
Noc a deň. Noc – krátka alebo dlhá. Poznáme 
to z ich pravidelného nastupovania po sebe. 
 Je však aj svätá NOC – Tichá NOC, 
spojená s príchodom Syna Božieho k ľuďom, 
aby premohol ich hustú noc hriechu a doniesol 
svetlo milosti, spojil znova nebo so zemou  
a zem s nebom... 
 Prví spomedzi ľudí, čo tajomstvo tamtej 
noci poznali a prijali, boli betlehemskí  pastieri. 
Tí po anjelskom oznámení... si povedali: 
„Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa 
tam stalo...“ Poponáhľali sa a našli Máriu a Jo-
zefa i nemluvňa uložené v jasliach.  
 Tajomstvo tej noci nenechávali pre se-
ba, ale o ňom rozprávali ďalším. Počúvajúci 
zase žasli nad tým, čo im pastieri rozprávali.    
 Je aj iná, rovnako svätá NOC. Noc má-
gov, čo na východe videli hviezdu novonarode-
ného kráľa..., hviezdu, čo... išla pred nimi, až sa 
zastavila nad miestom, kde bolo dieťa... 
s Máriou, jeho matkou... a klaňali sa mu.       
 Je tiež aj tá ďalšia noc – VEĽKÁ NOC. 
Blahoslavená VEĽKÁ NOC, o ktorej hovorí svä-
tá liturgia: Ó, naozaj blahoslavená noc, lebo si 
bola hodna poznať chvíľu, v ktorej z hrobu 
Kristus vstal! Toto je noc, ktorá dnes na celej 
zemi  veriacich v Krista vymaňuje z neprávosti 
sveta a z otroctva hriechu, vracia im Božiu mi-
losť a vovádza ich do spoločenstva svätých.  
 Toto je noc, v ktorej Kristus rozlámal 
okovy smrti a víťazne vstal z hrobu... Posvätné 
tajomstvo tejto noci premáha zlobu, zmýva viny, 
hriešnikom vracia nevinnosť a radosť zarmúte-

ným. Naozaj požehnaná noc, ktorá spája nebo 
so zemou a človeka s Bohom.  
 Zármutok sa premenil v radosť.  
Tmu odstránilo svetlo. Noc prešla v deň.  
 Dvaja z Ježišových učeníkov išli v ten 
istý deň do osady zvanej Emauzy, ...a zhovárali 
sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa zhovárali 
a uvažovali, priblížil sa sám Ježiš a išiel s nimi. 
Ich oči neboli schopné poznať ho. Povedal im: 
„O čomže sa to cestou zhovárate?“ 
Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom 
Kleofáš, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec 
v Jeruzaleme, že nevieš, čo sa tam stalo 
v týchto dňoch?“ On im povedal: „Čo?“ Hovorili 
mu: „S Ježišom Nazaretským; on bol... prorok 
pred Bohom i pred všetkým ľudom, ale veľ-
kňazi... ho vydali na smrť a ukrižovali. A my sme 
dúfali, že on vykúpi Izrael. No teraz je už tretí 
deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy 
z našich nás ohromili. Pred svitaním boli pri 
hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že 
sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí 
z našich odišli k hrobu a zistili, že je tak, ako 
povedali ženy, ale jeho nevideli.“ 
 On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví 
srdcom... A nemal Kristus toto všetko vytrpieť 
a vojsť do svojej slávy?“ Priblížili sa k osade, do 
ktorej šli, a on sa tváril, že chce ísť ďalej. Oni 
však naňho naliehali: „Zostaň s nami...“ Vošiel 
teda, aby zostal s nimi.  
A keď s nimi stoloval, vzal chlieb, požehnal ho, 
lámal a podával im. Tu sa im otvorili oči 
a poznali ho. Ale on im zmizol z očí.         

29. 03. 2015  –  11. 04. 2015 

      NOC A KRISTOV DEŇ  
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S l o v o  d o  s v e d o m i a  
Spytovanie svedomia: 

4. krok : Ak ste odhalili niektoré hriechy, proste Pána, aby vám ich odpustil. Možno usúdite, že 
potrebujete niekoho odprosiť alebo sa rozhodnete prijať sviatosť zmierenia. 
                                                                                                                           James Martin SJ 

                        

 

Číslo sedem je v Biblii číslom dokonalosti. Se-
dem Ježišových slov na kríži môžeme považo-
vať aj za dokončenie stvorenia. Cítiť z nich 
vzťah k Otcovi....... 
 
Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia  
(Lk 23, 34). 
Tieto slová sú prejavom veľkej lásky i k svojim 
nepriateľom. Je to výzva pre nás všetkých, aby 
sme utrpenia a krivdy, ktoré sa nám dostanú od 
iných, dokázali odpúšťať a milovať. 
 
Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji 
(Lk 23, 43). 
Je to odpoveď na pokánie – i keď neskoré, ale 
úprimné. Je to opätovné otvorenie brány do 
raja, z ktorého na úsvite dejín boli vyhnaní naši 
prarodičia Adam a Eva. 
 
Žena, hľa, tvoj syn! /.../ „Hľa, tvoja matka!  
(Jn 19, 26-27). 
Spoločenstvo, ktoré sa tvorilo, sa rozpadlo. 
Judáš ho predal, Peter zradil, ostatní sa rozute-
kali. No tu sa rodí nová rodina pod ochranou 
našej spoločnej Matky. Ženy, ktorá za nás po-
vedala fiat a znášala všetky utrpenia, až po 
jeho smrť. 
 
Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 
(Mk 15, 34). 
Sú chvíle pocitu úplnej opustenosti a bezmoc-
nosti. To je výzva, že aj v takých chvíľach sa 
môžeme modliť veršami Ž 22 s dôverou, že Boh 
nám sľúbil, že je s nami v úzkosti a trápení. 

Žíznim (Jn 19, 28). 
Môžeme to chápať v rovine telesnej. Ježiš po 
utrpení pociťuje smäd. No môžeme to vnímať aj 
ako jeho túžbu po duchovnom vzťahu s každým 
z nás, túžbu po našej spáse.Záleží len na nás... 
 
Je dokonané (Jn 19, 30). 
Vôľa nebeského Otca splnená do poslednej 
bodky. Cena nášho vykúpenia je nepredstavi-
teľná. Ako to bude na konci s nami? Nepretečie 
nám život len tak pomedzi prsty? Nespoliehaj-
me sa len na svoju silu. Bez pomoci Ukrižova-
ného a Zmŕtvychvstalého naša sila a snaha 
môže byť nedokonalá. 
 
Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha 
(Lk 23, 46). 
Slová, ktoré zazneli zo zvláštnej kazateľnice – 
z kríža na Golgote, z ktorých cítiť vzťah úplnej 
dôvery k Otcovi. 
 
V tomto duchu snažme sa aj my nájsť domov 
v lone Trojjediného Boha. Prosme ho trebárs 
takto: Ježišu, pomôž nám, aby sme ti zverili 
svoje životy, aby sme žili tebe na radosť, ako si 
ty zveril svoj život Otcovi a žil si jemu na radosť. 
Aký to potom bude radostný deň, keď ťa uvidí-
me z tváre do tváre a za odmenu vojdeme do 
večného života lásky k tebe a Otcovi! 
 
Zdroj: Internet, Ježišove slová na kríži. Krátené.                              

Spracoval Ján F. 

 VEĽKÁ NOC Pánovho zmŕtvychvstania aj DEŇ eucharistického stretnutia s CHLEBOM 
života nech prehlbujú našu nádej, vieru a vzťah  s Tým, ktorý za naše hriechy bol ukrižovaný, ale 
tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.       
                                                                            Zostavil o. Leander Pietras OSPPE 

SEDEM SLOV Z KRÍŽA  
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Medailónik svätých 
Svätý Ján Klimak, 

pustovník 
Meno, ktoré mnohým 
z nás nič nehovorí. 
Snáď práve to je dô-
vod, prečo si jeho 
život trocha priblížiť. 
O čase jeho narode-
nia je dodnes veľa 
diskusií, ale predpo-
kladá sa, že sa naro-
dil v 6. storočí v Pa-

lestíne. Isté zdroje tvrdia, že už ako šestnásť-
ročný sa rozhodol pre rehoľný život. V tom čase 
nežil osamote, ale v spoločenstve s inými  
a usiloval sa nájsť človeka, ktorý by ho viedol  
k svätému životu. Oporu našiel v mníchovi  

Martyrovi. Jemu sa zdôveroval a otvoril mu 
svoje srdce.  
Po smrti Martyra strávil zvyšok života v utiahnu-
tosti. Žil v jaskyni vyhĺbenej do skaly. Len dre-
vený kríž, stôl a na ňom Sväté písmo tvorili jeho 
živobytie. Sýtil sa čítaním Biblie a rozjímaním 
nad myšlienkami svätých otcov. A každú nede-
ľu putoval do päť míľ vzdialeného kostola. Slúžil 
zástupom, ktoré k nemu prichádzali po rady. 
Najviac si obľúbil pustovníka Mojžiša, ktorý  
s ním žil pod jednou strechou. V šesťdesiatich 
rokoch života bol zvolený za opáta  kláštora na 
hore Sinaj. Takýmto životom žil štyridsať rokov.  
Zomrel 30. marca okolo roku 649. 

 
   Erika Kušnírová 

Dňa 13. marca 2015 sa uskutočnilo v Kostole 
Sťatia Jána Krstiteľa v Humennom regionálne 
kolo Biblickej olympiády žiakov ZŠ. Na tento 
školský rok boli vybrané zo Starého zákona 
Kniha Jozue a Kniha Tobiáš a Skutky apoštolov 
z Nového zákona.  
 Za náš okres resp. mesto Vranov nad 
Topľou sa  zúčastnilo 5 trojčlenných družstiev. 
Na 5. mieste sa umiestnila ZŠ Juh, na 4. mieste 
ZŠ Bernolákova, na 3. mieste ZŠ Lúčna, na  
2. mieste CZŠ Dominika Savia. Víťazstvo a 
postup do diecézneho kola, ktoré sa uskutoční  

16. apríla 2015 v Košiciach, si vybojovalo opäť 
družstvo ZŠ Sídlisko II v zložení Barbora Miklo-
šová, Martin Kozák a Simona Višňovská. 
Z našej farnosti súťažili títo žiaci: Barbora Miklo-
šová, Alžbeta Krajčová, Terézia Jarinkovičová a 
Lukáš Fedor.  
 Víťazom blahoželáme, prosíme aj naďa-
lej o modlitbu a dodávame, že víťazmi sú všetci, 
ktorí zobrali do rúk Sväté písmo a čítali.                                                                                   
           
       Katechétka Anna Mydlová 

V sobotu 28. marca tohto roku uplynulo 500 
rokov od narodenia svätej Terézie od Ježiša, 
reformátorky karmelitánskeho rádu a učiteľky 
Cirkvi. V súvislosti s týmto výročím, ako sme 
boli informovaní, Svätý Otec inicioval pre celú 
Cirkev na 26. marca (štvrtok) Deň modlitby za 
pokoj vo svete. Začala sa o 6.00 hod. ráno svä-
tou omšou, ktorú v Ríme na tento úmysel celeb-
roval Svätý Otec. Zároveň vyzval veriacich pri-
pojiť sa hodinou osobitnej modlitby za pokoj vo 

svete v priebehu dňa podľa možností každého 
človeka.  
Dôvod: Aby sme pre drobné záležitosti vlast-
ných životov nezabúdali mať otvorené oči 
a videli tam kdesi ďaleko utrpenie, ktoré dnes 
trápi ľudstvo – vojny, terorizmus...   
Aby sme nemlčali, keď sme vyzvaní pozdvihnúť 
hlas!  

                                                                                                              
J. Melková 

     Víťazmi sú všetci  

     Boli sme vyzvaní k modlitbe 
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Veľký týždeň je iný ako všetky týždne od stvore-
nia sveta. Vyznačuje sa veľkou radosťou – aj 
veľkou bolesťou. Veľkou láskou – i veľkou nená-
visťou. 
 
 Kvetná nedeľa  
 Hosanna na výsostiach! Požehnaný, 
ktorý prináša milosrdenstvo a spásu. 
 Na Kvetnú nedeľu Pán v slávnostnom 
sprievode vstúpil do Jeruzalema. O niekoľko dní 
bude na tomto mieste pribitý na kríž. 
  
 Pondelok Veľkého týždňa  
 „A na takého zhliadnem: na pokorného 
a zroneného duchom.“ (Iz 66,2)  
 Vo chvíli, keď sa pred židovskou veľra-
dou konal proces s Ježišom, odohráva sa naj-
smutnejšia scéna v Petrovom živote. Zaprel 
svojho Pána, a tak zaprel najhlbší zmysel svojej 
existencie. Ale vďaka bôľu, ktorý pociťoval po 
svojej zrade, Peter sa zaraz zjednotil s Pánom, 
a to ešte pevnejšie ako predtým. 
 
 Utorok Veľkého týždňa 
 „Lebo On musí kraľovať!“ ( 1 Kor 15,25) 
 Pilát sa opýtal: Si židovský kráľ? Ježiš 
odpovedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sve-
ta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, 
moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný 
Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“ 
Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“ Ježiš 
odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ.“ Boli to 
Ježišove posledné slová k žalobcom. 
 
 Streda Veľkého týždňa 
 Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, 
čo nehľadali ( Iz 65,1) 
 „Spasiteľ kráčal sklonený pod ťarchou 
kríža, s očami opuchnutými, takmer nevidel od 
krvi, potu a sĺz, od bolesti a vyčerpania stúpal 
vpred len pomaly a s námahou. Je priveľmi 
zoslabnutý preto prinútili istého Šimona z Cyré-
ny, aby Ježišovi pomohol niesť kríž. 
 Pre Šimona Cyrenejského sa všetko 

začalo neočakávaným stretnutím s krížom  
a vďaka krížu spoznal Ježiša. 
 
 Zelený štvrtok – Deň ustanovenie 
sviatosti lásky, Eucharistie 
 Pánova posledná večera sa začína pri 
západe Slnka. Bola to chvíľa plná citov i neob-
vyklého smútku, ale aj záhadne odhaľujúca 
Božie prísľuby a ďalekosiahle vízie. Ponad tým 
všetkým sa vznáša predtucha smrti, divné zna-
menie zrady, opustenosti, obety. Keďže sa šiel 
obetovať na kríži pre našu spásu, chcel, aby 
sme mali pamiatku jeho lásky, ktorou nás milo-
val  „až do  krajnosti“. Ježiš sa nám darúva 
v Eucharistii. „Toto robte na moju pamiatku“,  
spolu s Najsvätejšou sviatosťou Eucharistie, 
ktorá má trvať dovtedy, kým nepríde, ustanovu-
je aj sviatosť služobného kňazstva. 
  
 Veľký piatok - Deň ticha,v ktorom sa 
dívame na kríž 
 Dnešný deň je dňom ticha. TICHA,  
v ktorom sa dívame na kríž a musíme si otvoriť 
oči, aby sme videli čoho všetkého je človek 
schopný. Okrem bolesti a umierania na kríži ako 
hroznej nespravodlivosti, musíme vidieť aj Ježi-
šovo milosrdenstvo, s ktorým toto všetko prijí-
ma. Kvôli tebe, kvôli mne. Kvôli nám.  
 
 Biela sobota – Deň Pánovho zostúpe-
nia do ríše zosnulých 
 Čo sa to deje? Aké je dnes veľké ticho 
na zemi! Boh v tele zomrel a otriasol ríšou zos-
nulých. Veľké ticho a osamelosť. Určite chce 
navštíviť tých, čo sedia vo tme a v tôni smrti. 
Áno, Boh a jeho Syn idú vyslobodiť z múk uväz-
neného Adama a s ním uväznenú Evu.  
 Pre teba, čo si odišiel zo záhrady,  
v záhrade som bol vydaný Židom a v záhrade 
som bol ukrižovaný. Pozri sa na môj zbičovaný 
chrbát, na rany, ktoré som prijal, aby som od-
stránil bremeno tvojich hriechov, ktoré zaťažo-
vali tvoj chrbát. Pozri na moje ruky, pre teba 
klincami pevne pribité k drevu, lebo ty si kedysi 

MYŠLIENKY NA DNI VEĽKÉHO TÝŽDŇA  
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siahol rukou po strome zla. 
  Vstaň, poďme stadiaľto. Nepriateľ ťa 
vylákal z rajskej krajiny a ja ti dám miesto už nie 

v raji, ale na nebeskom tróne.  
 In: F.F. Carvajal : Hovoriť s Bohom 
       Spracovala Ľubica S.  

Nie je to príbeh. Je to cesta... krížová cesta. Nie 
je to o Bohu, je to o človekovi, ktorý sa triasol 
pred smrťou, keď videl nevýslovné utrpenie, 
ktorým musí prejsť. Týmito slovami sme začali 
pobožnosť krížovej cesty v našej bazilike  
22. apríla.  
 My mladí zo spoločenstva sme sa roz-
hodli zmeniť každoročný stereotyp krížovej 
cesty. Boh nás neustále k niečomu pozýva.  
A my veríme a svedčíme, že tá krížová cesta 
bola celá jeho dielom. Chceli sme totiž niečo 
viac; a Otec nám dal nápad a silu. A potom to 
už šlo. Láska, čo nie je milovaná... Toto bola 
hlavná myšlienka, ktorú sme sa snažili odo-
vzdať našim farníkom i okoliu. Vlastne, ani nie 
tak my. Bolo nám to vnuknuté, keď sme sa 
modlili a pýtali sme sa, ako to chce Režisér.  

A On to naozaj tak chcel. Príprava nebola ľah-
ká. Zažili sme veľa sklamaní, skúšok, pádov  
a bojov, no Boh vždy stál na našej strane. Po-
žehnával to, čo začal a veľmi sa o všetko staral. 
A my veríme, že najväčšie požehnanie ešte len 
príde. Sme veľmi radi, že sme sa na to dali. Je 
skvelé byť súčasťou Božích plánov a čakať, čo 
sa bude diať. Dali sme do toho kus nás a našich 
talentov, dali sme do toho Ježiša a On dal do 
toho seba. A niečo vzniklo. Vznikla Láska, čo 
nie je milovaná.  
 Chceme sa poďakovať o. Rastislavovi  
a o. Ondrejovi za veľkú ochotu, pomoc a po-
vzbudenie pri príprave. A tiež všetkým, ktorí sa 
za nás modlili alebo prispeli niečím svojím. 

  Júlia Ajbenová 

Láska, čo nie je milovaná... 

K e r y g m a  cez spoločenstvo  
Ó, Pane, zošli svojho Ducha, aby si obnovil 
tvárnosť Zeme... V týchto pôstnych dňoch do-
stala naša farnosť možnosť zapojiť ďalších 
svojich farníkov do života viery v spoločenstve. 
Obetaví katechéti z Košíc znova otvorili feno-
mén Neokatechumenátnej cesty, cesty ktorá 
pochopila dôležitú skúsenosť, a to, že aj keď 
sme ako deti boli pokrstení, musíme vchádzať 
do reality nášho krstu po celý svoj život, čiže 
vstupovať do spoločenstva s Kristom v Cirkvi. 
Túto cestu uznávalo stále viac autorít a v roku 
2008 s požehnaním pápeža Benedikta XVI. 
Pápežská rada pre laikov definitívne schválila 
Neokatechumenátnu cestu ako permanentnú 
výchovu uvádzania do kresťanského života 
podľa ustanovení Druhého vatikánskeho koncilu 
a učiteľského úradu Cirkvi.  
Počas niekoľkých večerov boli účastníci kate-
chéz znova informovaní o dejinách spásy, ale aj 
o celkovom stave viery v dnešných časoch so 
smutným konštatovaním, že ona prežíva krízu. 

A v kríze je často aj naša osobná viera. Možno 
aj preto sa nám ťažko odpovedalo (aspoň 
v duchu) na niektoré otázky kladené kate-
chétami, napríklad: ako chápeme Boha, aká je 
naša viera, či nie je povrchná, kde sa nachá-
dzame na Abrahámovej ceste viery, či a ako 
sme pochopili Ježiša Krista ukrižovaného a 
ďalšie, ktoré v tomto texte nechcem rozvádzať 
slovom. V budúcnosti je potrebné prísť a počú-
vať s otvoreným srdcom, aj keď sú to niekedy 
„tvrdé slová". Máme však nádej. KERYGMA, tá 
radostná zvesť nas uisťuje, že Ježiš Ukrižova-
ný, ku ktorému vzhliadame aj počas katechéz, 
prišiel, aby nás spasil a vykúpil z našich hrie-
chov. Hovoríme, že sme Cirkev putujúca, čiže 
sme stále na ceste a mnohí už na tej neokate-
chumenátnej. Je potrebné členom NC veriť, že 
na tej ceste zažívajú duchovné dozrievanie v 
pokoji a väčšej radosti. 

    Dušan C. 
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N i e k t o r é  p a m ä t n é  d n i  

Všeobecný: Aby sa ľudia učili rešpektovať a chrániť všetko stvorenstvo, lebo je Božím darom. 
 
Evanjelizačný: Aby prenasledovaní kresťania cítili posilňujúcu prítomnosť zmŕtvychvstalého Pána 
a solidaritu celej Cirkvi. 
 
Úmysel odporúčaný KBS: Aby sme nezabúdali, že tak ako Kristus vstal z mŕtvych, aj my budeme 
vzkriesení z mŕtvych na konci sveta.  

    Úmysly Apoštolátu modlitby na apríl 

K a l e n d á r i u m  p r i p o m í n a  

29. 03. – Ne: Nedeľa utrpenia Pána (Kvetná); tohto roku Medzinárodný deň mládeže 
30. 03. – Po: Začína Veľký týždeň; svätého Jána Klimaka, pustovníka 
 2. 04. – Št: Začína sa Veľkonočné trojdnie – Zelený štvrtok Pánovej večere 
         Spomienka sv. Františka z Paoly sa tohto roku neslávi 
 3. 04. – Pi: Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána  
 4. 04. – So: Biela sobota 
 5. 04. – Ne: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 
 6. 04. – Po: Veľkonočný pondelok  
 7. 04. – Ut: Svätý Ján Krstiteľ de la Salle, kňaz 
11. 04. – So: Svätý Stanislav, mučeník; tohto roku sa neslávi  

30. marca 1748 – sa narodil nitriansky biskup Jozef Kluch, zakladateľ mnohých dobročinných 
  fundácií. 
31. marca 1937 – umrel Štefan Onderčo, kanonik, zakladajúci člen Spolku svätého Vojtecha, 
  náboženský spisovateľ. 
1. apríla 1132 – zomrel sv. Hugo z Grenoblu, biskup, ktorý sa pričinil o vznik kartuziánskeho  
  rádu. 
2. apríla 1507 – zomrel sv. František z Paoly, pustovník, zakladateľ rehole „najmenších  
     bratov.“  
4. apríla 636 – zomrel sv. Izidor Sevillský, arcibiskup a učiteľ Cirkvi. 
5. apríla 1811 – sa narodil Juraj Holček, kňaz, redaktor časopisu Cyril a Method, zakladajúci  
  člen Matice slovenskej. 
5. apríla 1876 – umrel Ján Perger, košický biskup, náboženský spisovateľ. 
7. apríla 1614 – zomrel slávny španielsky maliar El Greco. 
10. apríla 1835 – zomrela bl. Magdaléna z Canossy, zakladateľka Kongregácie dcér Božskej  
  lásky. 
10. apríla 2008 – umrel banskobystrický pomocný biskup Peter Dubovský. 
10. apríla 2014 – umrel preosvietený vladyka Ján Hirka, emeritný prešovský eparchiálny  
  biskup. 
11. apríla 1963 – Ján XXIII. vydal encykliku Pacem in terris, ktorou výrazne ovplyvnil   
  politickú situáciu vo svete.  
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Vo svetle Zmŕtvychvstania spievajme radostné Aleluja a oslavujme Boha za dar zasväteného 
života, za víťazstvo lásky nad smrťou, nad hriechom.    
„Plným hlasom to ohlasujte svetu, aby naša radosť prenikla do sŕdc mnohých ľudí, zažala v nich 
svetlo nádeje, ktorá nemôže sklamať. Kristus vstal z mŕtvych, Aleluja!“ (Sv. Ján Pavol II.) 

                                                                                Vaši duchovní otcovia pavlíni 
                                                                                                          a redakcia AiB 

R o z j í m a n i e 

Žijem, no ja už nie. Ten vo mne živý je, 
čo za môj život mrel, podstúpiac pašie. 
Žil – ja som jeho smrť; umrel – tak žiť mi dáva; 
vraciam, čo on mi dal a dávať neprestáva. 
Žije, bo mŕtvy som denne, keď hriech môj mrie, 
a telo, duše hrob, so smrťou zdôvernie.  
Žije len zdanlivo... 
...Daj, Pane, aby telo  
dušu mi zaživa zahubiť nevedelo. 

Čo mám, i vlastné nič, smrť, život, ničotu 
mám, ale nevlastním. Prázdno vzbuď k životu! 
Chcem, môžem, viem a mám; ak milosť  
nepomôže, nieto mi pomoci.  
Ty do mňa vtrhni, Bože! 
Vezmi, čo ja som chcel, a v túžbe si ma spas! 
Som nesvoj, ber si ma, chcem tvoj byť.  
Tu ma máš.  

Paul Fleming 

Prosby za pokoj na Ukrajine a za prenasledovaných kresťanov 
1. Za pokoj na Ukrajine: aby štátnici na oboch stranách hľadali také riešenia, ktoré všetkým prine-
sú trvalý mier. 
2. Prosme za všetkých prenasledovaných kresťanov, aby čerpali silu znášať utrpenie pre vieru 
v kríži nášho Pána Ježiša Krista, kráľa mučeníkov. 

Oznam 
Pozvánka na slávnosť Božieho milosrdenstva – v nedeľu 12. apríla 2015 do Sniny. Odchod auto-
busu od baziliky o 8.00 hod., poplatok za autobus 3,50 eur. Záujem prosíme nahlásiť u p. Viňar-
skej na č. t.: 0910482849; 057 4461426. 

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.  
 
Ježiš je stelesnením tichosti, pokory a dobroty. Otec nebeský chcel, aby sa jeho Syn stal Vykupi-
teľom skrze tiché, mlčanlivé utrpenie a smrť na kríži. On je ten tichý Baránok, ktorý v tichosti ide 
na zabitie a spásu sveta. „...učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorným srdcom.“ Tichosť je 
schopnosť stíchnuť a počúvať Boží hlas. V Ježišovom živote často nachádzame dni a noci, kedy  
v ústraní, v tichosti, ktorú mu aj príroda napomáha nadobudnúť, spoznáva Otcovu vôľu. Boh hovo-
rí v tichosti. Len ten, kto stíchne, počuje a vie rozlíšiť Jeho hlas. Ticho pomáha budovať vnútorné-
ho človeka. Tichosť by mala poznačiť aj naše vzťahy k druhým ľuďom. Ježišova tichosť sa preja-
vuje čnosťami ako sú láskavosť, dobrota, rodinnosť, nežnosť, srdečnosť. Tichý človek hovorí toľko 
koľko treba, tak ako treba, jeho slova sú premyslené, v modlitbe dozreté. Kto sa rozhodne pre 
tichosť, ten musí vylúčiť zo svojho života hádky, spory, zvady...aj zvýšený hlas. Tichý nikoho ne-
donucuje k dobru, ale rešpektuje, obdivuje, ctí si, váži si slobodu iného človeka.         



KRSTY  
Richard Boch 

Z  f a r s k e j  m a t r i k y  

Informačný bulletin 
Vydáva Rímskokatolícky farský úrad Narodenia Panny Márie Vranov nad Topľou, Mariánske námestie 1496/127. 

Určené pre vnútornú potrebu farnosti. 
Jazyková úprava: Juliana Melková.  

Príspevky, návrhy, podnety na: aib@bazilikavranov.sk 
Redakcia si vyhradzuje právo v prípade potreby príspevky upravovať. 

POZVANIE DO VEČNOSTI PRIJALI  
 

Klára Fedorová – 75 r. 
Štefan Melník – 79 r. 
Jozef Tušaj – 66 r.  

OHLÁŠKY  
 

Miloš Treciak, narodený vo Vranove nad Topľou, bývajúci vo Vranove nad Topľou 
a Marta Ontková, narodená vo Vranove nad Topľou, bývajúca v Sečovskej Polianke 
1. ohláška: 22. 3. 2015  
2. ohláška: 29. 3. 5015  
3. ohláška: 5. 4. 2015 
 
Marek Tomáš, narodený vo Vranove nad Topľou, bývajúci v Hencovciach 
a Danka Kyselová, narodená vo Vranove nad Topľou, bývajúca vo Vranove nad Topľou 
1. ohláška: 5. 4. 2015 
2. ohláška: 12. 4. 5015 
3. ohláška: 19. 4. 2015 
 
Peter Kaľuha, narodený Michalovciach, bývajúci v Moravanoch 
a Marta Tokarčíková, narodená v Bardejove, bývajúca vo Vranove nad Topľou 
1. ohláška: 22. 3. 2015 
2. ohláška: 29. 3. 5015 
3. ohláška: 5. 4. 2015 
 
Pavol Šogan, narodený vo Vranove nad Topľou, bývajúci vo Vranove nad Topľou 
a Daniela Semáčová, narodená vo Vranove nad Topľou, bývajúca vo Vranove n. T. 
1. ohláška: 29. 3. 2015 
2. ohláška: 5. 4. 5015 
3. ohláška: 10. 4. 2015 
 
Ľubomír Molčan, narodený vo Prešove, bývajúci vo Sabinove 
a Monika Kentošová, narodená vo Vranove nad Topľou, byvajúca vo Vranove n. T. 
1. ohláška: 29. 3. 2015 
2. ohláška: 5. 4. 5015 
3. ohláška: 10. 4. 2015 


