad Topľou. Pozývame deti  zo  ZŠ
Lúčna, Bernolákova, Juh  a CZŠ. 

6. Ešte dnes sa môžete prihlásiť na Púť rádia
Lumen do krakova, ktorá bude v sobotu
5.mája. Pri dostatočnom počte pútnikov objed-
náme autobus.

Sv. Rudolf, mučeník
Pôvod mena zo staronemeckého

Hruodolf – slávny vlk. Rudolf sa narodil okolo
r. 1290 v Berne na území dnešného Švaj-
čiarska. V kronike tohto mesta sa uvádza, že
bol ako malý chlapec zavraždený 17. apríla
1294. 

Hrozný čin bol pripísaný členom
židovskej náboženskej obce. Z tohto podnetu
začalo v meste a okolí ich prenasledovanie.
Aj táto udalosť patrí k smutným vzťahom kres-
ťanov a židov, ktoré vyplývali z náboženských,
rasových, ale častejšie z ekonomických dôvo-
dov. Cirkevné autority, predovšetkým pápeži
sa usilovali o dobré vzťahy medzi židmi a kres-
ťanmi. Na hrobe Rudolfa sa začali podľa
podania konať početné zázraky. Neskôr boli
jeho pozostatky prenesené do katedrály
v Berne. V ikonografii je zobrazený ako chla-
pec s palmou, krížom a nožom, tiež v polohe
ako leží zranený na zemi.

Lucia Horná

----------------------------------------------------

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Martin deLy

a Miriama MaJeRníkoVá

ohlasujú sa tretíkrát

Richard aŠTaRy

a Michaela BaBeJoVá

ohlasujú sa druhýkrát

Jakub kačMáR

a Mária ZVaLená

ohlasujú sa prvýkrát

Stanislav GaZda

a kristína čULenoVá

ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých 
do svojich modlitieb.

Liturgický program na 3. veľkonočný týždeň

Filiálky Po Ut St Št Pi So ne

VT dlhé 18.00
(s deťmi) 9.30

Rod. oblasť 11.00

Deň litUrgický Deň ČAs úMysel

Po
16.4.

PondeLok 
Po 3. VeľkonočneJ nedeLI

(Sk 6,8-15; Ž 119; Jn 6,22-29)

6.30

18.00

+ Anton Kubáni

+ Michal, Mária

Ut

17. 4.

UToRok 

Po 3. VeľkonočneJ nedeLI

(Sk 7,51-8,1a; Ž 31; Jn 6,30-35)

6.30

18.00

+ Valéria, Emil

+ Michal, Andrej, Anna

St

18. 4.

STReda 

Po 3. VeľkonočneJ nedeLI
(Sk 8,1-8; Ž 66; Jn 6,35-40)

6.30

18.00

+ Ján

+ Štefan, Anna         
(omša za účasti detí)

Št

19. 4.

ŠTVRTok 
Po 3. VeľkonočneJ nedeLI

(Sk 8,26-40; Ž 66; Jn 6,44-51)

6.30

18.00

ZBP Jozef – 80 rokov života

ZBP Marcel s rodinou

Pi

20. 4.

PIaTok 

Po 3. VeľkonočneJ nedeLI
(Sk 9,1-20; Ž 117; Jn 6,52-59)

6.30

18.00

+ členovia BSR

ZBP Janka – 50 rokov života      

(omša za účasti mladých)

So

21. 4.

SoBoTa 

Po 3. VeľkonočneJ nedeLI

(Sk 9,31-42; Ž 116; Jn 6,54-69)

7.00

18.00

+ Fedor

ZBP Anna

ne

22. 4.

ŠTVRTá Veľkonočná
nedeľa

(Sk 4,8-12; Ž 118; 1Jn 3,1-2; 

Jn 10,11-18)

8.00

9.30

11.00

18.30

ZBP Michal – 80 rokov života

+ Michal, Ján, Anna

ZBP Miroslav, Beáta a deti

ZBP a DDS Matúš a Lucia

nedeľa  22. 4. 2018 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota  klapák
klapáková

Ivanko
Ivanková

Benčo
Fecenková

Klapák
Klapáková

Benčo
Plančárová

Lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy Svätec týždňa




