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„A máme po sviatkoch.“ Bolo možné
počuť už hneď vo veľkonočný pondelok, to
v úvode veľkonočného týždňa. Akoby Veľká
noc bola len postupný, samozrejmý, logický
dátum v kalendári a teraz už môžeme otočiť
stranu. Avšak sv. Peter v dnešnom druhom čí-
taní prekypuje neprestávajúcou radosťou
a zdôrazňuje, čo sa vlastne stalo na Veľkú noc:
“Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána
Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom
milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista
z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, pre
neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce
dedičstvo.“

Božie milosrdenstvo

Vo veľkom Božom milosrdenstve
sme znovuzrodení, čiže máme veľmi reálnu
nádej pre dokonalé dedičstvo v nebi. Je to
vďaka Božiemu milosrdenstvu. Prejavuje sa
voči nám neustále a to v odpúšťaní našich
hriechov. V tejto vďačnosti ale nesmieme zabú-
dať, že nemôžeme chcieť Božie milosrdenstvo
bez toho, aby sme ho sami prejavovali. „Od-
pusť nám naše viny ako i my odpúšťame svo-
jím vinníkom.“

Hnev je jed! Odpustenie je protijed.
Odpustenie nie je emócia, niečo chvíľkové,
momentálne rozpoloženie. Je to rozhodnutie
vôle. Hoci môžeme trpieť veľké zranenia, pod-
statné je chcieť odpustiť. Odpustiť neznamená
hneď zabudnúť, ani sa hneď zmieriť. Na to
treba dvoch, no na odpustenie stačím sám.
Potom vnímam toho druhého ináč. Od-

pustením odkrojujeme od neho zlo, ktorého sa
dopustil.

Pán Ježiš povedal svätej sestre
Faustíne: „Žiadam... skutky milosrdenstva,
ktoré majú vyplývať z lásky ku mne. Milosrden-
stvo máš svojim blížnym preukazovať vždy
a všade, nemôžeš sa tomu vyhýbať, ani sa vy-
hovárať, ani sa od toho oslobodiť. Milosrden-
stvo svojím blížnym môžeš prejavovať
trojakým spôsobom: po prvé - skutkom, po
druhé - slovom, po tretie - modlitbou. V týchto
troch stupňoch je obsiahnutá plnosť milosrden-
stva a je nepochybným dôkazom lásky ku mne.
Takto duša oslavuje moje milosrdenstvo
a vzdáva mu česť" (Den. 742).

Ján Štefanko
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Benedikt XVi. osláVil 90. narodeniny
Na Veľkonočnú nedeľu oslávil vzácne životné jubileum emeritný pápež

Benedikt XVI. Narodil sa na Bielu sobotu, 90. výročie jeho narodenia pripadlo na
Veľkonočnú nedeľu.  Benedikt XVI. žije nenápadným štýlom, ktorého priamym
a najbližším svedkom je prefekt Pápežského domu Mons. Georg Gänswein. „Nechcel
žiadnu veľkolepú slávnosť, nikdy to nebola jeho túžba,“ povedal osobný sekretár
Gänswein.

Podľa neho sa emeritnému pápežovi vzhľadom na jeho vek darí pozoruhodne
dobre. „Duševne je na tom dobre, má jasnú myseľ a stále aj zmysel pre humor. Po
zdravotnej stránke ho trápia nohy, používa chodítko, ktoré mu umožňuje samostatný
pohyb. Na deväťdesiatnika si vedie veľmi dobre, hoci sa z času na čas posťažuje na tú
či onú malú nemoc.“

Gänswein tiež prezradil, že o rozhovor s Benediktom XVI. stále prejavuje záu-
jem množstvo ľudí. „Ľudia ho prosia o radu v osobných záležitostiach. A som
presvedčený, že rada, ktorú dostanú, je určite dobrá.“

Ratzinger stále odpovedá na množstvo listov z celého sveta, najmä od ľudí,
s ktorými sa poznal v minulosti. Okrem informovania o Benediktovom živote v ústraní
musí arcibiskup Gänswein pravidelne vyvracať konšpiračné teórie o dôvodoch jeho
odstúpenia. Naposledy sa objavili špekulácie, že na Benedikta XVI. bol vyvíjaný tlak
zo strany americkej vlády pod vedením Baracka Obamu. „Nie je to pravda, je to
vymyslené a nepodložené tvrdenie,“ reagoval Gänswein.

„Jeho rezignácia bola slobodným rozhodnutím, premysleným a vymodleným.
Pápež Benedikt nie je človek, ktorý sa dostáva pod tlak. Práve naopak. Ak čelil výzvam,
keď bolo potrebné chrániť doktrínu a ľudí, bol tým, kto sa zachoval príkladne. Neutiekol,
ale vzdoroval, toto by nikdy nebol dôvod, aby opustil pontifikát,“ vyhlásil nemecký
arcibiskup. Vzťah medzi emeritným a úradujúcim pápežom označil Gänswein za veľmi
srdečný. Obaja sa stretávajú, volávajú si a hovoria spolu. „Benedikt bol pápežom,
odstúpil a stiahol sa, aby sa modlil. Modlitbou pomáha svojmu nástupcovi a cirkvi, pre-
tože tá nie je riadená iba slovami a rozhodnutiami, ale tiež modlitbou a utrpením. A to je
presne to, čo Benedikt XVI. robí. Existujú rôzne zlomyseľné interpretácie, no ja nevidím
nijaký zmätok v otázkach o ich poslaní alebo o tom, kto je pápež,“ zdôraznil Gänswein,
ktorý popri Benediktovi XVI. slúži aj Františkovi v dôležitej pozícii prefekta Pápežského
domu. 

Modlime sa za emeritného pápeža Benedikta: Nech ho Ježiš, vzkriesený
a živý, požehná a naplní svojou lahodnou prítomnosťou, a udržiava ho vo svojom
priateľstve. 

Zdroj:www.postoj.sk
Vychádza týždenne vždy k nedeli.Redakčná rada: farská pastoračná rada a veriaci farnosti.Vaše
pripomienky, návrhy čakáme na email adrese: casopispoverello@gmail.com; Príspevok na vy-
dávanie: 0,10€

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



1. Na upratovanie farského kostola k nasledu-
júcej nedeli prosíme rodiny dargajovú, kati-
covú, horosovú a Mitrovú. Zároveň
vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali
kostol k dnešnej nedeli.

2. Dnes je nedeľa Božieho milosrdenstva.
o 15.00 bude modlitba korunky Božieho
milosrdenstva pred vystavenou Sviatosťou
Oltárnou vo farskom kostole, ako aj v kos-
tole na filiálke dlhé. Zároveň ten, kto si dnes
nábožne uctí pri verejnom vystavení obraz
Božieho milosrdenstva v kostole a splní pred-
písané podmienky, môže získať úplné od-
pustky pre seba alebo pre duše v očistci.
ruženec vás prosíme modliť sa dnes
v kostole o 14.30 hod.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické
stretnutie.

4. V stredu po večernej sv. omši bude stretnu-
tie Modlitieb otcov.

5. V piatok a sobotu sa uskutoční plánovaná
duchovná obnova detí, ktorá začína o 16.30
v priestoroch Cirkevnej základnej školy na
Bernolákovej ul. Deti, ktoré sa zúčastnia na
obnove, budú už tam počas obnovy
vyskúšané z otázok katechizmu.

6. V sobotu o 9.30 bude taktiež katechéza
pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov, po
ktorej bude skúšanie detí z otázok katechizmu.
Prosíme, aby došli deti, ktoré nebudú na
duchovnej obnove, avšak prosíme všetkých
rodičov, aby sa zúčastnili katechézy v kostole.

7. Mladí, ktorí príjmu sv. birmovania 3. júna
tohto roku, si majú vybrať svojich bir-
movných rodičov. Dostali zároveň potvrde-
nie, ktoré má vyplniť ich birmovný rodič
a potvrdiť farár farnosti, odkiaľ birmovný rodič
pochádza. Prosíme, aby toto potvrdenie od
birmovných rodičov doniesli vyplnené do
21.5.2017.

svätý Marek, evanjelista

Pôvod mena z latinčiny Marcus, teo-
forické meno boha vojny Marsan- bojovník, bo-
jovný, zasvätený bohu Marsovi. Evanjelista
Marek pochádzal z Jeruzalema. V knihách
Nového zákona vystupuje pod menom Ján,
Skutky apoštolov ho spomínajú ako „Jána,
ktorý sa volá Marek“, syn Márie, ktorá bola
vlastníčkou domu, v ktorom sa konala
Posledná večera.

Bol učeníkom sv. Petra. Jeho evan-
jelium zachytáva vo veľkej miere katechézy
apoštola sv. Petra. Marek so svojím príbuzným
Barnabášom sprevádzal Pavla na jeho prvej
misijnej ceste. Počas dlhšieho pobytu v Ríme
bol v blízkosti apoštola Petra, ktorý ho nazýva
„svojím synom“. 

Podľa tradície sv. Marek založil
kresťanskú obec v Alexandrii, kde bol prvým
biskupom. Tam bol zaistený a vlečený cez
mesto do väzenia. Zakrátko podstúpil
mučenícku smrť okolo roku 67. Je patrónom
spisovateľov, notárov, murárov, košikárov,
sklárov. Vzývajú ho počas jarnej sejby ako
v otázkach počasia.

V ikonografii je zobrazený v oblečení
arcibiskupa,     s páliom alebo ako biskup vý-
chodného rítu. Drží        v ruke zatvorenú alebo
otvorenú knihu. Symbolizujú ho okrem iného
lev s krídlami – jeden z evanjeliových sym-
bolov, pretože Marek začína evanjelium
kázaním sv. Jána Krstiteľa na púšti, tiež lev pri
nohách, figovník, zvitok.               

Lucia Horná

liturgický program na 2. veľkonočný týždeň 

Filiálky Po Ut St Št Pi So ne

( Dlhé )
Na Vŕšku 18.00 18.00 9.30

Rodinná
Oblasť 11.00

deň litUrGiCkÝ  kalendár čas ÚMysly

Po
24. 4.

sV. JUraJa, MUčenÍka 
ľUBoVoľná sPoMienka

(Sk 4,23-31; Ž 2; Jn 3,1-8)

6.30

18.00

+ Monika, Juraj, Milan

ZBP Marek, Dita, Jonáš

Ut

25. 4.

sV. Marka, eVanJelistU, 
sViatok

(1Pt 5,5-14; Ž 89; Mk 16,15-20)

6.30

18.00

ZBP vdp. Marek 
a mama Mária

ZBP a dary Ducha Svätého
Marek

st

26. 4.

streda 
Po 2. VeľkonočneJ nedeli

(Sk 5,17-26; Ž 34; Jn 3,16-21)

6.30

18.00

ZBP Jolana a Anna

ZBP a dary D. Sv. rodina Kri-
vakova (omša za účasti detí)

Št

27. 4.

ŠtVrtok 
Po 2. VeľkonočneJ nedeli

(Sk 5,27-33; Ž34; Jn 3,31-36)

6.30

18.00

ZBP Ľudmila

ZBP rod. Gajdošová

Pi

28. 4.

Piatok 
Po 2. VeľkonočneJ nedeli

(Sk 5,34-42; Ž 27; Jn 6,1-15)

6.30

18.00

ZBP Anna s rod.

+ Juraj, Helena 
(omša za účasti mladých)

so

29. 4.

sV. katarÍny sienskeJ, Panny 
a Učiteľky CirkVi, PatrÓnky 

eUrÓPy, sViatok 
(1Jn 1,5-2,2; Ž 103; Mt 11,25-30)

7.00

18.00

+ Mária, Ján, Michal

+ Helena (1. výročie), Štefan

ne

30. 4.

tretia Veľkonočná

nedeľa
(SK 2,14.22-28; Ž 16; 1PT 1,17-21;

LK 24,13-35)

8.00

9.30

11.00

18.30

+ Anna. Ľudovít, Anna

+ Peter

+ Jozef, Ján

ZBP Dominika

nedeľa     
23. 4. 2017 8.00 9.30 11.00 18.30

sobota 18.00
Novák

Antolíková
Gazda

Gazdová
Demčák

Plančárová
Kľučár

Kľučárová
Ivanko

Ivanková

lektori na budúcu nedeľu:

oznamy:




