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Veríš mi?

Bratia a sestry, milí priatelia, možno
poznáte príbeh od talianskeho kňaza a
psychoterapeuta Amedea Cenciniho.
Jeden ambiciózny horolezec chcel zdolať
vrchol istej vysokej hory v rekordnom čase.
Chcel však zožať všetku slávu sám, preto sa
vydal na výstup bez spoločníkov.
Začal zavčasu ráno, ale napriek
veľkému odhodlaniu sa mu do večera nepodarilo vrchol dosiahnuť.
Zotmelo sa a on ešte visel v stene.
Ale nevzdával sa. Napriek tme sa
nechcel zastaviť a pokračoval vo
výstupe do temných výšav. Zrazu
sa v previse nesprávne uchytil a
začal padať do hĺbky. V momente
videl pred sebou celý svoj život, videl tých, ktorí mu boli drahí ... Videl aj smrť, ktorú nikdy predtým
necítil tak blízko. Zoči-voči nej v
jednom okamihu všetky ambície
stratili význam. Náhle však pocítil trhnutie a ostal visieť na lane,
na jednom konci uistenom v stene,
na druhom konci upevnenom na
jeho páse. Našiel sa doslovne visieť
v mrazivom vzduchu medzi nebom
a zemou. Z celého hrdla zakričal do
hlbokého ticha:
„Bože môj, pomôž mi!“
Z nepreniknuteľného tmavého neba sa ozval
hlboký silný hlas:
„Čo chceš, aby som ti urobil?“
„Zachráň ma, Bože môj!“
„Naozaj veríš, že ťa môžem zachrániť?“
„Iste, Pane.“
Ak teda naozaj veríš, tak sa odrež od lana,
na ktorom visíš.“ Rozhostilo sa hlboké ticho.
Horolezec ešte mocnejšie uchopil lano. A
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všetko zmĺklo.
Našli ho, po niekoľkých dňoch v tej istej polohe, zmrznutého. V rukách pevne zvieral
lano necelé dva metre nad zemou.
Milí priatelia, celý cirkevný rok prežívame tajomstvá našej viery a na prvom
mieste v cirkevnom roku je práve veľkonočné obdobie. Tohtoročný veľkonočný čas sa
blíži k svojmu vrcholu,
k nedeli Zoslania Ducha
Svätého. Dar Ducha Svätého do zmŕtvychvstalého Krista nás vedie k
živej viere.
Katechizmus katolíckej
cirkvi nás učí: „Nik nemôže povedať: ,Ježiš je Pán,‘
iba ak v Duchu Svätom“
(1Kor 12, 3). „Boh poslal
do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: ,Abba,
Otče!‘“ (Gal 4, 6). Toto poznanie viery je možné len v
Duchu Svätom. Aby sme
boli v spoločenstve s Kristom, musí sa nás najprv dotknúť Duch Svätý. On nás
predchádza a vzbudzuje v
nás vieru...“ (porov. KKC 683)
Dnešnú nedeľu, sestry a bratia, začína
mesiac Panny Márie – ženy viery a nevesty
Ducha Svätého. Na jej príhovor prosme o
dar viery. Dar živej a žitej viery dovoľuje Bohu, aby bol mocný v našich dňoch a
prináša do života človeka svetlo nádeje
a istoty v Božiu lásku, veď „máte aj vlasy na hlave spočítané“ (Lk 12, 7).
d. o. Miroslav Kyšeľa

Drahí bratia a sestry, v poslednej časti o Jubileu milosrdenstva sa zahĺbte do čítania o
ďalších formách úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktoré na pokračovanie spracoval dp. Peter
Novák, farár v Košiciach. K sviatku Božieho milosrdenstva pripájame povzbudenia z úst
samého Pána Ježiša o obraze, hodine a modlitbe korunky k Božiemu milosrdenstvu.
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Obraz Božieho milosrdenstva
Jeho vznik je spojený s videním, ktoré
mala sestra Faustína v Plocku pred 85
rokmi, 22. februára 1931, počas ktorého
Kristus vyslovil želanie, aby namaľovala obraz s nápisom: Ježišu, dôverujem ti.
Obraz znázorňuje zmŕtvychvstalého
Krista, ktorý má na rukách a na nohách stopy
po ukrižovaní. Z prebodnutého, na obraze neviditeľného Srdca, vychádzajú
dva lúče: červený a svetlý. Keď sa sestra Faustína
opýtala Pána Ježiša na význam obrazu, Pán Ježiš jej
to vysvetlil takto: „Svetlý
lúč znamená vodu, ktorá
ospravedlňuje duše, červený lúč znamená krv,
ktorá je životom duší...
Tieto dva lúče vyšli z hĺbky môjho milosrdenstva
vtedy, keď moje zomierajúce srdce bolo na kríži
kopijou prerazené“ (Den.
299).
„Dávam ľuďom nádobu,“
povedal Pán Ježiš sestre
Faustíne, „s ktorou majú
prichádzať k prameňu milosrdenstva
po milosti. Tou nádobou je tento obraz
s nápisom: Ježišu, dôverujem ti“ (Den.
327). „Cez ten obraz budem udeľovať
dušiam veľa milostí, preto nech má k
nemu prístup každá duša“ (Den. 570).
O postoji dôvery hovoria slová pod obrazom: Ježišu, dôverujem ti. „Obraz má
pripomínať požiadavky môjho milosrdenstva, lebo aj najsilnejšia viera bez
skutkov je márna“ (Den. 742).
Hodina milosrdenstva
„Vždy keď budeš počuť, ako hodiny
odbíjajú tretiu,“ zjavil Pán Ježiš sv.
Faustíne, „ponáraj sa celá do môjho
milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho;
vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý
svet, a zvlášť pre úbohých hriešnikov,
lebo v tej chvíli bolo otvorené dokorán
pre každú dušu“ (Den. 1572). „Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý
svet“ (Den. 1320). Pre zásluhy Kristovho umučenia máme prosiť o potrebné

milosti pre seba, pre celý svet a zvlášť
pre hriešnikov.
Modlitba v hodine milosrdenstva sa má
konať o tretej hodine popoludní. Máme
sa obrátiť na Pána Ježiša a v prosbách
sa odvolávať na cenu a zásluhy jeho
bolestného umučenia. „Dcéra moja,“
poúčal Pán Ježiš sestru
Faustínu, „snaž sa v
tejto hodine vykonať si
krížovú cestu, ak ti to
dovolia povinnosti. Ak
si nemôžeš vykonať krížovú cestu, tak aspoň na
chvíľu vojdi do kaplnky
a ucti si moje srdce, ktoré je plné milosrdenstva
v Najsvätejšej sviatosti,
a ak nemôžeš prísť do
kaplnky, ponor sa do
modlitby tam, kde si,
aspoň na krátku chvíľu“
(Den. 1572).
Korunka (ruženec) k
Božiemu
milosrdenstvu
Túto modlitbu nadiktoval Pán Ježiš sestre
Faustíne vo Vilniuse v
roku 1935. V nasledujúcich zjaveniach jej ukázal hodnotu a
účinnosť tejto modlitby a odovzdal prisľúbenia, ktoré sú s ňou spojené. V tejto
modlitbe obetujeme Bohu Otcu telo a
krv, dušu i božstvo Ježiša Krista, spájame sa s jeho obetou na kríži za vykúpenie sveta. „Keď sa budú modliť túto
korunku, rád im dám všetko, o čo ma
budú prosiť” (Den. 1541). „Ak to... bude
v zhode s mojou vôľou“ (Den. 1731).
Zvláštne prisľúbenia sa týkajú hodiny
smrti: milosť šťastnej a pokojnej smrti.
Môžu si ju vyprosiť nielen tí, ktorí sa
sami s dôverou a vytrvalo modlia túto
korunku, ale aj zomierajúci, pri ktorých
sa iní budú modliť jej slovami. „Kňazi,“
povedal Ježiš, „ju budú podávať hriešnikom ako poslednú záchranu. Hoci by
bol hriešnik najzatvrdilejší, ak sa len raz
pomodlí túto korunku, dosiahne milosti z môjho nekonečného milosrdenstva“
(Den. 687).
Na záver azda len pripájam pozva-

nie k vzájomnej sústredenej modlitbe za
zmenu našej mentality. Modlitbu máme
podporiť pozorným rozjímaním nad milosrdenstvom Boha, ako ho máme zjavené vo Svätom písme, čítaním a počúvaním slov pápeža Františka. Odporúčam
tiež encykliku pápeža sv. Jána Pavla II.

Dives in misericordia a iné dokumenty
Magistéria Cirkvi. Nech je nám všetkým jubileum rokom radosti z opätovnému primknutiu k Ježišovmu srdcu.
Nechajme sa ním formovať, aby nás
pretvoril podľa svojho srdca a aby sme
tak boli schopní byť „ako Otec“.

VÝLET RORÁTNIKOV

Aj tento rok sa vedenie CZŠ sv. Petra a Pavla rozhodlo odmeniť svojich žiakov, ktorí
sa zúčastňovali na ranných adventných sv.
omšiach, zaujímavým výletom. Autobus
plný detí sa 21. apríla 2016 vybral do Prešova na premietanie rozprávkového príbehu
Kniha džunglí. Po predstavení sa účastníci
občerstvili duchovne – svätou omšou v prekrásnom Kostole sv. Mikuláša v obci Široké,
ktorý je po rekonštrukcii v rokoch 2005 – 2009 plný svetla a symboliky. Sv. omšu
celebroval náš duchovný otec Miroslav Kyšeľa. Keďže rekonštrukcia kostola prebehla práve počas jeho pôsobenia v Širokom, priblížil viacero zaujímavých detailov nachádzajúcich sa v kostole. Po načerpaní potrebných síl počas obeda kroky
rorátnikov smerovali do podniku Zlatá studňa, kde na vlastné oči videli celý proces výroby nápojov, ktoré sú známe z pultov predajní. Na spiatočnej ceste sa zastavili na osviežujúcu zmrzlinu a vo večerných hodinách sa šťastne vrátili domov.

LITURGICKÉ OKIENKO
Bočné oltáre
Bočné oltáre v historických kostoloch
sú tzv. mŕtve oltáre. Pripomínajú nám
vzory našej viery, našich nebeských patrónov – orodovníkov a zachovávame
ich ako historický skvost „dedičstva otcov“. Na bočné oltáre sa nedávajú sviece
a výzdoba je skromnejšia, okrem času
liturgickej oslavy svätca, ktorému je zasvätený bočný oltár.
Hlavný – kamenný oltár, na ktorom sa
slávi Eucharistia, je symbolom samého
Krista. Tento stôl Eucharistie je konsekrovaný – posvätený a práve jemu
prejavujeme úctu. Bozk oltára, úklon
oltáru, oltárna plachta na oltári, sviece
a výzdoba oltára sú znakom našej úcty
oltáru, pretože v ňom si uctíme samého
Krista, ktorý na oltári kríža ako najvyšší
kňaz priniesol seba ako obetný dar našej
spásy.
Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie
telo)
Slávi sa vo štvrtok po Nedeli Najsvätejšej Trojice (druhý štvrtok po Turícach
– Zoslaní Ducha Svätého). Neodškriepiteľnú zásluhu na zavedení tohto sviatku
má pápež Urban IV., ktorý bol v tom čase
na Petrovom stolci (1261 – 1264). Tento
pápež vynikal veľkou úctou k Oltárnej
sviatosti. Práve on v roku svojej smrti
(1264) nariadil, aby sa sviatok Božieho

Tela a Krvi slávil v celej Cirkvi.
Slávenie tohto sviatku nám aj v súčasnosti chce pripomínať veľké tajomstvo
Kristovej lásky k nám. Každá svätá
omša je vlastne obetou, pri ktorej sa premieňa chlieb na Kristovo telo a víno na
Kristovu krv. Tak to chcel samotný Ježiš
Kristus. V tento deň sa podľa tradície na
mnohých miestach konajú eucharistické
procesie – triumfálne sprievody s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou v monštrancii, pri ktorých oslavujeme Krista
Spasiteľa.
Sypanie kvetov
Pri procesii s Oltárnou sviatosťou sa
pred živým Kristom v monštrancii,
ktorú nesie kňaz, sypú lupienky kvetov.
Je to obraz Kvetnej nedele, kde znejúce „Hosana“ sa zakrátko zmenilo na
„Ukrižuj“ Veľkého piatku. Lupienky
kvetov sa sypú len pred Eucharistiou
ako prejav našej lásky a úcty ku Kristovi. Tento úkon je našou odpoveďou na
lásku trpiaceho Spasiteľa k nám. Úkon
sypania kvetov sa nerobí ani pred pápežom, ani biskupom či kňazom, a ani
pred nevestou pri sobáši, ale iba pri procesii s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou.
Vonkoncom tu nejde len o poriadok a
čistotu v kostole a jeho okolí! Ide tu primárne o pokorný a triezvy pohľad človeka na seba, ktorým ukazuje, že jedine
Kristovi a len jemu patrí každá poklona
a sláva.

DUCHOVNÁ OBNOVA
PRE LAIKOV

v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch. V rámci Svätého roku
milosrdenstva cítime, že sa potrebujeme
viac zamýšľať nad Božím milosrdenstvom. I svätý Otec František prízvukuje vo svojom vyhlásení milostivého
roku, aby sa z úst kňazov i laikov viac
rozprávalo, ale ešte väčšmi životom šírilo povedomie Božieho milosrdenstva.
Ponúkame laikom prísť sa viac zamyslieť nad touto témou prostredníctvom
duchovnej obnovy.

Termín: 6. máj – 8. máj 2016
Téma: Milosrdenstvo
Prednáša: Jozef Kozák, farár Humenné
– sv. košických mučeníkov
kapacita: 40 ľudí, cena: 44€/osoba
V cene je zahrnutá strava a ubytovanie v
jedno a dvojlôžkových izbách. Prihlásiť
sa je možné telefonicky, e-mailom alebo
prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke penziónu.
Penzión AUGUSTINEUM,
086 31 Bardejovské Kúpele 63,
www.augustineum.sk,
info@augustineum.sk, 054/474 23 23

PONDELKOVÉ KATECHÉZY - Každý pondelok v homílii

počas svätej omše si môžete vypočuť katechézy o prežívaní svätej
omše. Pomôžu vám lepšie sa pripraviť na eucharistické slávenie a
mať tak väčší osoh z účasti na svätej omši. Postupne sa budú rozoberať jednotlivé časti a ich význam a hĺbka.

RÁCHELINA VINICA - Víkendový duchovno-terapeutický program Ráche-

lina vinica sa uskutoční v Banskobystrickom kraji 13. – 15. mája 2016. Viac informácií dostanete na tel. čísle: 0911 911 794, rachel@rodinabb.sk, www. rachel.rodinabb.
sk. Ráchelina vinica je duchovno-terapeutický program určený matkám, otcom,
súrodencom, príbuzným, zdravotníkom, ktorí sú poznačení hlbokou bolesťou
zo smrti dieťaťa spôsobenou umelým potratom. Program pomáha tiež spracovať
bolesť z nezavinenej straty dieťatka pri spontánnom potrate. Odborne postavený program Ráchelinej vinice pozostáva z aktivít „živé Písmo“, pričom ide o prepojenie duchovného a psychologického aspektu. Etický kódex zaväzuje všetkých
zúčastnených k mlčanlivosti, celý tím prijíma účastníkov bez výčitiek a s láskou,
pričom nemôžu nič stratiť, ale majú príležitosť veľa získať. Súčasťou programu
je odovzdanie nenarodených detí Bohu a zverenie do rúk Božieho milosrdenstva.

Manželské ohlášky

* Dňa 7. 5. 2016 chcú uzavrieť manželstvo: Marek BELUŠ, ktorý
pochádza z farnosti Košice-Barca, a Martina MYDLOVÁ, ktorá pochádza z farnosti Stropkov.
* Dňa 21. 5. 2016 chcú uzavrieť manželstvo: Vladimír MOROCHOVIČ,
ktorý pochádza z farnosti Snina, a Jana JAJKOVÁ, ktorá pochádza z farnosti
Lenartov.
* Dňa 21. 5. 2016 chcú uzavrieť manželstvo: Štefan SIVÁK, ktorý pochádza z farnosti Stropkov, a Eva ČONKOVÁ, ktorá pochádza z farnosti Stropkov.
* Dňa 28. 5. 2016 chcú uzavrieť manželstvo: Jaroslav TAŠČIC, ktorý pochádza z far-nosti
Vranov nad Topľou, a Mgr. Veronika KAČUROVÁ, ktorá pochádza z farnosti Stropkov.
* Dňa 11. 6. 2016 chcú uzavrieť manželstvo: Tomáš NÁBOŽNÝ, ktorý pochádza z
farnosti Stropkov, a Veronika SAKALÍKOVÁ, ktorá pochádza z farnosti Zbudské
Dlhé, filiálka Hrabovec nad Laborcom.
* Dňa 18. 6. 2016 chcú uzavrieť manželstvo: Ing. Peter STAŠKO, ktorý pochádza z farnosti
Stropkov, a Vladimíra ŠOFRANKOVÁ, 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.
Škapuliar - Infolist Rímskokatolíckej cirkvi Stropkov, farnosť Najsv. tela Pána Stropkov.
Zodpovedný: Mgr. Miroslav Kyšeľa. Cena: Dobrovoľný príspevok. Máj 2016.

