Vrbovský farník
mesačník farnosti Vrbov – ročník I. – číslo 4/2007

Veď Boh tak miloval
svet, že dal svojho
jednorodeného
Syna,
aby nik, kto v neho uverí nezahynul, ale mal
život večný.

Nech vzkriesený Pán
je naozaj základnou
istotou nášho života.
Požehnanú Veľkú noc
praje
redakcia

Pán naozaj vstal z mŕtvych
Tak, ako sa kalendárny
rok delí na jar, leto, jeseň, zimu,
aj liturgický rok má svoje obdobia. Môžeme povedať, že ani
v jednom liturgickom období nechýba radosť, pretože každé
z nich – advent, vianoce, obdobie
cez rok, pôst – je nejakým spôsobom spojené s veľkonočným obdobím, ktoré je pre nás,
kresťanov najradostnejšie, lebo Ježiš vstal
zmŕtvych.
Slávne Pánovo zmŕtvychvstanie je kľúčom
k pochopeniu
celého
jeho života a základom
našej viery a je zárukou aj nášho
budúceho zmŕtvychvstania.
Pánovo zmŕtvychvstanie
je hlavnou pravdou našej katolíckej viery a ako také bolo ohlasované od počiatkov kresťanstva.
Tento zázrak má taký veľký význam, že apoštoli sú predovšetkým
svedkami Ježišovho zmŕtvychvstania. Ohlasovanie, že Ježiš
žije, je základom ich zvestovania.
Aj my po dvadsiatich storočiach
naďalej hlásame svetu to isté:
Kristus žije! Zmŕtvychvstanie je
predovšetkým potvrdením všetkého, čo Kristus robil a učil.
Všetky pravdy, aj tie najnedo-

stupnejšie ľudskému rozumu, nachádzajú svoje odôvodnenie, ak
Kristus svojím zmŕtvychvstaním
podal definitívny dôkaz o svojej
božskej moci, ktorý prisľúbil.
Svätý Lev Veľký veľmi pekne
hovorí, že Ježiš sa ponáhľal so
zmŕtvychvstaním, pretože chcel
potešiť svoju Matku a učeníkov.
Bol v hrobe dovtedy,
kým to bolo potrebné,
aby sa splnilo proroctvo
troch dní.
Keď sme na Bielu sobotu vchádzali do kostola, bola na začiatku
tma znázorňujúca tmu
v srdciach ľudí bez Božieho
zjavenie. Takmer v tej istej chvíli,
keď si človek túto tmu začal
uvedomovať, z úst kňaza zaznelo:
„Kristus svetlo sveta“. Od veľkonočného paškálu – znázorňujúceho Krista sa zapálili ostatné
sviece a celý chrám sa rozžiaril.
Vstal zmŕtvych na tretí deň, ale
veľmi zavčasu pred východom
slnka, predstihnúc ráno svojím
vlastným svetlom.
Kristovo zmŕtvychvstanie
je veľkou výzvou na apoštolát:
byť svetlom a prinášať svetlo
iným ľuďom. Aby sme to doká2

kde sa to od nás z nejakého dôvodu vyžaduje, ale buďme šíriteľmi tejto radostnej zvesti pre
všetkých a v rôznych životných
okolnostiach.

zali, musíme byť zjednotení
s Kristom.
Prežívajme veľkú radosť
zo zmŕtvychvstania nášho Pána,
šírme Kristovo svetlo nielen tam,

A. Dlugošová

2. veľkonočná nedeľa
– nedeľa Božieho milosrdenstva
Ja sám som Láska, som Milosrdenstvo. Ani ten
najväčší hriešnik, ktorý sa môjho súcitu dovoláva,
nebude potrestaný, ale mu v mojom ľudsky
nepochopiteľnom a nekonečnom milosrdenstve odpustím.
"Sľubujem duši, ktorá bude uctievať tento obraz, že
nezahynie. Sľubujem jej už tu na zemi víťazstvo
nad protivenstvami, avšak zvlášť v hodine smrti. Ja, Pán, budem ju
ochraňovať ako moju poctu. Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a
vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, keď bolo
moje srdce prerazené kopijou."
Ježišu, dôverujem v Teba!
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Prijmi Kristovo víťazstvo
Ktorý deň v roku je pre vás najdôležitejší? Narodeniny,
meniny, výročie svadby či Vianoce? Ani jeden? Alebo
všetky? Nezabudli ste ešte na niečo? A čo takto
zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, najväčší kresťanský sviatok?
Veľká noc je sviatkom zmŕtvychvstania Pána, jeho víťazstva nad
hriechom a smrťou, je to sviatok radosti a nádeje. Kristus vstal
z mŕtvych, aby sme mali večný život. Obyčajná fráza? Nie! Skutočnosť!
Dokázal nám, že smrťou sa nič nekončí. Naopak, práve vtedy začína
život.
Mnohí z nás tomu neveria a už dávno vyškrtli zmŕtvychvstanie Ježiša
zo zoznamu svojich najdôležitejších sviatkov. „Ale ak nebol Kristus
vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera.“ (1
Kor 15,14). Áno, naša viera je zbytočná, ak neveríme v ukrižovaného,
zmŕtvychvstalého a živého Ježiša. Naša viera je márna, ak zapierame
jestvovanie večného života.
Prijmime teda skutočné víťazstvo Ježiša Krista a vykročme s ním a
za ním vo viere, pokore i pravde.
vema

Boh náš je LÁSKA a láska jeho v kráse sa svetu zjavila,
jedno, či v letku práška drobči v letoch duchov sa skryla,
z večného toho čerpaj pokladu, v ničom si dušu nezastav
mladú, až slávu ducha rozvinieš:
Len túž a horli v svätom zápalu, či z hlbín vzlietneš a či
z Uralu, k nebu sa predsa vyšinieš.
A. Sládkovič, Marína 266
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Z histórie
Bočné oltáre boli urobené postupne. Sú neskorobarokové, v lodi
kostola pri víťaznom oblúku, riešené jednotne. Každý má štyri strieborné stĺpy s kompozitnými hlavicami (grécky sloh). Medzi stĺpmi sú na
každej strane svätci. V strede oltárov sú oblo ukončené obrazy. Nad nimi
je erb kňaza. V štíte na rímsach a volutách sedí na každej strane anjel.
Medzi anjelmi je menší obraz. Na vrchole je zlatená svätožiara.
Oltár svätého Ondreja (vpravo) bol postavený miesto niekdajšieho oltára Panny Márie za pôsobenia kňaza Žigmunda Haška (17161742). Medzi stĺpmi je socha svätého Petra (vľavo), ktorý drží v ruke
kľúč – symbol pápežstva a otvorenú knihu – symbol evanjelia. Vpravo
je socha svätého Pavla s mečom – symbol utrpenia (bol sťatý mečom)
a otvorenou knihou (apoštol národov). V strede je obraz sv. Ondreja
(brat sv. Petra), ktorého nesú anjeli do neba s krížom v tvare X, na
ktorom bol ukrižovaný. Nad obrazom je erb kňaza Žigmunda Hašku –
orlica s mečom, lev s dvojkrížom v pazúroch, opátska mitra a berla.
V hornej časti je menší obraz – polopostava sv. Jána Nepomuckého
s anjelom a otvorenou knihou. Na vrchole je svätožiara s oblakmi
a šestnástimi lúčmi.
Oltár svätého Kríža vznikol v roku 1772 za pôsobenia kňaza
Ignáca Weingrubera. Medzi stĺpmi so sochy Panny Márie (vľavo) a sv.
Jána evanjelistu (vpravo). Na oltárnom obraze je Kristus na kríži
s tŕňovou korunou (ako výsmech Kristovho kráľovstva). Pod krížom
kľačí Mária Magdaléna, vedľa je nádobka na voňavé masti (symbol
očisty) a lebka (symbol smrti). Nad obrazom je erb kňaza Weingrubera
– rytier s mečom, vták na skale, vedľa rastlina, na konzolách anjeli
s kópiou a špongiou. V strede je menší obraz sv. Veroniky s ručníkom,
na ktorom je Kristova tvár s tŕňovou korunou. Oltár završuje svätožiara
so štrnástimi lúčmi s nápisom IHS (Jesus homunum Salvator - Ježiš ľudí
Spasiteľ)
Oltár svätého Jána Nepomuckého bol v kaplnke, ktorú dal postaviť v rokoch 1775-1776 I. Weingruber v predsieni južnej časti
presbytéria. Oltár bielo-zlatý so sochou sv. Jána Nepomuckého,
svätožiarou a anjelmi. V roku 1974 bol otvorený vchod medzi kaplnkou
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a kostolom zamurovaný, čím bola kaplnka zrušená. Socha sv. Jána
Nepomuckého bola umiestnená na miesto kazateľnice.
Vrbov sa môže popýšiť bohoslužobnými liturgickými predmetmi
chýrneho levočského zlatníka Jána Szilassyho, ktoré zabezpečil kňaz
Weingruber. Jeho dielami sú strieborná pozlátená monštrancia
s imitáciou drahokamov a cibórium (kalich s vrchnou časťou slúžiaci na
uchovávanie sviatosti oltárnej) z roku 1766. Vzácny je aj kalich
s emailovými medailónmi – Ježiš Kristus, sv. Servác, erb kňaza
Weingrubera – z roku 1772. K vzácnym liturgickým predmetom patrí aj
purifikát a relikviár sv. kríža z roku 1776.

Pôvodná monštrancia (1766), kalich (1772),
relikviár sv. kríža

Erb IgnácaWeingrubera
(bočný oltár sv. Kríža)

Erb Žigmunda Haška
(bočný oltár sv. Ondreja)

Jozef Žemba, kronikár obce
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Jeho meno je blížny
Čo je to meno blížneho? Je to jeho najvýznamnejšie vlastníctvo.
Prichádza s človekom na svet a keď sa človek vráti do zeme, ostane jeho
meno napísané na náhrobnom kameni. Je to akoby sprievodný list,
s ktorým sa preukazujeme. Je aj akoby vkladnou knižkou, do ktorej si
zapisujeme vklady. Niekedy len halieriky, niekedy väčšie sumy a často –
nič.
Keďže je meno človeka také vážne, zasluhuje si, aby sme ho
mali v úcte. Ak si žiak poleje stranu zošita, alebo knihy atramentom,
rodičia ho pokarhajú. Zošit aj kniha sa kúpi a je po starosti. Ak sa však
nejakým spôsobom poškvrní česť blížneho, veľmi ťažko sa táto škvrna
odstraňuje.
Ak je to lož a zlomyseľnosť povedaná s úmyslom blížneho
v očiach spoločnosti pošpiniť, kto odstráni následky štipľavého jazyka?
Človek by si mal slovo pohany stokrát zvážiť skôr, ako ho vypustí z úst,
lebo skôr privoláme kanárika späť do klietky, ako vymažeme nepravdivé
slovo o blížnom.
S úctou k menu Božiemu, ku ktorej nás zaväzuje druhý príkaz
Desatora, mal by kresťan spojiť aj úctu k menu človeka. Najlepší spôsob
ako túto úctu k menu blížneho v sebe vypestovať je, že v každom
človeku vidíme svojho brata, lebo i naňho ako aj na nás sa vyliala milosť
Vykupiteľa.
A. Michalčíková

Ak sa ti niečo podarí, poďakuj Pánovi, že Ti to tak vyšlo.
Určite v tom má prsty.
RECEPT NA KRÁSU: aby si bol/a/ krásna/-ny, zastav sa
na 1 minútu pred zrkadlom, 5 minút pred svojou dušou a 15
minút pre svojím Bohom.
7

Dátum

Program sv. omší na mesiac apríl 2007

Čas

Úmysel

1.4.

08:00
10:00

+Žofia Čupová
Za farnosť

2.4.

18:30

+Mária a Michal Kiska

3.4.

07:00

+Marta a Jozef Baláž

4.4.

18:30

+Ján Pirožek

5.4.
6.4.

18:30
18:30

+Katarína a Jozef Pirožek

7.4.

08:00

8.4.
9.4.

Liturgický
kalendár
KVETNÁ NEDEĽA
Pondelok VEĽKÉHO
TÝŽDŇA
Utorok VEĽKÉHO
TÝŽDŇA
Streda VEĽKÉHO
TÝŽDŇA
ZELENÝ ŠTVRTOK
VEĽKÝ PIATOK

08:00

Za zdravie a Božie požehnanie
pre Jaroslava Rusnáka, kň.
+Peter Baláž

10:00

Za farnosť

08:00

Za zdravie a Božie požehnanie
pre Máriu Vanečkovú

Veľkonočný pondelok

+Cecília a Rudolf Kiska

Veľkonočný utorok

10.4. 07:00
11.4. 18:30
12.4. 18:30
13.4. 18:30
14.4. 08:00
08:00
15.4.
10:00

Za zdravie a trpezlivosť
v chorobe pre Máriu
+Vilma Chlebáková
+Anna a Ján Michalčík
+František Zummer
Za zdravie a Božie požehnanie
pre Jozefa Soldigu, kň.
Za farnosť
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BIELA SOBOTA
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA PÁNOVHO
ZMRTVYCHVSTANIA

Veľkonočná streda
Veľkonočný štvrtok
Veľkonočný piatok
Veľkonočná sobota
DRUHÁ
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA alebo
NEDEĽA BOŽIEHO
MILOSRDENSTVA

Dátum

Čas

16.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.

18:30
07:00
18:30
18:30
18:30

21.4. 08:00
22.4.

08:00

10:00
23.4. 18:30
24.4. 07:00
25.4. 18:30
26.4. 18:30
27.4. 18:30
28.4. 08:00
29.4.

08:00

10:00
30.4. 18:30

Liturgický
kalendár

Úmysel
+František a Vladimír Compel
+Mária a Anton Lorenc
+Anna a Ján Danielčák
+Žofia a Michal Matalík
+Júlia a František Stoklas
+Katarína a Ondrej Varadzin
Za zdravie a Božie požehn. pre
Katarínu Kovalčíkovú – 70 rokov
Za farnosť
+Eduard Kačmarek
+Anna a Jozef Pichnarčík
+Anna a Karol Jankura
Za zomrelých rodiny Juraja Harniša
Za zdravie a Božie požehnanie
pre Máriu Bodyovú
Za zdravie a Božie požehnanie
pre Daniela Faltina
+Mária a Jozef Imrich
Za zdravie a Božie požehnanie
pre rodinu Imrichovú
Za farnosť
+Emil Špiner

féria
féria
féria
féria
féria
Sv. Anzelma, bs.
a uč.,ľs.
TRETIA
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
Sv. Vojtecha, bs. a mč.
Sv. Juraja, mč., ľs.
SV. MARKA,
EVANJELISTU
féria
féria
Sv. Petra Chanela, kň.
a mč., ľs.
ŠTVRTÁ
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
Sv. Pia V., pápeža, ľs.

Sväté omše za účasti deti a mládeže sa konajú každý piatok.
Každú nedeľu o 14:00 hod. je pobožnosť.
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Prvé sväté prijímanie a čo ďalej?!
Drahí rodičia,
je tu Veľká noc a po nej, ani sa nenazdáme, bude prvé sväté prijímanie našich detí. Prejdú sviatky Veľkej noci a v rodinách prvoprijímajúcich detí začnú veľké prípravy. Budete zháňať po obchodoch
najkrajšie šaty, naplánujete, čo na slávnostný obec, koho z rodiny
pozvete, čo dobré napečiete. Možno obed objednáte v reštaurácii, aby to
bolo honosnejšie, aby to malo šmrnc. A hlavne, aby tá naša ratolesť bola
najkrajšia.
A ona aj bude naj... – bude mať čisté srdiečko plné radosti
a šťastia a v ňom svojho Ježiška.
Veď sa dlho na to pripravuje v škole, kostole... Ale nebolo by
krajšie, keby ste túto
prípravu
vášho
dieťaťa prežívali spolu
s ním?
To
by
znamenalo ísť s ním
nielen v nedeľu, ale
aj vo všedný deň na
svätú omšu, spolu
počúvať Božie slovo,
spolu prísť domov
a rozprávať sa o sv.
omši a vysvetľovať
dcérke či synovi kto je
Ježiško, ako prežívať
každý
deň,
každú
hodinu s ním a prečo
ho prijme do svojho
srdiečka. Nebola by
to krajšia príprava? Hostina bude trvať jeden deň, no dobrá rodičovská
príprava vášho dieťatka bude v ňom pretrvávať po celý jeho život.
Čo keď sa vás opýta: „Mamka, a ty s ockom prečo nejdeš dnes
do kostola?“ A potom, keď mu budete pripomínať svätú spoveď na prvý
piatok a ono sa vás opýta:“ Mamka, ty si už bola na svätej spovedi?“ Čo
mu odpoviete? Keď mu poviete, že vy nejdete, určite v ňom spochybníte
všetko, čo mu rozprával kňaz. Keď mu zaklamete, že ste už boli, určite
časom príde na to, že rodičia klamú. A jedno i druhé poznanie bude
veľmi zlé, bolestivé.
Zamyslite sa drahí rodičia a položte si otázku: „ Naozaj ľúbim
svoje dieťa? Je to pravá láska?“ Veď láska ide cez Ježiša ku všetkým
ľuďom, aj ku vašim deťom. Chcete, aby bolo vaše dieťa dobré a stále
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hovorilo pravdu. A či pravda a dobro nie je Ježiš? Na strednej škole už
vaša ratolesť nemusí ísť do kostola vôbec, lebo...
Pamätajte, čo dnes zasejete do jeho srdiečka, to tam bude navždy
rásť. Keď dnes zapálite malý plamienok v jeho srdci a nedáte mu
zhasnúť každodennou svätou omšou a svätým prijímaním, určite sa
dočkáte veľkého plameňa lásky k Bohu a k vám, rodičom.
A verte mi, stojí to zato.
M. Kaprálová

Synodálna bunka farnosti Vrbov
Členovia synodálnej bunky farnosti Vrbov sa
na svojom stretnutí dňa 26.3.2007 zaoberali druhým
tematickým okruhom synodálnej rozpravy POSVÄCOVANIE ŽIVOTA. Jednotliví členovia
bunky mali pridelené konkrétne námety (okruhy
otázok), ktoré mali predniesť veriacim. Na základe rozhovorov
s jednotlivými členmi farnosti synodálna bunka prijala závery, ktoré boli
zaslané synode.
Bližšie informácie vám v prípade záujmu môžu podať jednotliví
členovia synodálnej bunky farnosti Vrbov. Členmi synodálnej bunky
v našej farnosti sú:
PaedDr. ThLic. Jaroslav Rusnák, Martin Zummer, Mária Štefaňáková, Janka Plutová st., Janka Plutová ml., Mária Michalčíková,
Mgr. Júlia Hrebeňárová, Marcela Hrebeňárová, Mgr. Ing. Alžbeta
Dlugošová, Danka Bretzová
Ďalším tematickým okruhom, ktorým sa budú zaoberať členovia
synodálnej bunky bude KATECHÉZA A FORMÁCIA POVOLANÍ.
Dôležité informácie o synode v našej diecéze sú prístupné na
webovej stránke http://www.synoda.kapitula.sk/
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Ježiš zmenil môj život...
Všetko pozemské sa rozplynie ako para. Len
Boh je pevným štítom.
Každý človek má svoje chyby a slabosti.
Nevie dokonale milovať. Jeho láska je často
krát povrchná a nestála. Avšak jestvuje aj iná
láska – Božia. Len ona je pevná, nemenná
a dokonalá. Prinášam vám svedectvo mladej
ženy, ktorej sa táto láska dotkla.
„Od malička som nevedela kto je Boh.
Chodila som do kostola len preto, lebo tam
chodila celá moja rodina. Ale nikto mi nepovedal, že Bohu na mne
záleží. Považovala som ho za niekoho, kto je nad nami, rozhoduje o nás,
je veľký a je ďaleko. Keď som mala trinásť rokov, do našej farnosti
prišiel nový kňaz i noví ľudia, ktorí boli veselí, tešili sa zo života. Zdali
sa mi fajn a začala som sa s nimi stretávať. Mala som dojem, že som
našla to, čo som hľadala. Môj vzťah s Bohom bol i naďalej postavený na
ľuďoch. Tešila som sa z ich prítomnosti. Mala som vlastnú partiu. Po
čase som si uvedomila, že aj oni majú chyby. Začala som prejavovať
svoju nespokojnosť. Preto ma aj spomedzi seba vylúčili. Stál pri mne iba
jediný človek- môj priateľ. Verila som, že len on ma skutočne ľúbi,
chráni ma. Počúval ma, keď mi bolo ťažko. Nechal ma ľutovať samú
seba. Celý môj život stál na ňom. Bola som ďaleko od rodičov, bratov
i priateľov. Vzťah s ním bol pre mňa najdôležitejší. Avšak jedného dňa
prišiel za mnou a oznámil mi, že ma podviedol. Neviem kde som vzala
silu a ukončila som náš vzťah. Prestala som s ním komunikovať. Zostala
som sama.
Zrekapitulovala som svoj život. Absolútne všetko bolo zničené - môj
vzťah s Bohom, ak vôbec nejaký bol, vzťah s rodinou... Pochopila som,
že všetko čo je tu na zemi a je hmatateľné, je len na chvíľu, nemôžem sa
o to oprieť, rozplynie sa to ako para. Preto som začala hľadať niečo o čo
sa môžem oprieť a ísť ďalej. Prišla som na to, že jedinou a nemennou
skalou je Boh. Keď na ňom postavím svoj život, nemôže sa zrútiť.
12

Môj nový život s Bohom začal vtedy, keď som sa rozišla s priateľom.
Do kostola som začala chodiť častejšie, takisto aj na spoveď. Nespájali
sa s tým žiadne príjemné pocity. Pri každej návšteve kostola som sa
cítila nehodná, špinavá. Stála som vzadu - v kúte - a mala som problém
podať ruku ostatným. Nerozumiem, kde som vzala silu stále tam chodiť.
Postupne som sa primkla k Bohu. Čím viac sa približujem k Bohu, tým
viac ho chcem spoznať. On je pre mňa všetkým!“
Ježiš zmení aj tvoj život, ak mu dáš šancu.
vema

Na zemi nemáš nijaké telo, len to naše,
nijaké nohy, len tie naše.
nijaké ruky, len tie naše.
Naše oči ukazujú tvoj súcit so svetom.
Naše nohy ťa nesú konať dobro.
Našimi rukami budeš teraz žehnať.
(sv. Terézia z Avily)
„Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli,
ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo
jehlboko, ani nijaké iné stvorenie
nebude nás môcť odlúčiť do lásky
Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi,
našom Pánovi.“
(Rim 8,38-39)
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O priateľstve
V rovnakom čase sa v záhrade objavila púpava a motýľ. Na prvý pohľad
si padli do

. Bola to radosť sa na nich pozerať.

celé

sedel na hlávke svojho najlepšieho priateľa. Každé

popoludnie porozprával

všetky noviny zo záhrady. Po večeroch si

pred spaním rozprávali rozprávky. A ráno, keď vychádzalo
navzájom budili.

sa

však počas svojich potuliek nachádzal čoraz

viac kvietkov rôznych farieb a vôní. Každým dňom
spoločnosť ani vtedy, keď sa po oblohe prechádzal
a trápenia krásna žltá hlávka púpavy osivela.

nerobil
. Od žiaľu

lietal po záhrade

a postupne prichádzal na to, že ani na jednom z kvetov sa nedá na noc
pohodlne uložiť, že žiaden z kvetov nemal toľko trpezlivosti a chuti
počúvať jeho tárania a tak mu pri spomienke na

opäť podskočilo

Rýchlo sa vybral za ňou, lenže jej krásnu žltú hlávku nemohol nájsť.
V
14

.

Na voľný čas
V tajničke nájdi tých, ktorým sa Ježiš zjavil po zmŕtvychvstaní.V
V

V obrázku je ukrytý odkaz. Nájdeš ho? Jednou farbou vyplň miesta
označené hviezdičkami. Potom ľubovoľnými farbami vyfarbi aj ostatné
plochy.
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Deti píšu Bohu

vzkriesený,
potom je
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