
- Utorok: svätá omša za účasti detí...stretnutie detí o 17:00 hod. na fare
- Pobožnosť Krížovej cesty v pôste: 
   Nižný Hrušov – piatok po svätej omši, nedeľa 14:20 hod. 
   Rakovec n/O – piatok o 16:30 hod., nedeľa 15:00 hod.
- Sobota: na fare bude o 10:00 hod. stretnutie detí

BLAHOŽELANIE K  SVIATKU
Drahý duchovný otec František, 
v dnešnú nedeľu zjednotení okolo Pánovho oltára chceme zv-
lášť poďakovať nebeskému Otcovi za Vás, za nášho kňaza. Bla-
hoželáme Vám k sviatku a prosíme Najvyššieho, nech Vás neu-
stále napĺňa darmi Ducha Svätého, aby ste aj naďalej ohlasovali 
Evanjelium s horlivosťou a múdrosťou. 
Do ďalších rokov Vám vyprosujeme, nech Vás Boh požehnáva, 
dá Vám zdravie, silu a všetky potrebné milosti na to, aby ste vy-
konávali veľa dobrého pre spásu duší. Pod stálu ochranu Pan-
ny Márie a svätého Jozefa Vás zverujú vďační farníci z Nižného 
Hrušova a Rakovca nad Ondavou.

„V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!“ 
(2 Kor 5, 20)

Bude užitočné hlbšie sa zamys-
lieť nad veľkonočným tajomst-
vom, vďaka ktorému nám bolo 
darované Božie milosrden-
stvo. Zakúsiť milosrdenstvo je 
totiž možné iba v stretnutí „z tváre do tváre“ s ukrižovaným a 
vzkrieseným Pánom, „ktorý ma miluje a vydal seba samého za 
mňa“ (Gal 2, 20): v dialógu od srdca k srdcu, od priateľa k pri-
ateľovi. Preto je modlitba v Pôstnom období taká dôležitá. Je 
viac ako len povinnosťou, vyjadruje potrebu odpovedať na Božiu 
lásku, ktorá nás vždy predchádza a podopiera. Lebo kresťan sa 
modlí vo vedomí, že si takúto lásku nezaslúži. Modlitba môže 
nadobúdať rôzne podoby, no v Božích očiach je skutočne dôležité 
to, že preniká do nášho vnútra a narúša tvrdosť nášho srdca, 
obmäkčuje ho, aby sa čoraz viac obracalo k Bohu a jeho vôli.

V tejto príhodnej dobe sa preto nechajme viesť ako Izrael na púš-
ti (porov. Oz 2, 16), aby sme mohli napokon začuť hlas nášho 
Ženícha a  hlbšie a ochotnejšie ho nechali v nás rezonovať. 
O čo viac sa dáme viesť jeho Slovom, o to skôr budeme môcť 
zakúsiť jeho nezaslúžené milosrdenstvo voči nám. Nenecha-
jme teda uplynúť tento čas milosti nadarmo, v klamnej pred-
stave, že my určujeme čas a spôsob nášho obrátenia k nemu.

2. NALIEHAVOSŤ OBRÁTENIA

-z Posolstva Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2020; preklad: M. Spišiaková-



KRÍŽOVÁ CESTA Z JASNEJ HORY V ČENSTOCHOVEJ...
Krížová cesta – pobožnosť ktorá nám pripomína bolestnú cestu 

Pána Ježiša ulicami Jeruzalema kde sa uskutočnilo jeho umučenie. V 
piatok 13. marca sa v našej farnosti pomodlíme zastavenia krížovej 
cesty pri ktorých si pomôžeme obrazmi, ktoré sa nachádzajú v Poľs-
ku, na Jasnej Hore v Čenstochovej v 
tretej časti kaplnky Panny Márie. Au-
tor týchto obrazov, vynikajúci poľský 
maliar Jerzy Duda Gracz túto krížovú 
cestu nazval „Jasnohorská Golgota“. 
Myšlienka namaľovať „Jasnohorskú 
Golgotu“ dozrievala u maliara sko-
ro 20 rokov. Práce nad cyklom týchto 
obrazov začali na prelome rokov 1999 
a 2000. 

Toto dielo zobrazuje poslednú ces-
tu – utrpenia Ježiša – ale aj ťažké a 
namáhavé cesty jeho dnešných nasle-
dovníkov. Evanjeliové postavy au-
tor nahrádza ľuďmi našej doby, ktorí 
reprezentujú rôzne zamestnania, profesie a charaktery. Uprostred 
nich je aj sám autor. V piatom zastavení krížovej cesty sa maliar zná-
zornil ako Šimon Cyrenejský, ktorý pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. 
V jednotlivých zastaveniach môžeme vidieť jeho najbližšiu rodinu 
a tiež veľké osobnosti Poľska i Cirkvi, ako napr. prímas kardinál 
Štefan Wyszyński či sv. Ján Pavol II. Predstavuje sa nám dav postáv 
súčasných a historických, každodenných a sviatočných, obyčajných 
aj výnimočných... Hlavnou postavou je samozrejme Pán Ježiš – trpi-
aci a zároveň ľudský, zbavený pôvabu, ponížený a zároveň Ten, ktorý 
víťazí: Ježiš, ku ktorému sa každý z nás môže priblížiť so svojím 
utrpením a nemusí sa báť odmietnutia.

Nech táto krížová cesta bude pre nás znamením aj našej bolestnej 
i ťažkej súčasnosti, nesporne však plnej nádeje a Božej lásky.

Pre deti... 

 

Úloha: 

- Ján Krstiteľ nám pripomína jednu dôležitú vec: máme byť ako 

stromy, ktoré prinášajú dobré ovocie. Nakresli si doma na papier strom 

– kmeň a korunu. A za každý dobrý skutok, ktorý tento týždeň urobíš, 

domaľuj na strom ovocie. Koľko ho bude na konároch o týždeň? 


