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Obraz Božieho

milosrdenstva

Dnes v nedeľu je to prvýkrát, čo máme

vystavený obraz Božieho milosrdenstva s
možnosťou získania úplných odpustkov. A
preto pri tejto príležitosti ponúkam taký
krátky pohľad na tento obraz a jeho význam.
Zjavením 22. februára 1931 v Plocku sa
začalo uctievanie Božieho milosrdenstva.
Vtedy Ježiš poveril Faustínu namaľovať
obraz, ktorý sa mal uctievať na celom svete a
mal byť totožný s detailmi videnia. Nebola to
ľahká úloha. Ježiš jej dal vedieť, že chce, aby
obraz, o ktorom vravel, bol namaľovaný
štetcom a posvätený na Druhú veľkonočnú
nedeľu, čiže v zamýšľaný sviatok Božieho
milosrdenstva. Sr. Faustína sa pokúšala
naskicovať obraz, ale bez väčšieho úspechu.
Všetko sa to rozbehlo oveľa lepšie, keď bola
sr. Faustína preložená do vilnianskeho
kláštora. Práve vo Vilne, v meste Matky
Božieho milosrdenstva – Matky Božej
Ostrobramskej, sa mala konečne splniť
žiadosť Pána Ježiša. V tomto neobyčajnom
meste stretla Faustína kňaza - o. Michala
Sopočku, ktorý sa stal jej duchovným
vodcom. Po váhaní o pravosti požiadavky sr.
Faustíny sa o. Sopočko obrátil s objednávkou
na Eugieniusza Kazimirowského, pomerne
priemerného maliara, špecialistu najmä na

portréty a náboženské maľby. 2. januára
1934 sa sestra Faustína po prvý raz vybrala
do ateliéru A. Kazimirowského a odvtedy
pravidelne raz a niekedy aj dva razy do týždňa
usmerňovala umelcov štetec. V júli 1934 bol
obraz konečne hotový.
Obraz spĺňa v úcte k Božiemu milosrdenstvu
dvojakú úlohu. Prvá z nich bola definovaná v
zjavení z prvej polovice roku 1934. V ňom
sám Ježiš nazval obraz nástrojom, pomocou
ktorého môžu ľudia čerpať z prameňov
milosrdenstva. Obraz je zároveň, ako to bolo
vyjadrené v zjavení z decembra 1935,
prostriedkom, ktorým sám Ježiš udeľuje
milosti. 
Druhú úlohu obrazu ukázal Kristus v zjavení z
24.októbra 1936, v ktorom definoval obraz
ako znamenie pripomínajúce ľuďom
požiadavku dôvery a konanie skutkov
milosrdenstva. Ohľadom dvoch lúčov na
obraze sr. Faustína pri modlitbe počula
Ježišove slová, že tie dva lúče označujú krv a
vodu, ktoré vytryskli z jeho boku, keď ho
prebodli kopijou na kríži. „ Tie dva lúče
znamenajú krv a vodu – svetlý lúč znamená
vodu, ktorá ospravedlňuje duše, červený lúč
znamená krv, ktorá je životom duše ... “
Prax činného milosrdenstva sa môže
realizovať trojakým spôsobom, ako pri inej
príležitosti definoval Spasiteľ. Sú to čin, slovo,
a modlitba.                     

(krátené, Marek Kunder)
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Kňaz

Kňaz je láskou Ježišovho Srdca a každý

kňaz nesie v sebe i osobitné požehnanie.
Veď v každom kňazovi prichádza k nám sám
Kristus. 
Nebeský otec si ich vyvolil za ohlasovateľov
Božieho slova, oni sú tí, ktorí nás vedú ku
spáse. Francúzsky spisovateľ Lamartin na
otázku: „Kto je kňaz?“
odpovedal: ,,V každej
farnosti žije jeden
človek, alebo aj
viacerí, ktorý
nemá rodinu, a
predsa patrí do
rodiny celého
sveta. Bez neho
nie je možné sa
narodiť ani umrieť.
Žehná kolísku i
truhlu, manželstvo
i katafalk. Pri jeho
nohách ľudia
skladajú svoje
n a j v ä č š i e
tajomstvá. Pred
ním vylievajú svoje
slzy. Je človekom,
ktorého slovo
padá do srdca s
váhou Božej autority
a preniká duše silou
viery. 
Kto je tento človek? Je to kňaz! Nikto nie je
schopný preukázať ľudstvu väčšie dobro,
ako skutočný kňaz. Veď kňaz je pre nás
spojujúcim článkom medzi Stvoriteľovou
všemohúcnosťou a biedou stvorenia v
jednom. Je tým, ktorý viaže a rozväzuje. Je
tým, ktorý prináša Pána na oltár, aby nás

uzdravoval, očisťoval, tešil a dáva nám ho za
pokrm v eucharistii. Vedie a usmerňuje nás,
je láskavý, ale i prísny."
Povolanie kňaza je ťažké, ale v dnešnom
svete veľmi potrebné. Život kňaza je
neprestajná obeta. Možno sa len hlboko
skloniť pred mužmi, ktorých si Pán Boh
povolá do tejto služby. Kňaz dvíha kríž bez
reptania až do samého konca. Mnohí
hľadajú v kňazovi nadčloveka, mnohí

neľútostne tlačia na svojich
duchovných, ba často

skĺznu i do ohovárania
a nenávisti. 
V každodennom
zhone dnešného
sveta si málokto
uvedomuje a váži
milosti, ktorými nás
Pán Boh požehnáva
prostredníctvom
kňaza.
Drahí kňazi,
ďakujeme za
Kristovu lásku,
ktorú nám
o d o v z d á v a t e .
Vyprosujeme Vám
veľa Božích milostí
a ochranu našej
Sedembolestne j
Panny Márie.  

Pane Ježišu, prosíme
Ťa, ochraňuj

duchovných otcov, žehnaj
im, aby nás viedli k Tebe, lebo kde si Ty
Pane, na prvom mieste, všetko je na
správnom mieste.
AMEN

(dodala Mária Vardžíková)
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1. čítanie: Sk 5, 12-16
Žalm: Ž 118, 2-4. 22-24. 25-27a
Ant.: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho
milosrdenstvo trvá naveky alebo Aleluja.
2. čítanie: Zjv 1, 9-11a. 12-13. 17-19
Evanjelium: Jn 20, 19-31
Krátke zamyslenie na evanjelium: Strach. Sprevádza
nás na mnohých cestách životom, pre mnohých je
stálou záťažou. Ale dnes vidíme, že prvým plodom
Božieho víťazstva je iba pokoj - šalom. Nie je to len
mŕtvolné ticho, ale v tom najširšom slova význame radostné víťazstvo života. Cez všetky
ťažkosti Boh víťazí! Boh nám dopraje svetlo. Dnes sa v cirkvi zvláštnym spôsobom
pripomína Božie milosrdenstvo. Boh je spravodlivý, ale táto spravodlivosť nie je prekážkou
nekonečnej miere Božej túžby po dare života. Ten, kto Bohu dá priestor, zakúsi radosť Božej
lásky.
Modlitba žaltára a breviára: 2. týždeň

Výstava “Všetky kostoly Slovenska”

Mestský dom Kultúry vo Vranove pozýva všetkých priaznivcov na výstavu s názvom

“Videl som všetky kostola Slovenska”, kde ide o unikátnu zbierku fotografií všetkých
kostolov na Slovensku všetkých vierovyznaní, ktoré sa tu nachádzajú. Daná výstava a jej

slávnostné otvorenie sa uskutoční 6.4. o 1500 v Mestskom dome Kultúry. Všetci ste
srdečne pozvaní.

Otázka: Ako sa poznajú duše ľudí po smrti?
Tu na Zemi sa poznáme podľa výzoru tela.
Tí, čo mali „kontakt v stave klinickej smrti“,
ktorí sa vrátili späť do života, hovoria, že
boli so zosnulými a mali avízo, že sa ešte
vrátia do života.

Odpoveď: Tým, že naša duša je večná a teda
nezomiera, len prechádza z tohto sveta do
sveta večného, tak platí, že všetko, čo sme

sa v živote naučili a koho sme spoznali, to
nám ostáva, lebo je to činnosť duše, ak
niekoho poznáme a pod. A preto aj svojich
príbuzných budeme vo večnosti poznať
úplne prirodzene, dokonca aj za tej
podmienky, že každý, kto sa dostane do
neba, vyzerá mlado. A my spoznáme svojich
príbuzných aj keď budú vyzerať mlado, hoci
si ich takých nepamätáme. Tí, ktorí prežili
klinickú smrť a spomínajú skúsenosť tunela,
svetla na konci tunela, prítomnosť Boha
alebo Panny Márie, poprípade svojich
blízkych a aj dostali avízo, že sa vrátia
naspäť, potvrdzujú svojím svedectvom
existenciu večného sveta, kde sme
očakávaní. Je to veľká radosť vedieť, že sme
očakávaní v nebi a že Ježiš nám tam išiel
pripraviť miesto.                   (Marek Kunder)
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Dobrodružstvo s Bohom

V roku 1930 sa muž menom Frank

Laubach vyštveral na Filipínach na vrchol
kopca Signal Hill. Bol sklamaný životom a
nevedel ako ďalej. 
Svoju kariéru pokladal za životný neúspech.
Dúfal, že sa stane rektorom niektorej
vysokej školy. Príležitosť sa mu aj naskytla,
ale zo zdvorilosti hlasoval za svojho
oponenta – a o tento post prišiel rozdielom
jedného hlasu.
Tri Frankove deti zomreli na maláriu. Spolu s
manželkou a posledným dieťaťom sa radšej
presťahoval na miesto vzdialené od ich
domova takmer 1500 km.
Ľudia, ktorým chcel pomôcť, ho odmietli.
Zdalo sa mu, že Boh je strašne ďaleko.
Frank sa celý zúfalý posadil a pokúsil sa
rozprávať s Bohom. Vtedy sa zvyknú diať
zázraky a skutočne, Boh tam k nemu
prehovoril. Vyzval ho, aby so zvyškom
svojho života urobil experiment – odovzdal
ho Bohu, žil a chodil s ním. Cieľom bolo
neustále sa rozprávať s Bohom a byť
dokonale vnímavý na jeho vôľu. A podľa
toho sa Frank Laubach riadil zvyšných 40
rokov svojho života. Napísal:
„Najúžasnejším objavom môjho života bolo,
že nemusím čakať na slávnu chvíľu, ktorá
príde niekedy v budúcnosti. Nebo môžem
prežívať už teraz. A nielen ja. Môže ho
okúsiť ktokoľvek a kedykoľvek. Boh rád
experimentuje. V tejto chvíli prebiehajú na
celom svete stá milióny takých
experimentov. A Boh sa pýta: Dokedy mi

tento muž a táto žena dovolia v tom
pokračovať?“
Frank Laubach odovzdal svoj život Bohu a
dovolil mu, aby aj s jeho životom
experimentoval. Vo svojich knihách
načrtáva desiatky spôsobov, ktoré mu
minútu čo minútu pomáhajú uvedomovať
si, že Boh je s ním po celý deň.
Spoločenstvo s Bohom pomohlo Frankovi
vrátiť sa späť do sveta. Jeho život sa stal
neuveriteľným požehnaním pre iných. Veril,
že pravou skúškou skutočného duchovného
života je to, či ťa vedie k sýteniu hladných a
navštevovaniu chorých, k štedrosti v
chudobe a k službe ľuďom, ktorí potrebujú
pomoc.
Frank sa stal vodcom celosvetového hnutia
za odstránenie negramotnosti. Bol otcom
myšlienky, že každý má učiť každého. Stal sa
poradcom amerických prezidentov. Bol tiež
jedným z prvých tvorcov zahraničnej
politiky Spojených štátov po druhej svetovej
vojne – najmä Maršalovho plánu, ktorý sa
zaoberal výstavbou úplne zničených miest.
Tajomstvo jeho úspešného života bolo
úplne jednoduché – odpovedal na Božie
volanie. V jeho prípade to nebol horiaci ker
(ako u Mojžiša) ani plavba vo veľrybe (ako v
prípade Jonáša), ani odchod z colného
úradu (ako u Matúša). Jeho Boh povolal, aby
každý okamih svojho života prežíval v
dôvere v Ježiša. Každý deň a každú chvíľu –
neprestajne – komunikoval s Bohom.
Podobne ako Eunoch, aj on chodil s Bohom
Boh ťa pozýva, aby si s ním aj ty prežil
rovnaké dobrodružstvo. Ako mu odpovieš?

Hľadať smer života u Boha je určite správne,

ale rozhodnutie je v konečnom dôsledku

naša zodpovednosť.          Kurt D. Bruner

(Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Život je zaujímavý
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Otázky ženy pre muža

Vieš, že žiadaš o to najdrahšie,

Čo ruka jeho kedy vytvorila?
Srdce ženy a život ženy
A nádhernú lásku ženy.

Vieš, že žiadaš o vec nesmiernej ceny.
Ako dieťa, keď si pýta hračku?
To, za čo iní umierali,
požaduješ jak nedočkavý chlapec.

Už si mi spísal moje povinnosti
aj ako muž si sa ma spýtal.
Teraz pri dverách mojej ženskej duše stoj,
pokým ja nespýtam sa teba.
Požaduješ vždy teplú večeru,
vždy čisté ponožky a košele,
ja žiadam, by pravdivé vždy jak Božie
hviezdy tvoje srdce bolo
a tvoja duša ako jeho nebo čistá.

Požaduješ kuchárku, čo by ti navarila,
ja žiadam niečo viac;
ty gazdinku chceš pre svoje ponožky a
košele,
ja skutočného muža chcem a kráľa.

Kráľa toho nádherného kráľovstva
chcem,
čo nazýva sa Domov,
a manžela hľadám,
o ktorom Stvoriteľ vie, že bol tým prvým
mužom,
a povedal by: „Je to veľmi dobré.“

Som krásna a mladá, no odkvitnú raz
ruže na mojej hebkej tvári;
Miloval si ma, keď svieže boli ako v máji.
Budeš ma milovať, keď poškodí ich
mráz?

Je tvoje srdce ako oceán? Natoľko silné a
pravdivé,
aby som mohla jeho príboju zveriť svoje
všetko?
V deň, keď sa milujúca žena stane nevestou,
nájde buď nebo lebo peklo.
Požadujem všetko, čo vznešené je a
pravdivé,
všetko, čo robí muža mužom.
Ak mi to všetko dáš, celý svoj život vsadím,
aby som bola všetkým, čo žiadaš.
Ak nemôžeš týmto byť,
krajčírku a kuchárku si lacno môžeš zaplatiť;
ale srdce a život ženy
takto sa získať nedajú.

"...lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť." (Jn

15,5)

(Autorka: Leny Lathropová
dodal: Radoslav Bača)



st
ra

n
a 

6

POďAKOVANIEPOďAKOVANIE
- všetkým, ktorí pripravovali a účinkovali počas pôstneho obdobia na krížových cestách pred
detskými sv. omšami, mládežníckymi sv. omšami ako aj v nedele,
- všetkým, ktorí pomáhali pripravovať priestory nového kostola na veľkonočné obrady,
- kostolníkom, kantorkám, miništrantom, členom Farskej ekonomickej rady a Farskej
pastoračnej rady, dospelému a mládežníckemu speváckemu zboru s ich vedúcimi za krásne
sprevádzanie obradov svojimi spevmi cez celé veľkonočné sviatky,  mimoriadnym rozdávateľom
sv. prijímania, lektorom, redaktorom farského časopisu, osvetľovačovi na Bielu sobotu a
prípravu svetiel pri Božom hrobe, 
- aranžérke za prípravu Božieho hrobu a Getsemanskej záhrady ako aj kvetinovej výzdoby do
oboch kostolov,
- brigádnikom za prípravu priestorov nového kostola,
- všetkým, ktorí akokoľvek prispeli ku krásnemu priebehu pôstneho obdobia a veľkonočných
sviatkov,
- ako aj všetkým vám, ktorí ste sa všetkých týchto udalostí zúčastnili a tým pádom podporili
svojou prítomnosťou ako aj milodarmi v akejkoľvek forme dané slávnosti a akcie na väčšiu
Božiu slávu.
- všetkým účastníkom procesie na Kvetnú nedeľu zo starého do nového kostola.
Nech vám to všetkým vynahradí vo svojom bohatstve náš dobrotivý Boh. 

(Marek Kunder)

Vo Večnom meste sa začal Európsky
apoštolský kongres milosrdenstva

Vatikán 31. marca (RV) V Ríme sa dnes

začal Európsky apoštolský kongres
milosrdenstva. Otvoril ho rímsky vikár
kardinál Agostino Vallini. Koná sa v
niektorých rímskych kostoloch vrátane tých
jubilejných a na programe má prednášky,
svedectvá a katechézy o milosrdenstve,
vysluhovanie sviatosti zmierenia a svätej
omše. Kongres s účasťou kardinálov

Christopha Schönborna a Waltera Kaspera
počas piatich dní zahŕňa aj účasť na
sobotňajšej vigílii a nedeľnej svätej omši s
pápežom Františkom na Námestí sv. Petra.

Európske stretnutie je súčasťou
apoštolských kongresov milosrdenstva,
ktoré sa rozhodli ustanoviť niekoľkí kardináli
v súvislosti s hlbokou oddanosťou sv. Jána
Pavla II. Božiemu milosrdenstvu. Ich cieľom
je okrem iného priniesť svedectvo Ježišovho
milosrdného Srdca; nielen zbožnosť, ale aj
lásku, teda milosrdenstvo v praxi,
pripomenul kardinál Schönborn pri
nedávnej prezentácii podujatia. Európsky
apoštolský kongres milosrdenstva potrvá v
Ríme do pondelka 4. apríla.



VV čAsEčAsE odod 04.04.2016 04.04.2016 dodo 10.04.201610.04.2016
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 10.4. – 16.4. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Anna Goffová.  

Pobožnosť sv. ruženca: Dnes 3.4. bude pobožnosť sv. ruženca klasicky o 1430 spojená s
výmenou ružencových tajomstiev. 
Úcta k životu: V pondelok 4.4. je slávnosť Zvestovania Pána, ktorá bola preložená z 25.3. kvôli
tomu, že pripadla na Veľký piatok. Zároveň je to aj deň úcty k životu a obzvlášť k počatému
životu. Chcem vás opäť pozvať k noseniu bielej stužky na svojom vonkajšom odeve v tomto
týždni ako znak podpory života od počatia ako aj pri všetkých sv. omšiach bude možnosť sa
zapojiť do modlitby desiatka sv. ruženca počas 9 mesiacov do Vianoc ako duchovná adopcia
počatého dieťaťa, aby ho rodičia prijali do svojich životov. 
Zápis do 1. ročníka CZŠ a MŠ: Všetkých budúcich prváčikov a takisto aj škôlkárov pozývam na
zápis do 1. ročníka resp. materskej škôlky na Cirkevnú základnú školu vo Vranove n.T. na

Bernolákovej ul. 7. apríla od 1430 do 1730 . Viac informácií je na plagáte na nástenke.
Zápis na VŠ: Pre všetkých maturantov je pozvánka na štúdium na Teologickej fakulte
Trnavskej univerzity v Bratislave v študijných predmetoch od filozofie, cez teológiu až po
sociálnu prácu s rodinou. Viac informácií je na plagáte na nástenke. 
Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom: Dnes je zbierka na pomoc
prenasledovaným kresťanom. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary. 
Predmanželské ohlášky:
Alexander Benko, syn Alexandra a Aleny rod. Repčinovej z Čemerného a Daniela Kmecová,
dcéra Ľubomíra a Alice rod. Makkaiovej z Vranova - Severu -2x.
Večné svetlo - svieca nad bohostánkom - apríl 2016: 27.3.-2.4. - rod. Macugova, 
3.4.-9.4. - rod. Majzlíkova, 10.4.-16.4. - Nadežda Liberková, 17.4.-23.4. - Ľubomír Soták, 
24.4.-30.4. - Juraj Bamburák
Rozpis lektorov:
Zvestovanie Pána: 16.00 hod. - rod. čechova, 18.30 hod. - rod. Ľ. Gazdu; 
3. veľkonočná nedeľa: 8.00 hod. - rod. demčákova - rod. slivkova, 10.00 hod. - rod. Baníkova
- rod. Hrubovska, 18.30 hod. - rod. Bačíkova. 

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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liTURGiCKýliTURGiCKý PRoGRAMPRoGRAM odod 04.04.2016 04.04.2016 dodo 10.04.201610.04.2016

PPoNdEloKoNdEloK 04.04.201604.04.2016
ZVESTOVANIE PÁNA (SLÁVNOSŤ)  

sv. omša: 630 (T) kostol JaA

sv. omša: 1600 (K) 

sv. omša: 1830 (K) 

UU ToRoKToRoK 05.04.201605.04.2016 sv. omša: 630 (T+K) 

ss TREdATREdA 06.04.201606.04.2016 sv. omša: 630 (T) kostol JaA

sv. omša: 1830 (K) detská

ŠŠ TVRToKTVRToK 07.04.201607.04.2016
Sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza

(spomienka) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1730

sv. omša: 1830 (T+K) 

PP iAToKiAToK 08.04.201608.04.2016 sv. omša: 630 (T) kostol JaA

sv. omša: 1830 (K) mládežnícka

ss oBoTAoBoTA 09.04.201609.04.2016 sv. omša: 1830 (T+K)

NN EdEĽAEdEĽA 10.04.201610.04.2016

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - BIBLICKÁ
NEDEĽA

sv. omša: 800 (T) 

sv. omša: 1000 (T) 

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

sv. omša: 1830 (T) kostol JaA

„Boh ľahšie zadrží svoj hnev ako milosrdenstvo.” (sv. Augustin)


