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Veľká noc - nádej na zmenu

V týchto dňoch sme slávili Veľkú
noc ako najväčší a najvýznamnejší sviatok kresťanov, sviatok všetkých sviatkov. Celá Cirkev si pripomenula najdôležitejšie udalosti
a tajomstvá viery, ktoré verí a žije.
My kresťania sme pri tomto slávení
stále v pokušení pozerať
sa na obrady a samotné
tajomstvá len ako na nejaké divadlo, s ktorým
nemáme nič spoločné.
Možno sa zamyslíme nad
dramatickými udalosťami
jednotlivých dní a prežijeme aspoň trochu tajomstvo spoločenstva, lásky a
zrady na Zelený štvrtok,
tajomstvo utrpenia a obety na Veľký piatok, tajomstvo opustenosti a ticha
Bielej soboty a tajomstvo
zmŕtvychvstania a veľkosti Boha v nádherné veľkonočné ráno. Je dojímavé
uvedomiť si všetky tieto
hlboké tajomstvá, no nemôžeme ostať len pri tom.
Bolo by to biedne málo.
Prežiť naozaj Veľkú noc
znamená uvedomiť si, že každý z
nás je osobne súčasťou a aktérom
týchto udalostí, že Veľká noc je aj o
nás. Znamená to prijať a spoznávať
vo svojom osobnom živote veľkú
pravdu Kristovho vykupiteľského
diela. Poznanie, že Kristus premohol smrť, nás má naplniť obrovskou
radosťou a ponúknuť nám silu zvlá-
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dať naše slabosti, bolesti a problémy,
ktoré neraz možno prirovnať k smrti. Boh chcel a mohol vzkriesiť Krista z mŕtvych a rovnako vie a môže
vzkriesiť každého jedného z nás z
našich osobných hrobov, v ktorých
často sme.
Veľká noc je sviatkom
prechodu. Počas veľkonočnej vigílie sme si pripomenuli prechod izraelského ľudu z egyptského
otroctva do slobodnej zasľúbenej krajiny a oslávili
sme prechod Ježiša Krista
zo smrti do života. Ako
konkrétne môžeme žiť
tento prechod v našom živote? Pre nás má byť Veľká noc nádejou, že aj my
môžeme prejsť z otroctva
na slobodu a zo smrti do
života. Je to tiež prechod
zo strachu k odvahe byť
novými stvoreniami, inými, ako sme boli doteraz.
Odvaha, ktorú nám
svojím zmŕtvychvstaním
dáva Kristus, je len začiatok. Denne spolupracovať
s touto nádejou a konkrétne so zmŕtvychvstalým Kristom je práca, ktorá
je nevyhnutná, aby sa odvaha zmenila na konkrétny prechod, a teda na
zmenu v našom živote.
Nech je na nás vidieť, že sme ľuďmi
premenenými Kristovým zmŕtvychvstaním.
Peter Sykora

Drahí bratia a sestry, rýchlo nám ubieha mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Ponúkame
vám na pokračovanie myšlienky z prednášky dp. Petra Nováka, farára v Košiciach – KVP,
svätyni Božieho milosrdenstva.

JUBILEUM MILOSRDENSTVA – 2. ČASŤ

V tomto jubilejnom roku sa vytvára priestor na šírenie úcty k Božiemu
milosrdenstvu podľa posolstiev sv.
Faustíny Kowalskej (1905 – 1938),
ktoré Cirkev prijala a postupne
schválila. Bolo by ale nepochopením
pápežových myšlienok, ak by sme
uvažovanie nad Svätým rokom obmedzili len na tento kult.
To, čo nám Pán Ježiš touto cestou pripomína, sa môže stručne zhrnúť do
troch bodov:
1. Boh túži, aby každý človek poznal jeho milosrdenstvo a vrhol sa do jeho
náručia,
2. aby život prežíval v
úplnej dôvere k Ježišovi a
jeho milosrdenstvu,
3. aby prejavoval milosrdenstvo ku každému
blížnemu skutkom, slovom a modlitbou.
V posolstvách sa tiež nachádzajú štyri formy úcty
k Božiemu milosrdenstvu:
1. sviatok Božieho milosrdenstva,
2. obraz Božieho milosrdenstva,
3. hodina milosrdenstva,
4. korunka (ruženec) k Božiemu milosrdenstvu.
Tieto formy treba poznať a vykonávať tak, ako ich cirkevná vrchnosť
schválila.
Sviatok Božieho milosrdenstva
Sviatok Božieho milosrdenstva má
medzi všetkými formami úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktoré nám
odovzdala sv. Faustína, najväčší význam. Je to kvôli veľkým prisľúbeniam a jeho miestu v liturgii Cirkvi.
Po prvýkrát Pán Ježiš hovorí o ustanovení tohto sviatku v Plocku, v
súvislosti s namaľovaním obrazu:
„Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva. Chcem, aby ten
obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol
slávnostne posvätený na prvú nede-

ľu po veľkej noci. Táto nedeľa nech
je sviatkom milosrdenstva“ (Den.
49). Toto posolstvo bolo naplnené 30.
apríla 2000, keď pápež sv. Ján Pavol
II. ustanovil tento sviatok pre celú
Cirkev pri kanonizácii sv. Faustíny.
Výber druhej veľkonočnej nedele vôbec nie je náhodný. Keď si pripomenieme, aká evanjeliová stať sa číta, je
súvislosť úplne zrejmá. Ide o stretnutie Pána Ježiša s apoštolmi: „Večer v
ten istý prvý deň v týždni, keď boli
učeníci zhromaždení za zatvorenými dverami...“ (Jn
20,19) Tento súvis si všimla
aj sv. Faustína, ktorá v Denníčku napísala: „Vidím, že
dielo vykúpenia je spojené
s dielom milosrdenstva,
ktoré žiada Pán“ (Den. 89).
O dôvodoch na ustanovenie nového sviatku v liturgickom kalendári Cirkvi
hovorí Pán Ježiš, keď hovorí: „Duše hynú napriek
môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú
nádej na záchranu – sviatok môjho milosrdenstva. Ak nebudú
zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky“ (Den. 965). Z hľadiska slávenia rozlišujeme prípravnú
fázu, ktorou je novéna spočívajúca
v modlitbe ruženca k Božiemu milosrdenstva počas deviatich dní. Tieto
dni sa počítajú od Veľkého piatku.
Samotný sviatok má mať tieto prvky:
– kňazi majú hovoriť kázne o Božom
milosrdenstve a vzbudzovať dôveru
v dušiach ľudí,
– v tento deň má byť slávnostným
spôsobom požehnaný a k ucteniu
predložený obraz milosrdného Pána
Ježiša.
Ďalším dôležitým prvkom je prisľúbenie, ktoré je s jeho slávením spojené, a týka sa úplného odpustenia
vín a trestov: „Duša, ktorá pristúpi
k svätej spovedi a k svätému prijí-

maniu, dosiahne úplne opustenie
vín a trestov“ (Den. 699). Pán Ježiš
povedal, že „v tento deň sú otvorené
všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku
mne žiadna duša, hoci by jej hriechy
boli ako šarlát“ (Den. 699).

Celkový charakter slávenia spojeného s prisľúbeniami je veľmi vhodný
na to, aby bol z pastoračného hľadiska zavŕšením veľkonočnej oktávy
nasledujúcej po Veľkonočnom trojdní.

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
Dňa 10.3.2016 sa v priestoroch CZŠ sv. Petra a Pavla
Stropkov konalo okresné kolo Biblickej olympiády.
Tento rok sa súťažilo zo znalosti kníh: starozákonná
Prvá kniha Samuelova a novozákonné Evanjelium podľa Lukáša. Spomedzi 6 družstiev z okresu Stropkov a
Svidník trojčlenné družstvo cirkevnej školy obsadilo
1. miesto a postupuje do krajského kola (arcidiecezného), ktoré sa bude konať 12. apríla v Košiciach. Na druhom mieste za okres Stropkov sa umiestnilo družstvo
ZŠ Mlynská a na 3. mieste družstvo ZŠ Konštantínova
Stropkov. Všetkým súťažiacim a ich katechétom blahoželáme a prajeme, aby čtanie Biblie sa stalo každodennou súčasťou ich života. Cez slová Písma sa totiž Pán
prihovára každému z nás.
Ladislav Vateha

POMOC SÝRII
Občianske združenie Savio saleziánskym štýlom šíri solidaritu s
chudobnými svojimi projektmi na
Slovensku. Jedným z nich je Tehlička, ktorého cieľom je informovať a
vzdelávať o živote v chudobnejších
krajinách sveta, formovať a viesť k
spolupatričnosti i k spoluzodpovednosti. Tento rok bol projekt zameraný na Sýriu. V Sýrii je od januára
2011 vojna. Život ľudí bol narušený
všadeprítomným násilím, smrťou
a strachom. Vyzbierané finančné
prostriedky budú použité na materiálnu pomoc, základnú zdravotnú
starostlivosť, potravinovú pomoc a
na školské pomôcky.
Do projektu Tehlička zapojila počas
40-dňového pôstu dobrými skutkami i dobrovoľným finančným príspevkom svojich žiakov katechétka
Mgr. Jana Lehocká, ktorá pôsobí na
ZŠ Mlynská. Žiaci na 1. stupni z teh-

ličiek dobrých
skutkov stavali
budovy zničené
vojnou. Pomoc
vyvrcholila
finančnou zbierkou, ktorá vyniesla sumu 165
eur. Peniaze boli
odoslané na účet
občianskeho združenia Savio. Počas
ôsmich rokov deti zo školy na projekt Tehlička prispeli sumou 1 321
eur. Všetkým darcom patrí veľké
ĎAKUJEM!
Viac informácií o možnostiach pomoci a o projektoch združenia Savio
môžete získať na internetovej stránke www.savio.sk.
„Ten, kto dáva s radosťou, dáva najviac, a Boh miluje radostného darcu.“
blah. Matka Tereza
Mgr. Jana Lehocká

Manželské ohlášky
Dňa 2. 4. 2016 chcú uzavrieť manželstvo: Lukáš POPOVIČ, ktorý pochádza z farnosti Holčíkovce, a Lenka KAČMÁROVÁ, ktorá pochádza z farnosti Stropkov.
Dňa 2. 4. 2016 chcú uzavrieť manželstvo: Stanislav ŠROUFEK,ktorý pochádza z farnosti Bratislava, a Františka
ŠMAJDOVÁ, ktorá pochádza z farnosti Stropkov.
Dňa 16. 4. 2016 chcú uzavrieť manželstvo: František
KUBEŠ, ktorý pochádza z farnosti Tištín – ČR, a Anna JUREČKOVÁ, ktorá pochádza z farnosti Stropkov.
Dňa 16. 4. 2016 chcú uzavrieť manželstvo: Felix EICHLER, ktorý pochádza z
Eibau – Nemecko, a Anna MOCHNÁČOVÁ, ktorá pochádza z farnosti Stropkov.
Dňa 23. 4. 2016 chcú uzavrieť manželstvo: Marek KOPOLOVEC, ktorý pochádza
z gréckokatolíckej farnosti Chotča, a Emília FLEŠÁROVÁ, ktorá pochádza z
farnosti Stropkov.
Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom
farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

OZNAM PRE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ

Pozývame rodičov a deti, ktoré sa pripravujú na prijatie Eucharistie na ďalšie spoločné stretnutie pred prvým svätým prijímaním, ktoré sa uskutoční
v nedeľu 10.4.2016 o 15.00 hod. na CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove.

BLAHOŽELANIE

Počas slávenia veľkonočných sviatkov sme
sa okrem radosti zo
zmŕtvychvstania Pána
tešili spolu s naším duchovným otcom vdp.
Miroslavom
Kyšeľom z jeho krásneho
jubilea. Narodeninový
deň p. dekana pripadol práve na veľkonočnú nedeľu – nedeľu plnú nádeje a
svetla. K päťdesiatinám mu želáme, aby
Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, zahnal
každú tmu z jeho srdca a mysle a daroval mu lásku, pokoj, zdravie a svoje
požehnanie. Chceme ho na jeho pastoračnej ceste vytrvalo sprevádzať svojimi modlitbami, obetami, ale aj ochotou
pomôcť v diele, ktoré Pán Boh skrze
jeho ruky chce urobiť v našej farnosti.

JOZEF VATEHA SJ
Knihu o našom rodákovi jezuitovi Jožkovi
Vatehovi je možné ešte
zakúpiť v sakristii Sanktuária za 3,50 EUR.
Ako vraví autor knihy:
„Týchto pár riadkov ti
chce odkryť silu svedectva,
ktoré zanechal muž menom Jozef Vateha. Mladý
jezuitský páter. Nech sú
vnímané ako slová vďaky. Je to malá sonda,
ktorá nám chce pripomenúť, aby sme nezabudli byť vďační.“
Jeden z jeho starších spolubratov povedal: „To bol skutočný jezuita - JEZU I TA
- ako Ježiš. Jeho štyridsať rokov života bolo
svedectvom Božej lásky. Mnohí z tých, ktorí
ho poznali, sú presvedčení o jeho svätosti.“

Škapuliar - Infolist Rímskokatolíckej cirkvi Stropkov, farnosť Najsv. tela Pána Stropkov.
Zodpovedný: Mgr. Miroslav Kyšeľa. Cena: Dobrovoľný príspevok. Apríl 2016.

