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Skončil sa Pôst, znovu prichádza veľkonočné obdobie. Ktoré v živote? Už to 
poznáme naspamäť- Zelený Štvrtok, Krížová cesta, obrady Veľkého Piatka, 
Boží hrob, svätenie jedál, vigília, nedeľné ráno. A zdá sa, že všetko je tak, 
ako obvykle. Nič sa v nás nezmení. Pretože okrem dobre upečených koláčov, 
vyvarenej šunky a syra, umytých okien, tradičnej predveľkonočnej spovede 
a vymenených pohľadníc sa neudeje vôbec nič. A príde ďalší Advent, ďalší 
Pôst …
    Ak Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj 
vaša viera (1 Kor 15,14). Základným znakom viery kresťana je viera, že Ježiš 
Kristus zomrel za naše hriechy a v tretí deň vstal z mŕtvych. Toto je pilier našej 
viery, bez neho by Cirkev bola len organizácia s ručením obmedzením.
Toto je radosť, ktorá napĺňa naše srdcia, toto je istota, bez ktorej by sme neve-
deli kam. Toto je nádej, že aj my vstaneme z mŕtvych.
     Ten príbeh, kedy Ježiš povie apoštolom Pokoj vám je až notoricky známy. 
Tak, ako Mária Magdaléna, ani oni Ho nespoznali podľa výzoru, ale podľa 
hlasu. V dobe plnej paradoxov, kedy človek prestáva diferencovať medzi dob-
rom a zlom, kedy nedokáže pochopiť zmysel svojej existencie a zbytočne sa 
umára, prichádza Ježiš, ktorý ponúka svoj pokoj. Nie tak, ako svet dáva; pokoj 
Zmŕtvychvstalého. No prv ako dokážeme tento Pokoj v sebe uspôsobiť, musí-
me rozpoznať Jeho hlas, otvoriť si svoje srdcia a nechať sa preniknúť radosťou 
z toho, že On vstal z mŕtvych, že vstaneme aj my …
     Skončí sa Veľká Noc a človek zatúži po ďalšej premene. Buď počká o 
rok, alebo môže každý deň vstávať do života ak dovolí, aby zomrel sám sebe, 
odchýlil štrbinu na hrobe svojho srdca a nechal vytrysknúť prameň Ježišovho 
života …

Požehnané obdobie Veľkej Noci, aby tmy ľudského srdca prežiarilo Svetlo   
z výsosti Vám želajú duchovní otcovia Peter, Lukáš a Edvin.
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Farská púť do Licheńu
    Veriaci človek rád prichádza na miesta, kde zvláštnym spôsobom možno vnímať 
Božiu prítomnosť. Preto sa júni minulého roka uskutočnila farská púť do najznámej-
ších pútnických miest v Poľsku pod vedením duchovného otca Petra. Ako prvé sme 
navštívili Wadowice, kde sa v roku 1920 narodil Karol Wojtyla, Ján Pavol II. Navštívili 
sme baziliku Obetovania Panny Márie, kde sa nachádza krstiteľnica, kde bol pokrstený 
a o.i. aj relikvie sv. pátra Pia z Pietrelciny, ktorý mu predpovedal jeho nástupníctvo na 
pápežský stolec. Nemohla chýbať ani prehliadka rodného domu. V tomto meste sa na-
chádza ešte aj Kostol sv. Petra, v areáli ktorého sa nachádza krásna krížová cesta, ktorú 
sme si prehliadli.
     Našou ďalšou zastávkou bola Perla celej krajiny, Królewa Polski, Jasná Hora                  
v Čenstochovej. V tomto najznámejšom mariánskom pútnickom mieste Poľska sme 
mali možnosť svojej vlastnej sv. omše pri bočnom oltári a aj koncelebrovanej sv. omše 
v českom jazyku pri milostivom obraze Čiernej Madony. Prežili sme tu aj Jasnohorský 
apel, pri ktorom sa zjednocujú Poliaci celého sveta a prajú Dobrú noc Panne Márii                    
a zakrývajú milostivý obraz za zvuku mohutných kráľovských fanfár, ktoré sa mimo-
chodom hrajú vždy naživo. Okrem iného sa tu nachádzajú dva predmety spojené s Já-
nom Pavlom II. Prvou je krvou presiaknutý pás Jána Pavla II, ktorý daroval po svojom 
atentáte. Druhou je zvon, ktorého srdce prasklo v noci, kedy zomrel Ján Pavol II.
     V skorých ranných hodinách sme došli do cieľa našej cesty, do Licheńu. Kedysi 
dávno sa tu zjavila Panna Mária vojakovi, ktorý tu postavil potom aj kaplnku, do ktorej 
umiestnil obraz, ktorý mu ona darovala. Spoločne sme sa pomodlili krížovú cestu a na 
vrcholku Golgoty sme uvideli novú baziliku Panny Márie Licheńskej. Je tou najväčšou 
svätyňou v krajine a osemnástou na celom svete. Aj tu sme mali svoju svätú omšu a po 
nej prehliadku sanktuária a pútnického areálu. Všetci sme boli očarení nádherou tohto 
diela na Božiu chválu.
     V pravé poludnie sme sa s Licheńom rozlúčili a vybrali sa na spiatočnú cestu domov. 
Tak sa naša púť po pútnických miestach v Poľsku skončila.
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Človek potrebuje Božie Milosrdenstvo

     V posledný deň veľkonočnej oktávy, v II. veľkonočnú nedeľu sa číta Evanjelium 
o neveriacom Tomášovi. Takto je to dané a ustanovené Katolíckou Cirkvou. Avšak 
od roku 2000, od svätorečenia poľskej sestry Faustíny, je tento deň slávený aj ako 
Sviatok Božieho Milosrdenstva.
     Môžme sa spýtať: bol tento sviatok potrebný? Veď slávime Božské Srdce Ježišo-
vo, Krista Kráľa a iné slávnosti, tak prečo?
Dôvodom je sám Ježiš Kristus, ktorý hovorí sv. Faustíne, že túži, aby prvá nedeľa po 
Veľkej noci, bola sviatkom Milosrdenstva. Ďalej Pán Ježiš sestre Faustíne povedal: 
„V tento deň je otvorené vnútro môjho Milosrdenstva; vylievam celé more milostí 
na duše, ktoré sa priblížia k žriedlu môjho Milosrdenstva… V tento deň sú otvorené 
všetky milosti Boha, cez neho plynú všetky dary…ˇ
 Mnoho ľudí sa viac obracia k Milosrdnému Bohu s modlitbou plnou dô-
very. Prosia o všetky potrebné milosti v ich živote. Veria, že hojnosť Božieho Mi-
losrdenstva je  v tento deň obzvlášť  naklonená a štedrá. Z nekonečného Božieho 
Milosrdenstva môže každý dostať to, čo najviac potrebuje. Verní prosia o obrátenie, 
o mocnú vieru a horúcu lásku, o pohodu v rodinách a pomoc pre výchovu detí,             
o zdravie v chorobe a silu v slabosti. Je tu taktiež neobvyklá milosť, prisľúbená skr-
ze Pána Ježiša pre všetkých, ktorí sa k nemu obrátia v tento neobyčajný deň: Duša, 
ktorá pristúpi v tento deň k sviatosti zmierenia a k sv. prijímaniu, dostane úplné 
odpustenie vín a trestov” (Den. 699). 
 Túto mimoriadnu milosť možno získať v Nedeľu Božieho Milosrdenstva. 
Avšak treba splniť požiadavky, o ktoré žiada Pán Ježiš. Najprv žiada, aby mu duša 
uverila a ponorila sa doň s veľkou dôverou. To je jediný nástroj, akým možno čer-
pať milosti z jeho Milosrdenstva. (porov. Den. 1602). Bez tohto postoja nie je srdce 
človeka spôsobilé na prijatie jeho darov. Totiž, nejde ani tak o sviatosť zmierenia, ak 
ju človek prijal pred Veľkonočnými sviatkami, ale o stav duše , ktorá sa cíti hodná 
pristúpiť k sv. prijímaniu. A so sv. prijímaním je spojená táto veľká milosť odpuste-
nia všetkých vín a trestov. 
 A na záver len modlitba, ktorú nadiktoval Pán Ježiš sv. Faustíne Kowal-
skej: Ó, Krv a Voda, ktorá si vytryskla z Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ako zdroj 
Milosrdenstva pre nás, Ježišu, dôverujem v Teba. (Den. 84)
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Výlet do Žakoviec

     Aby príprava na prijatie sviatosti birmovania nebola len o teórii, vybrali sme sa  do 
podtatranskej dediny Žakovce, o význame ktorej sa hovorí už niekoľko rokov. Existuje 
tu Inštitút Krista- Veľkňaza, ktorý miestnemu farárovi pomáha v starostlivosti nielen o 
bezdomovcov, ale aj o starých a ťažko chorých.
     Mali sme možnosť prejsť areálom, vidieť hospodársky dvor, previesť sa na koni, ba 
dokonca sme mali aj stretnutie s vdp. Mariánom Kuffom, ktorého slovo našlo úrodnú 
pôdu v našich srdciach. 
     Po výdatnom obede sme pokračovali vo Vysokých Tatrách menšou túrou na Hrebie-
nok, kde bolo dobre vidieť kto má akú kondičku, keďže niektorí už museli absolvovať 
cestu späť na kolobežkách.
A poslednou bodkou bol Poprad, kde bola možnosť výberu. Buď Aquacity alebo zábav-
né centrum.
     Sme vďační Bohu za takto príjemne strávený deň a za ľudí, ktorí ho pre nás pripra-
vili.

Pozdrav Benedikta XVI. Zborovčanom

Pri príležitosti návštevy mládých zo Zborova spolu s p. kaplánom Edvinom vo Večnom 
meste sa Svätý Otec na  audiencii prihovoril týmito slovami
S láskou pozdravujem slovenských pútnikov z Bratislavy a Zborova.
Bratia a sestry, Pôstna doba nás pozýva na obrátenie cez modlitbu, skutky milosrden-
stva a počúvanie Božieho Slova.Na také prežívanie Pôstu vám rád žehnám.
Pochválený buď Ježiš Kristus!
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Životopis nového kaplána

Bolo mi povedané, že býva zvykom - aby nový kaplán sa predstavil aj touto formou. 
Určite za čas, ktorý som v tejto farnosti – od 1. júla, sa už dalo čosi o mne vybadať. 
A každého zaujíma čosi iné, na čo sa prvé pýta. No najradšej si obraz o tom druhom 
urobíme radi sami. Teda ja ponúkam aspoň tie základné údaje, ktoré sa v životopisoch 
uvádzajú.
 Narodil som sa v Prešovskej nemocnici 28.02.1981, kde som aj bol pokrstený. 
Rodičom Milanovi a Márii, ktorí mi dali aj tri sestry: Beátku 29 r., Máriu 21 r. a Luciu 
16 r. . 
Služba pri oltári sa mi páčila a navyše dobrá partia miništrantov spôsobili, že ako štvor-
ročný som začal miništrovať. Základnú školu som navštevoval a v nej sa aj vyučoval, v 
rokoch 1987-1995. Po jej zvládnutí som sa skrýval pod vedľajšou strechou Gymnázia 
v Lipanoch a to v rokoch 1995-1999, kedy ma s maturitným vysvedčením poslali preč.. 
Boh sa postaral, aby som neskončil ako bezdomovec a hneď na to ma pozval do Košíc, 
aby to tam so mnou skúsili. Bol September 1999 keď som mohol povedať tu bývam, 
v priestoroch kňazského seminára a tu študujem - na Teologickej fakulte.. Po troch 
rokoch štúdia a formácie prišiel čas na pastoračný ročník. Ten som trávil vo farnosti 
Malá Hradná pri Trenčíne. Obohatený novými skúsenosťami som sa vrátil do štvrtého 
ročníka. Kedy som si po zimnom semestri prerušil štúdium a formáciu na rok. Odišiel 
som pracovať do USA, s cieľom zodpovedajúc si otázky svojho vzťahu s Bohom. No 
On bol silnejší a po roku ma vrátil na pôdu Košíc. V tomto období sa rodil aj môj cen-
trálny citát primícií: „Vyhral si boj o mňa, bol si silnejší, urob ma teda tým, čím chceš.“ 
Po ukončení 4. a 5. ročníka som bol 16. júna 2006 vysvätený za diakona. Novotou bol 6. 
ročník, ktorý začal mať charakter študijno – pastoračný. V pondelok a utorok škola a od 
stredy do nedele súvislá prax vo farnosti. Tou mojou sa stala farnosť Prešov - mesto.
Po ukončení štúdia štátnymi skúškami a odovzdaní diplomovej práce, som bol dňa 23. 
júna 2007, Mons. Alojzom Tkáčom v Košiciach – vysvätený za kňaza. Primičnú sv. 
omšu som slávil 30. júna v Lipanoch. Ďalej to už asi poznáte..  
 Zo záľub skoro všetky športy, no hlavne lyžovanie a pobyt v prírode. Momen-
tálne pôsobím aj na národnej úrovni skautingu, kde od novembra 2007 som predsedom 
Duchovnej rady a od februára 2008 aj národným kaplánom SLSK. To uvádzam len v 
súvislosti s tým, aby sa správne chápala moja práca aj s inými skupinami..
 Už aj tak som sa rozpísal, prípadným ďalším otázkam sa nevyhýbam v osob-
nom dialógu. Tak nech sa páči.
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Niečo zo spoločných aktivít farnosti

Koncom augusta 2007 sa uskutočnili jednotlivé stretnutia miestnych pastoračných 
rád. Na nich boli aj zvolení ich predsedovia. V Smilne p. Horbaj Marek, v Dlhej 
Lúke p. Juhásová Mária, v Zborove p. Letnická Alžbeta a v Stebníckej Hute slečna 
Sovičová Kamila. Predsedovia miestnych rád položili základy farskej pastoračnej 
rady spolu s kňazmi farnosti, s. Salome a ďalšími tromi menovanými zástupcami z 
obcí Smilno – p. Barnová, DL p. Gura F. a za Zborov dočasne p. Štefuríková Denisa. 
Spolu 11 ľudí novej farskej pastoračnej rady.
 (4 zvolení, 4 z úradu a traja menovaní) 

Začiatkom júla birmovanci zo Zborova na výlete - Orava 

25. augusta 2007 sa miništranti z našej farnosti zúčastnili arcidiecéznej púte miniš-
trantov v Gaboltove. 

Farská púť do Gaboltova 

10.-13. septembra 2007 našou farnosťou putovala Socha Panny Márie Fatimskej. 

21.-23. septembra 2007 sa konal prímestský tábor v Zborove. Spoločné dni prežilo 
cez 75 mladých a detí z farnosti.

26. septembra 2007 výlet birmovancov do Žakoviec a Tatier.

12.-18 novembra 2007 týždeň cirkvi pre mládež

17. novembra volejbalový turnaj mladých v Zborove. Víťazi družstvo zo Smilna.

Farský odpust vo Zborove. (hosť p. Kandráčová Monika)    -púť Dlholúčanov na 
odpust

Farská púť vo sv. zemi

31.decembra Ples rodín vo Zborove

25.-28. januára 2008 rekreácia birmovancov v rekreačnom prostredí Dubovica 
– Žliabky

23. február 2008 futbalový turnaj miništrantov 
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Veľkonočná symbolika:

OHEŇ -je symbolom nadšenia, zapálenia sa za niečo, symbolom Iásky. Boh sa zjavil 
Mojžišovi v horiacom kre. Ján Krstiteľ hlásal, že po ňom príde ten, ktorý bude krstiť 
ohňom (lLk 3, 16) a Ježiš sám vraví, že prišiel doniesť na zem oheň (Lk 12,49).Oheň 
spáli všetko, čo je zlé. Ak si od neho odpálime sviecu, nezmenší sa. Jeho plameň 
smeruje vždy nahor. Božské srdce Ježišovo i Nepoškvrnené srdce Panny Márie sa 
znázorňujú s plameňom Iásky. Kedysi ľudia na Veľký piatok zhášali v dome všetky 
ohne, ba aj oheň v peci, Iebo si na Bielu sobotu večer priniesli nový oheň so slávnosti 
vzkriesenia. Od ohňa počas veľkonočnej vigílie zapaľujeme novú veľkonočnú sviecu. 
VEĽKONOČNÁ SVIECA (paškál) -symbolizuje Ježiša Krista. Zdobí sa znakmi jeho 
rán, piatimi hrudkami. Horí vedľa oltára až do Nanebovstúpenia a pri všetkých veľ-
kých slávnostiach. VODA -je symbolom života. Nemá pevnú formu, je tekutá, preto je 
symbolom ľudskej pominuteľnosti. Kňaz ju pri sv. omši mieša s vínom, aby splynula 
s Ježišovou božskou prirodzenosťou. Voda pri krste je symbolom milosti Božej, kňaz 
ju na veľkonočnú vigíliu posvätí ponorením veľkonočnej sviece. KRÍŽ -je symbo-
lom nášho vykúpenia, hoci Peržania z neho, pre podobnosť s osami ľudského tela, 
urobili nástroj smrti. Pre nás kresťanov je symbolom odpustenia hriechov, symbolom 
vyslobodenia z moci hriechu. BARÁNOK -je vrcholom všetkých veľkonočných sym-
bolov. Predstavuje nevinnosť a tichosť, Iebo  trpezlivo znáša strihanie. V stredoveku 
sa stretávame so symbolom Iežiaceho baránka s krížom. Znázorňuje baránka pripra-
veného na obetu. Symbolom kresťanstva je však stojací baránok so zástavou, ktorá 
je symbolom víťazstva nad smrťou. VAJCE -obsahuje zárodok nového života, preto 
bolo u pohanov symbolom plodnosti. U kresťanov je symbolom zmŕtvychvstania 
.BAHNIATKA -predstavujú prvotinu jarných plodov. Posvätené bahniatka sa spália a 
popolom z nich budeme poznačení na Popolcovú stredu v nasledujúcom roku .KOR-
BÁČE a OBLIEVAČKA sú pozostatkami pohanských zvykov -topenie Moreny, zimy. 
Robievali to mladí ľudia, pritom šantili. Ak má byť Veľká noc naozaj štedrá, namiesto 
striekačiek musia byť vedrá.
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PROGRAM BOHOSLUŽIEB VEĽKÉHO TÝŽDŇA A VEĽKEJ NOCI.
ZBOROV DLHÁ LÚKÁ SMILNO STEB.HUTA

PONDELOK
Veľkého týždňa

      17.30      17.30     17.30    

UTOROK
Veľkého týždňa

       17.30       17.30 Spoveď  16.30 
    17.30 

STREDA
Veľkého týždňa

       17.30       17.30       17.30

ZEL. ŠTVRTOK       17.30       17.30        17.30     15.30 

Lamentácie
Krížová cesta

Deviat. k Bož. 
Milosrdenstvu

VEĽKÝ PIATOK
Krížová cesta 
celej far. po obci 

       7.30
      10.30
      14.15
     

15.00
20.00

      10.30
      14.15
     

15.00

       10.30
       14.15
      

15.00

      
10.30
17.00

17.30

Lamentácie
Posviacka jedál

Deviat. k Bož. 
Milosrdenstvu

B I E L A 
SOBOTA

      7.30
     15.00
     19.00
     

18.00

      
      15.00   
      19.00
     

18.00

     
      15.00
      19.00
     

18.00

       
14.00

     

VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
Vešpery

Rómska sv. omša

     7.30
     10.30
     14.00
     14.45

       7.30
      10.30
      14.00

      
       9.00
     14.00

     9.00

VEĽKONOČNÝ
PONDELOK

     7.30
     10.30

      7.30
     10.30

        
      9.00        9.00


