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Ročník VIII./2016 Číslo 18

Drahé sestry a bratia, drahí naši čitatelia,

Aleluja, radujme sa, náš Boh sa nenechal premôcť zlom, smrťou ani hriechom.

Vstáva zmŕtvych a necháva prázdny hrob. 

V mene celej redakcie nášho farského časopisu, nás kňazov farnosti vám

všetkým želáme požehnanú Veľkú noc, plnú pokoja, radosti a sily z toho, že

máme Boha - víťaza, ktorý robí všetko pre to, aby sme s Ním víťazili aj my.

Vyprosujeme vám veľa múdrosti sa Mu čo najviac otvoriť a povedať každý

deň “áno” spolupráci s Ním. 

Nech vás Boh všetkých žehná.

Vaša redakcia a kňazi        
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Láska odpúšťa
„Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky,

aj vám odpustí váš nebeský Otec.” Mt 6,14

K detstvu neodmysliteľne patria zablatené

topánky, škriepky so súrodencami či využitie
nábytku v obývačke na rôzne nečakané
účely. Vďaka týmto a podobným situáciám
majú rodičia neustále kopec príležitostí, aby
sa cvičili v nežnom umení odpúšťania. Ak
nám ale v takých chvíľach chýba postoj
lásky, vyplníme ich celkom inými vecami,
napríklad krikom, trpiteľským výrazom tváre
a vyratúvaním boľavých spomienok. Miesto
toho, aby sme deťom dali pocítiť, čo je
odpustenie, zanechávame v nich dojem, že
láska trvá len dovtedy, pokým jej nedôjde
dych, a potom už nedokáže nič viac uniesť.
Príliš často sa zameriavame len na
presadzovanie spravodlivosti. Deti prísne
potrestáme alebo ich uvrhneme do
nemilosti svojho hnevu. Našou úlohou je
naučiť ich, že to, čo urobia, má svoje
následky, no rovnako vzácnou výsadou
rodičov je tiež ukázať deťom, že „láska
prikrýva množstvo hriechov“ (1Pt 4,8).
Nestačí deti potrestať, aby si napokon
priznali vinu a zmenili správanie.
Dôležitejšie je zahľadieť sa im do očí a s
novou dávkou lásky ich uistiť o odpustení,
hoci sklamali našu dôveru a porušili
pravidlá. Zarmucuje nás, čo urobili, ale stále
ich máme radi, a preto ich nebudeme držať
v zovretí pretrvávajúceho hnevu a napätia,
aj keď trest či dočasná strata privilégií platia
naďalej. Aj po bolestnom porušení pravidiel
máme byť my rodičia tými, čo obnovia
naštrbený vzťah. Takto láska všetko vydrží.

Myslí pritom na Ježišove slová:
„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu
milosrdenstvo. Blahoslavení tvorcovia
pokoja, lebo oni sa budú volať Božími
synmi.: (Mt 5,7.9.) Láska dobre vie, že ak by
sme jedného dňa prestali odpúšťať, naše
srdce sa otrávi vlastným jedom a vzťah
medzi nami a deťmi by bol čoraz viac
poznačený hnevom a odcudzením. Trvalá
láska a neochota odpustiť nemôžu
dlhodobo existovať vedľa seba v jednom
srdci ani v jednom dome. Jedno z nich musí
odísť. Láska vie aj to, že si musí nasadiť
pevné brnenie, ktoré sa nedá len tak ľahko
preraziť, alebo len tak dokáže múdro a
trpezlivo upozorňovať iných na ich zlé činy.
Robí všetko preto, aby mohli všetci spolu
opäť zasadnúť k jednému stolu. Vie totiž, že
život je príliš krátky nato, aby nám minulosť
deň čo deň otravovala spoločnú budúcnosť.
Keď človek nechce odpustiť, vzmáha sa v
ňom horkosť, srdce mu zatvrdne a láskyplná
neha ustúpi do úzadia. Láska nás preto
pobáda, aby sme zanechali hnev, prihovorili
sa tomu, kto nám ublížil, a obnovili vzťah.
Svojim deťom máme odpúšťať tak, ako sa
odpúšťa aj nám. Odpustenie však môže
zanechať hlbokú stopu v srdciach našich
detí ešte aj inak. Ak spolu mama a otec
dobre nevychádzajú, deti to cítia. Sledujú,
ako ich rodičia riešia konflikty, a tak sa učia,
ako vyzerá milosrdenstvo v praxi, v
manželstve. Vaše deti vás pozorujú a učia
sa. Buď si osvojujú ako iným hádzať polená
pod nohy a hľadať dôvody, prečo byť
zatrpknutý, alebo, naopak, ako byť
milosrdný, ako je milosrdný Boh k nám, a
pomocou odpustenia a zmierenia
prekonávať aj tie najväčšie prekážky. Keby
deti videli, ako vytrvalo a s láskou riešite
napätia a problémy vo vzťahoch, ako sa po
hádke dokážete jeden druhému
ospravedlniť a prejaviť úprimnú trpezlivosť
a súcit, zažívali by silu lásky. 
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1. čítanie: Sk 10, 34a. 37-43
Žalm: Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23
Ant.: Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.
alebo Aleluja.
2. čítanie: Kol 3, 1-4 alebo 1 Kor 5, 6b-8
Sekvencia
Evanjelium: Jn 20, 1-9 alebo Lk 24, 1-12 alebo večer
Lk 24, 13-35
Krátke zamyslenie na evanjelium: Pripojme sa k žalmistovi a spolu s celou Cirkvou
vyznajme: "Božie milosrdenstvo trvá naveky." Veď toto milosrdenstvo sa vzťahuje na
každého, kto Kristovi ponúkol svoj život, ako to v túto noc urobili stovky katechumenov po
celom svete. Dnes spievame o základnom kameni - Kristovi, na ktorom je vybudovaná
záchrana. Preto má byť podľa tradície Cirkvi oltár kamenný, aby tento verš Písma
pripomínal. Božia moc prelomila všetko zlo, aj to, ktoré človek vlastnou silou nedokázal
poraziť - zlo hriechu a smrti. Teraz zostáva jediné: uveriť. Prijať vo viere túto podivuhodnú
skutočnosť, ktorá odporuje pravidlám nášho sveta.

Modlitba žaltára a breviára: 3. týždeň

Pochopili by jedno z najväčších tajomstiev,
na ktorom stoja trvalé priateľstvá i pevné
manželstvo. Vedeli by, že keď sa im pozriete
do očí a poviete, že im odpúšťate, myslíte to
úplne vážne. Dokonca aj vtedy, keď dieťaťu
pripomeniete jeho prehrešok, bude cítiť, že
tým nechcete vyvolať ďalšie nezhody ani
prilievať olej do tlejúceho hnevu, ale že im
naozaj chcete pomôcť polepšiť sa. Najlepšie
je odpustenie, ktorému predchádza pokánie
tohto druhého. Vedie k uzdraveniu a nádeji,
že sa všetko obráti na dobré. No bez ohľadu
na to, čo pre naše odpustenie urobia iní,
Ježiš povedal, že máme odpúšťať bez výhrad

a vždy, pretože odpustenie vplýva na náš
duchovný život. Zakaždým môžeme
odpustiť, lebo vieme, že Boh je pravý sudca,
ktorý každému odpláca podľa skutkov a
akýkoľvek koreň horkosti, ktorý
prechovávame vo svojom srdci, tam bude
hnisať, znečisťovať a otravovať nás.
Odpustenie nie je človeku vždy po vôli a
príjemné. Naopak, je veľmi ťažké. Ak
odpúšťate deťom, dávate im nesmierne
vzácny príklad, ktorý ony jedného dňa
rozšíria do ďalších vzťahov. 

(Dominika Čechová)
:Zdroj: Kendrick, S., A.: Dar lásky pre rodičov
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Šieste zjavenie Panny
Márie
Sľub, ktorý Panna Mária opakovala každý

mesiac už od júla, že v októbri urobí veľký
zázrak, aby mohli všetci uveriť, sa rozšíril po
celom Portugalsku a vzbudil medzi ľuďmi
veľké očakávania. Celé Portugalsko tak s
napätím očakávalo 13. október 1917. Aj
atmosféra v rodinách detí bola napätá.
Dostávalo sa im mnoho vyhrážok – beda, ak
sa žiaden zázrak nestane!
Portugalsko žilo v ovzduší nekontrolovaných
a poplašných správ, čo bol dôsledok
nedostatku informácií a nestability
spôsobenej vyhlásením republiky. Jedným
zo znepokojujúcich tvrdení bolo, že
slobodomurári zamýšľajú v mieste zjavenia
odpáliť bombu, ktorá má zabiť deti. A ako na
tieto hrozby zareagovali pastierikovia? Boli si
takí istí ochranou Panny Márie, že žili len
očakávaním toho dňa, kedy sa s ňou stretnú.
Lucia dokonca povedala: „Aké by to bolo
krásne, keby sa nám dostalo milosti vystúpiť
odtiaľ s našou Pani do neba!“
13. október bol studený a pršalo. Pripadol na
druhú sobotu v mesiaci. Práce na poli
vyžadovali všetky ruky, pretože zber úrody
bol ešte v plnom prúde, ale nikto z
miestnych obyvateľov nemohol odolať
pokušeniu využiť príležitosť byť účastní
niečoho takého mimoriadneho. Ani prudký
dážď ľudí neodradil. Po rozbahnených
cestách prichádzali ľudia z okolia i zo
vzdialených častí Portugalska. Tiež
významnejšie časopisy poslali svojich
spravodajcov. A tak sa predpoludním 13.

októbra v Cova da Iria napriek prudkému
dažďu zhromaždilo 60 až 70 tisíc ľudí. Keď
pomyslíme na veľmi obmedzené možnosti
dopravy v tej dobe a na stav terénu v Cova
da Iria, ide o veľmi významný počet.
Deti sa vybrali na miesto zjavenia dosť skoro,
pretože predvídali, že budú mať ťažkosti
dostať sa na miesto zjavenia kvôli tlačenici
pútnikov. Už počas cesty stretávali ľudí, ktorí
si pred nimi kľakali do blata s pokornými
prosbami. Keď deti prišli na miesto, Lucia s
Františkom zobrali Hyacintu medzi seba, aby
ju takto chránili. Z duba, nad ktorým sa
Panna Mária zjavovala, už zostal len kúsok a
bol ozdobený ružami a hodvábnymi
stuhami.
Lucia vyzvala ľudí, aby zatvorili dáždniky a
začali sa modliť ruženec. Jej žiadosť vyznela
dosť nevhodne, pretože dážď bol intenzívny,
ale ľudia ihneď poslúchli, aj keď premokli až
na kosť. Na poludnie sa zablyslo a deti znovu
uvideli nad dubom nebeskú Pani. Kým sa oni
dívali v nadšení na Zjavenie, prítomní
zbadali, že okolo detí sa trikrát utvoril malý
biely obláčik, podobný dymu z kadidla, ktorý
sa potom zdvihol do 5-6 metrovej výšky.
Lucia začala rovnako ako pri predošlých
stretnutiach otázkou: "Pani, kto ste a čo odo
mňa chcete?" Pani odpovedala: "Som Panna
Mária Ružencová. Chcem, aby sa na tomto
mieste postavila kaplnka na moju počesť.
Treba pokračovať v dennej modlitbe
ruženca. Ak bude splnená táto prosba, vojna
sa skončí a vojaci sa čoskoro vrátia domov.
Ľudia nech sa polepšia a vyprosujú
odpustenie pre hriešnikov."
Potom Lucia predniesla prosby, ktorými ju
zahrnuli ľudia. Pani povedala, že niektoré
splní a niektoré nie. Potom povedala
poslednú vetu, ktorá je jadrom celého
posolstva:
"Nech ľudia viac neurážajú Pána, ktorý je už
dosť urážaný." (J. Jenčová)
Zdroj:  Silva, F.,M.: Pasáčci z Fatimy
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Odpustený dlh
Lord Congleton raz vymyslel šikovný plán

ako svojich nájomníkov naučiť, že človek
získava odpustenie hriechov vďaka viere,
kým nevera mu bráni prijímať požehnanie
evanjelia.
Mnohí z tých, ktorí mali u neho
niekoľkoročný dlh za nájom očakávali prísne
a krátke súdne pojednávanie. Namiesto
toho tento muž vyvesil oznam, na ktorom
sľuboval, že tomu, kto v presne stanovený
deň príde dopoludnia za ním, odpustí
všetok doterajší dlh.
V určený deň sedel vo svojej kancelárii a
čakal, aká bude odozva nájomníkov. Na ulici
sa zhromaždil veľký zástup ľudí, ktorí si
medzi sebou niečo pošuškávali alebo sa
spolu rozprávali. Nikto z nich však nevstúpil
do otvorených dverí. Tesne pred dvanástou
vbehol dnu udychčaný nájomník, ktorý sa
oneskoril.
„Skutočne si myslíte, že vám bude váš dlh
odpustený?“
spýtal sa Lord Congleton.

„Áno, pane, pretože ste to čestne sľúbili.“
„A vy mi veríte?
„Áno, verím, pretože nie ste človekom,
ktorý by zvykol klamať.“
„A ste vy dobrý a pracovitý človek?“ spýtal
sa majiteľ.
„Na vyvesenom ozname sa o tom nič
nehovorilo, pane.“
„Tak vy naozaj veríte tomu, čo som povedal
a prišli ste, aby som vám napísal potvrdenie,
že vám je dlh odpustený?“
„Áno, pane.“
Lord Congleton napísal na potvrdenku
„všetko zaplatené“ a podaj ju nájomcovi.
Práve keď hodiny odbíjali pravé poludnie,
šťastný muž vybehol z domu a mávajúc
potvrdenkou volal: „Mám to! Mám to! Už
nemám nijaký dlh!“
Keď to videli ľudia na ulici, rozbehli sa a
chceli sa natlačiť dnu, ale dvere boli už
zatvorené! Jeho slovám uveril len jeden
jediný človek, ktorý svoju vieru potvrdil
činom. Len on sám mal z toho požehnanie.
Pán Boh ponúka dar nevšednej hodnoty
všetkým ľuďom. Koľkí sú však ochotní tomu
naozaj uveriť a urobiť rozhodujúci krok
viery?
Viera v Boha vidí neviditeľné, verí v
neuveriteľné a dostáva nemožné.   Anonym

(Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Život je zaujímavý

Tvarohový koláč
Suroviny:
½ kg múka výberová 
1 margarín HERA 
25dkg  cukor práškový 
2 vajíčka
prášok do pečiva ...... zhnetieme
½ kg tvaroh
1 vajíčko 
1 vanilkový cukor

citrónová kôra
cukor podľa chuti
Postup: Cesto zhnetieme a rozdelíme na 2
polovice. Jednu polovicu dáme na plech na
cesto dáme tvaroch, na tvaroch
poukladáme ovocie (môže byť aj priamo z
mrazničky - rozdrviť) na to urobíme z druhej
polovice mriežky a poukladáme na ovocie.
Pečieme 40 min. teplote 180 °C (Pod
tvaroch môžeme dať orechovú alebo
makovú plnku)       (dodala Mária Artimová) 
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Dostal som viacero podnetov, ktoré sú

uverejnené nižšie a pravdupovediac,
neviem z toho celkom vyjsť. Sú napísané
doslovne ako sme ich našli, a preto chcem
poprosiť tých, ktorí tieto “otázky” dali, aby
boli takí dobrí sa buď ozvať osobne alebo
napísať konkrétnu otázku, ktorú sa chcú
spýtať. Ďakujem veľmi pekne. 

Ježiš poslal učeníkov po dvoch do sveta
evanjelizovať. Oni v Jeho mene vyháňali
zlých duchov, uzdravovali. Z apoštolov to
všetko prešlo na ich nástupníkov –
pomazaných Kristom – biskupov, kňazov.
Teraz nezaostávať v tomto poslaní niečo
čím boli poverení a niektorým sa aj bráni to
robiť, napr. Bezákovi? 

Ježiš pri poslednej večeri umýval učeníkom
nohy, aj Judášovi, ktorý ho zradil, to Ježiš
vopred vedel a predsa …

Herodes, Pilát, ... až po dnešné časy, v roku
otvorených brán milosrdenstva. Ako
porozumieť veriaci okolo nás a správne sa
zorientovať.                          (Marek Kunder)

POZVÁNKA DO KINA
Kino Mladosť vo Vranove nad Topľou uvedie film

V MENE KRISTA
30. - 31.apríl 2016 o 19.30 hod.

Keď sa k rímskemu prefektovi dostane informácia, že Ježiš Kristus tri dni po ukrižovaní
vstane z mŕtvych, dá jeho hrobku strážiť vojakmi. Má obavy, že pochované telo by jeho
prívrženci mohli ukradnúť a tvrdiť, že skutočne vstal z mŕtvych. Napriek tomu bol hrob
na tretí deň prázdny. Čo presne sa stalo, má vyšetriť rímsky vojenský tribún Clavius. Ten
sa tak ocitá na ceste za sebapoznávaním, oboznamuje sa s filozofiou Mesiáša a o
bezúhonnosti Rímu začína pochybovať... Film je uvedený v pôvodnom znení so
slovenskými titulkami.
Hrajú: Cliff Curtis, Joseph Fiennes
Vstupné: 4€

Zaujímavosť o filme:
Vo Vatikáne sa uskutočnila špeciálna projekcia, ktorej sa zúčastnil Svätý Otec i hlavní
predstavitelia filmu V MENE KRISTA. Film spoločnosti Sony Pictures V MENE KRISTA, ktorý
sa zaoberá príbehom zmŕtvychvstania, zaujal aj pápeža Františka. Svätý Otec dokonca
pred premietaním filmu priamo vo Vatikáne prijal aj jeho hlavných predstaviteľov.
Audiencie u Svätého Otca sa ešte začiatkom februára zúčastnil predstaviteľ hlavnej role,
britský herec Joseph Fiennes so svojou manželkou a dvoma dcérami, argentínska herečka
Maria Bottová, ktorá si zahrala Máriu Magdalénu, ale i producenti filmu Mickey Liddell a
Pete Shilaimon.



VV čASEčASE odod 28.03.2016 28.03.2016 dodo 03.04.201603.04.2016
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 3.4. – 9.4. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária dobranská.  

Pobožnosť sv. ruženca: Na budúcu nedeľu 3.4. bude pobožnosť sv. ruženca klasicky o 1430

spojená s výmenou ružencových tajomstiev.
Veľkonočná oktáva: Dnešnou nedeľou začína veľkonočná oktáva, ktorá trvá do budúcej
nedele, kde napr. výhoda je aj v tom, že v piatok nemusíte držať pôst od mäsa práve kvôli
tejto oktáve. 
Možnosť sv. spovede: Keďže nastupuje prvopiatkový týždeň a zároveň bola predveľkonočná
sv. spoveď nedávno, tak bude možnosť sv. spovede klasicky ako v bežný týždeň - pol hodiny
pred večernými sv. omšami, poprípade po nich podľa potreby.    

Sv. spoveď chorých: Chorých budeme navštevovať v piatok od 800. Prosím vás, nahláste ich
v sakristii.
Zmena času večerných sv. omší: Vďaka tomu, že už je letný čas, tak bude aj zmena času

večerných sv. omší, ktoré sa posúvajú so svojím začiatkom o pol hodiny neskôr na 1830. 
Úplné odpustky: Na budúcu nedeľu Božieho milosrdenstva je možné získať úplné odpustky
pre seba alebo aj pre duše v očistci za obvyklých podmienok - sv. spoveď, sv. prijímanie,
modlitba na úmysel Sv. Otca, modlitbu Otče náš a Verím v Boha a takisto uctenie si obrazu
Božieho milosrdenstva, pri ktorom pridáme nejaký nábožný vzdych napr. “Milosrdný Ježišu,
dôverujem v teba”.
Nedeľa Božieho milosrdenstva: Farnosť Nižný Hrušov vás všetkých pozýva na program na

budúcu nedeľu Božieho milosrdenstva od rána 830 do 1500. Presný program máte na plagáte
na nástenke. 
Rozpis lektorov:
Veľkonočný pondelok: 8.00 hod. - rod. Polákova, 10.00 hod. - rod. Grominova; 
2. veľkonočná nedeľa: 8.00 hod. - P. Fincický - P. Majerčin, 10.00 hod. - rod. Kľučárova, 18.30
hod. - rod. J. Fenika

Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marek Kunder, farár - 0915 947 309;

Anton Tatarko, kaplán - 0905 514 699;
Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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VYdÁVA

Združenie veriacich PRo NoBiS čemerné
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Redakciu vedie: M. Kunder; Jazyková úprava: M. Majzlíková; Grafická úprava: R. Majzlík
Vaše pripomienky, príspevky a návrhy čakáme na mariannum@gmail.com vždy vo štvrtok do 12:00 

Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.  

liTURGicKýliTURGicKý PRoGRAMPRoGRAM odod 28.03.2016 28.03.2016 dodo 03.04.201603.04.2016

PPoNdEloKoNdEloK 28.03.201628.03.2016
Veľkonočný pondelok

Sv. omša: 800 (K+T)  

Sv. omša: 1000 (K+T)  

UU ToRoKToRoK 29.03.201629.03.2016
Veľkonočný utorok

Sv. omša: 630 (T+K) 

SS TREdATREdA 30.03.201630.03.2016
Veľkonočná streda
Úcta k bl. sr. Zdenke

Sv. omša: 630 (T) kostol JaA

Sv. omša: 1830 (K)  detská  

ŠŠ TVRToKTVRToK 31.03.201631.03.2016
Veľkonočný štvrtok

Poklona Sv. Oltárnej: 1730

Sv. omša: 1830 (T+K) 

PP iAToKiAToK 01.04.201601.04.2016
Veľkonočný piatok 
1. piatok v mesiaci k úcte BSJ

Sv. omša: 630 (T) kostol JaA

Sv. omša: 1830 (K)  mládežnícka

SS oBoTAoBoTA 02.04.201602.04.2016
Veľkonočná sobota 

Sv. omša: 800 (T) 

Sv. omša: 1830 (K)

NN EdEľAEdEľA 03.04.201603.04.2016
2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NEDEĽA
BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Sv. omša: 800 (K) 

Sv. omša: 1000 (K) 

Pobožnosť sv. ruženca: 1430 

Sv. omša: 1830 (T)  kostol JaA 

“Ježiš urobil niečo výnimočné: rozhodol sa ísť cestou slabosti a na prvý pohľad sa zdalo,
že dopustil, aby iní zvíťazili nad ním. Na cestu, ktorá viedla k slabosti a pokore sa vydal

už vo chvíli, keď sa v Máriinom lone Slovo stalo telom.” (Jean Vanier) 


