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Aby mali život … (Jn 10, 10)
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„Niet ho tu. Vstal z mŕtvych!“ 5 slov. 21 písmen. Ak by niekto chcel poznať vieru kresťanov,
nemusel by študovať priveľa múdrych kníh, nepotreboval by znalosti teológie, ani dejín Cirkvi.
To, aby pochopil podstatu viery, musí mu stačiť týchto 5 slov. Pretože na nich stojí viera apoštolov, pre tieto slová zomierali mučeníci, ba aj cirkevní otcovia pred nimi ostávali nemo stáť.
„Niet ho tu. Vstal z mŕtvych, ako povedal …“ Nádej ukrytá v slovách Evanjelia by bola akási
nedokončená, keby sme k nej nepridali dodatok „… a vy choďte do Galiley, tam ho uvidíte …“
Nespomínam ich náhodou.
Bolo by veľmi odvážne tvrdiť, že Kristovo zmŕtvychvstanie je len udalosťou s historickým
významom. Keby to tak bolo, zbytočné by bolo veriť v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela
a v život večný. Pretože to úplne vychádza z onoho veľkonočného rána.
„ …choďte do Galiley …“ Tieto slová povzbudzujú apoštolov, aby vyšli z úkrytu a išli do Galiley, aby išli za Tým, ktorého opustili. Tieto slová ich priamo vyzývajú k aktivite, k vzchopeniu
sa. A neskoršie stretnutie so Zmŕtvychvstalým ich prebudí tak, že nemajú žiadne obavy, necítia
znepokojenie, iba radosť.
Tieto slová povzbudzujú a priamo po mene vyzývajú i nás (respektíve by aspoň mali). Je mnoho
spôsobov, mnoho vecí, ktoré majú byť vykonané, mnoho viet, ktoré je potrebné povedať,
mnoho ľudí, ktorí majú byť milovaní a nie sú. A popri tom ani nikomu nemusíme povedať, že
sme Kristovi bratia a sestry, že sme boli Ním vyzvaní ísť a konať na Jeho pamiatku. Nech za nás
hovoria naše činy. A to potvrdzuje aj apoštol Jakub: „zo svojich skutkov ti ukážem vieru …“
V komunite zmierenia Taizé majú každú sobotu po západe slnka akúsi formu veľkonočnej
vigílie. V popredí je veľký kríž, ku ktorému prichádza ten, kto si uvedomuje vážnosť svojho
rozhodnutia. Kľaká si pred ním a svoje čelo kladie na tvár Ježiša Krista. Vyjadruje tak svoj
zámer nežiť viac pre seba, vzdať sa všetkých ilúzií, postojov a sebaklamov a nechať sa pretvoriť
Zmŕtvychvstalým.
Každý z nás bude môcť urobiť toto gesto počas Veľkej soboty. No nech to nie je len vonkajší
znak pred niekým, lacná póza. Nech je to hlavne skutok viery, akt kapitulácie pred Niekým, kto
má moc otvoriť nielen svoj hrob, ale aj hroby každého z nás. A to je pravá Veľká noc, skutočné
víťazstvo.
Veľká noc je pozvaním žiť, výzvou naplniť svoj život. V tieto dni môžeme hlbšie pochopiť, kto
je Boh v našom živote a čo je jeho cieľom.
A preto moje veľkonočné prianie znie:
Aby ste mali život vo viere, v nádeji a v láske.
Aby ste svoj život odteraz prežili plnohodnotne a bohato.
Aby ste s Kristom žili, s Kristom umierali a s Kristom povstali do Otcovej slávy.
DK
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KRÍŽOVÁ CESTA
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K pôstnemu obdobiu tradične patrí aj pobožnosť Krížovej cesty. Je jedným z prostriedkov, ako si sprítomniť Kristovo utrpenie a hlbšie si uvedomiť význam tejto udalosti pre náš
duchovný život. Táto pobožnosť má starodávnu tradíciu.

Z histórie

Keď vo stredoveku západní rytieri dobyli Jeruzalem, rozmnožili sa púte do Svätej
zeme, na miesta, kde žil a zvlášť kde trpel Ježiš. Púte boli obdarené i zvláštnymi odpustkami.
Bohužiaľ sa na takú ďalekú cestu mohli vydávať len ľudia zámožní, oslobodení od poddanských
prác a zdraví. Po skončení križiackych výprav, sa už nemohlo putovať do Svätej zeme vôbec.
Otcovia z rádu sv. Františka, ktorí sväté miesta opatrovali, chceli túto pobožnost umožniť všetkým (hlavnými šíriteľmi tejto pobožnosti boli sv. Bernard z Clairvaux, sv. František
z Assisi a sv. Bonaventúra). Preto miesta, na ktorých sa pútnici v Jeruzaleme zastavovali (Herodesov palác, - nádvorie, kde bol Ježiš odsúdený na smrť, - miesto, kde stretol plačúce jeruzalemské ženy, či miesto kde Šimon Cyrenejský vzal na svoje plecia Kristov kríž...), dali vymaľovať
a umiestnili ich v kostoloch. Tak vzniklo 14 známych zastavení tejto pobožnosti.
Cirkevné potvrdenie tejto pobožnosti vo forme udelenia odpustkov dal pápež Inocent
XI. v roku 1686 františkánom, pričom išlo o tie isté odpustky, aké sa dali získať na svätých miestach v Jeruzaleme. Pestovanie pobožnosti Krížovej cesty dalo vznik mnohým „Kalváriám“, ktoré sú architektonickými dielami, cennými svojou umelecko-historickou a v neposlednom rade
aj krajinársko-estetickou hodnotou. Prvé „Kalvárie“ na území Slovenska vznikali z iniciatívy
jezuitov, prípadne miestnej šľachty alebo mestskej rady.

Krížová cesta dnes

V mnohých mestách a obciach sa stáva zvykom na záver pôstneho obdobia (v Kvetnú
nedeľu či Veľký piatok) zorganizovať „verejnú“ Krížovú cestu priamo na uliciach daného mesta
či obce. Aj v Zborove chceme toho roku zorganizovať takúto Krížovú cestu. Aká však by mala
byť jej trasa?
Ježiš prežil svoju krížovú cestu v konkrétnom meste, v Jeruzaleme: začala v Getsemanskej záhrade a vyvrcholila na Kalvárii. Udalosť Umučenia posvätila tieto miesta. Vieme
tiež,
že Kristus zobral na seba hriechy celého sveta. Niet teda miesta na svete, kde sa trpí
a kde je bolesť, aby tam nebol prítomný aj Kristov kríž ale i jeho zmŕtvychvstanie. Toto vedeli
alebo intuitívne tušili i naši predkovia, a preto miesta tragédií, nešťastí ale aj radostí a úspechov
označili Božou prítomnosťou cez kaplnky, kríže a sochy svätcov – ani jeden takýto objekt nestojí
na svojom mieste náhodou. Sú to jednotlivé zastavenia krížovej cesty konkrétneho mesta či obce
a ich obyvateľov tak, ako ich napísal čas.
Zborov je miesto bohaté na takéto zastavenia „miestnej“ krížovej cesty. Vykonať si túto
pobožnosť práve na takýchto miestach znamená spojiť Zborov s Jeruzalemom; Krista so Zborovčanmi; a uvidieť zborovskú históriu vo svetle Kristovom.
kaplán Roman
Najbližšie aktivity farského rozmeru:
4. apríla – celofarská krížová cesta po obci Zborov. Začiatok o 19:00
18. apríla – výjazd na celoarcidiecézne stretnutie mládeže do Prešova- PO mestská hala
19. apríla – celofarská púť do Krakova – Lagievnikov
24. apríla – farské stretko miništrantov – Zborov, farská hala so začiatkom o 19:00
25. apríla – celofarská mládežnícka sv. omša v Zborove na tému „zmysel pre humor“
3. mája - deň otvorených dverí v kňazskom seminári v Košiciach
3. a 10. máj -1. sv. prijímanie
16. máj – výlet s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi do Levoče
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Z uskutočnených podujatí vo farnosti vyberáme:
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22.11. 2007
Celofarská mládežnícka sv. omša v Stebníckej Hute
Počet mladých 108.
Téma omše a stretka: Posmrtný život
organizácia miestnych, občerstvenie, výzdoba kulturáku: na jednotku s úžasom
mladí
29.12.2008
Celodekanátny turnaj chlapcov
Ešte v minulom roku sa zišla partia chlapcov okolo obetného stola „miništranti“.
Vybrali sa na celodekanátny futbalový turnaj k saleziánom na Vinbarg.
Všetko sa to začalo v pondelok ráno 29. decembra sv. omšou v kostole sv. Rodiny
na Vinbargu. No ešte pred ňou prebehla registrácia zúčastnených mužstiev z okolitých farností
Bardejovského dekanátu. Do kopy prišlo 35 mužstiev vo všetkých kategóriách. Našu farnosť
zastupovali v kategórii starší chlapci 10 chlapci a za strednú kategóriu dve mužstvá Zborov A.
a Zborov B, spolu za našu farnosť 29 chlapcov.
V príhovore počas homílie nám otec Maroš pripomenul, že „nie je dôležité vyhrať
za každú cenu, aj keď toto samozrejme patrí k futbalu, ale uvedomiť si, že nás nespája iba tento
futbal, či rovnaké dresy ale spoločná služba pri oltári“.
Po týchto slovách a sv. omši sme sa rozdelili do telocviční. Najstarší chlapci odišli
s kaplánom Lukášom do telocvične pod Vinbarg. A ten zvyšok ostal hore na Vinbargu v miestnej
základnej škole. Najmladší odišli do telocvične na Poštárku, no v tejto kategórii sme nemali zastúpenie.
Keďže v strednej kategórii bolo najviac chlapcov a dva naše tímy - povzbudzovali
sa navzájom. Oba sa držali statočne, no nie každý môže vyhrať. Do ﬁnále sa dostal Zborov A,
ktorý nenašiel premožiteľa.. :-) Starší chlapci, po ťažkom výkone a to nielen na ihrisku, skončili
na 4. mieste - no len s jedným prehraným zápasom.
Všetkým, ktorí akokoľvek pomohli Ďakujeme.
bohoslovec Lukáš G.

31.12. 2008

Farský ples

Na prelome rokov, v čase vianočnej atmosféry sa usporiadala akcia – ktorá chcela radosť týchto
dní zdieľať v spoločenstve ľudí, ktorí sa angažujú v živote farnosti. Kapacita haly v ktorej sa
táto akcia konala – Kultúrny dom v Zborove, nás zastavila na počte 346 zúčastnených. 310
platiacich + 36 hostí s personálom. Predalo sa 67 detských lístkov. Tí najmenší svojou hravou
veselosťou milo dopĺňali prestávky programu a kapely Tonic, ktorá šikovne doprevádzala tento
večer. Hostitelia – naši kňazi a pán starosta, mali možnosť prežiť s nami pekný večer, kde pod
vianočným stromčekom sme okrem tomboly našli radosť miestnych rodín – ktorá sa pretavila
v radosť spoločnú, z chvíľ tohto večera. Ďakujeme..
MK

4.1.2009

Celofarský novoročný koncert - Večer talentov

„ ... a zakopal ich, aby mu ich nikto neukradol.“
Tieto slová neplatili pre aktívne zúčastnených na novoročnom koncerte s názvom Večer
talentov, ktorý sa konal ako štvrtý v poradí v histórii našej farnosti, tentoraz 4.1.2009 v Dlhej
Lúke. Keďže nie všetci majú rovnaké dary, „ale Duch je ten istý“, prítomní sa mohli povzbudiť
piesňami, básňami, inštrumentálnymi skladbami, ako i atmosférou, ktorá na koncerte vládla. Do
programu sa zapojili spevácke zbory našej farnosti (The Angels –ZB, Chrámový zbor sv. Štefana
– SM, GAMA – LÚČ, Hviezdička – DL), žiaci zo SZUŠ pod vedením Marty Kmeťovej (SM),
básňou Ďakujem nás zo sebectva „zobudila“ Kristínka Krupová (DL) a svojou „troškou“ prispel
aj p. kaplán Roman Matisovský so sprievodom trúbky Jara Janeka (ZB), či Peter Šimco (DL)
akordeónovými tónmi.

Perla

5.

1/ 2009

Sprievodným slovom program viedli Janko Juhás a Gabika Kotuliaková. Krásny zimný večer ukončila po požehnaní udelenom obidvoma p. kaplánmi (Lukášom a Romanom) spievaná prosba Daj, Boh, šťastia tejto zemi s nádejou, že ju dobrý Otec vypočuje. Veď kto spieva,
dvakrát sa modlí. Po svojom výkone sa umelci stretli pri spoločnom agapé, čím sa aj utužili priateľské vzťahy medzi všetkými ﬁliálkami farnosti. Veríme, že sa takto všetci opäť stretneme, aby sme sa navzájom upevňovali vo viere a aby naše svetlo svietilo aj pre druhých.
GK

21.2.2009

Celofarská mládežka - O láske a priateľstve v Smilne

Stretnúť sa a podeliť sa s radosťami a problémami je vždy dobý nápad. A ak sa stretne vyše 170
mladých z dvoch farností (Zborov a Bardejov - saleziáni), ide o nápad priam dokonalý.
Takéto stretnutie sa odohralo v sobotu 21. februára v Kostole svätého Štefana v Smilne. Začalo
sa o 18. hodine svätou omšou, v ktorej sa nám prihovoril salezián o. Ivo. Celej liturgii dominovali
symboly ako ružové okuliare, ruža, hodiny, čo boli vlastne aj obetné dary, ktorými mladí dokázali, že si uvedomujú potrebu lásky vo svojich životoch. So záverom omše už po srdciach - obrazne
i skutočne - nezostalo ani stopy. Totiž, každý prítomný si v kostole našiel srdiečko s citátom a s
duchaplnou úlohou kaplána Lukáša si ich mal vymeniť s tajomným (ou) neznámym (ou). Téma
tejto mládežky bola “Zaľúbenie – randenie“.
Ani tu nemohlo chýbať agapé v miestnom kultúrnom dome, na ktorom ako
saleziáni, tak aj Zborovčania odprezentovali svoje aktivity. S pribúdajúcim
časom však neklesala dobrá nálada.
Hry a zápolenie vyvrcholili v opakovanom belgickom tanci, ktorý bol bodkou za spoločným večerom.
A čo dodať na záver? Vďaka všetkým,
ktorí napomohli tomuto stretnutiu
a vyjadrili tak presvedčenie, že láska
a priateľstvo môžu byť prežívané
aj s Kristom …
DK
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Farský zájazd na hokej do Košíc

14.3. 2009

Celofarský miništrantský turnaj vo futbale
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Finálovým zápasom hokejbalovej ligy na farskom dvore sa skončil 1. ročník tejto modernej a napriek tomu obľúbenej športovej aktivity. Ako výraz vďaky pre všetkých, ktorí sa zapojili do tejto aktivity, a ktorým život vo farnosti nie je ľahostajný, bol zorganizovaný výlet do Steel
Arény na semiﬁnálový zápas medzi HC Košice verzus Banská Bystrica. Autobus zaplnený do posledného miesta (59 ľudí) vyrazil z Bardejova a s menšími zastávkami dorazil presne a načas pred
štadión HC Košice. Atmosféra vďaka popcornu a víťazstve Košíc bola veľmi dobrá, miestami až
euforická.. Košickí hokejisti nesklamali a nakoniec vyhrali 4:0 a my všetci im držíme palce až do
ﬁnále, ale už len z gaučoviek našich obývačiek. Vďaka za krásne strávený čas, ktorý dokázali prežiť tri vekové generácie súčasne na jednom podujatí.
JJ
Miesto: „Jasacká hala“ pod Vinbargom
Počet družstiev: 8 v dvoch kategóriách : mladší a starší, celkovo 86 registrovaných hráčov
Úroveň turnaja: zabezpečený obed, registrovaní rozhodcovia, komentátor, časomerač, putovné
trofeje, DJ – music, šatne
Fanklub družstiev: tohto roku slabšie povzbudzovanie (chýbali rodičia)
Zranenia: žiadne
Víťaz mladšej kategórie (1-7 roč. ZŠ) po ﬁnálovom zápase DL – ZB 1:0, mužstvo z Dlhej
Lúky
Víťaz staršej kategórie (8 roč – strarší) ﬁnále Smilno – Zborov 7:1, mužstvo zo Smilna
MM
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Rozprávkový kútik

Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha najväčší priateľ človeka patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Na
zvýšenie úrovne čitateľskej gramotnosti p. uč. 2. ročníka CZŠ s MŠ sv. Faustíny v Dlhej Lúke
Mgr. A. Slivová vytvorila spolu so svojimi žiakmi „Rozprávkový kútik“ pre žiakov 1. stupňa.
Počas celého marca si žiaci mohli vypožičiavať knihy podľa vlastného výberu a vkusu. Okrem
tejto zaujímavej akcie sa žiaci dňa 25.3.2009 zúčastnili čitateľského maratónu. Prebiehal od 8.00
hod. ráno do 13.00 hod. poobede, kde sa všetci žiaci 1. až 4. ročníka striedali po 5 minútach čítania rozprávkovej knihy. Vytvorili tak nepretržite dlhú päťhodinovú čitateľskú reťaz, z ktorej mali
veľkú radosť.
Mgr. Ivana Vagaská, CZŠ s MŠ sv. Faustíny, Bardejov - Dlhá Lúka

Nová predstavená komunity sestier vo farnosti
sr. Joachima

Ak nosíš nebo v sebe, nájdeš ho všade. ( z Nepálu)
Táto myšlienka sprevádza môj život a túžbu po plnosti
života, ktorým je Kristus.
Narodila som sa 31.marca 1975 v Humennom. Pochádzam z obce Víťazovce, kde som spolu so svojimi rodičmi
a tromi bratmi prežila krásne detstvo. Základnú školu som
navštevovala vo Víťazovciach a Ohradzanoch. Po jej ukončení som nastúpila na SOU odbor predavačka do Humenného, kde pôsobili naše sestry, s ktorými som sa stretávala.
Oslovila ma na nich vnútorná sloboda a pokoj, ktorý z nich
vyžaroval.

Vtedy som pocítila v sebe túžbu po odovzdanosti Bohu. V našej farnosti vtedy pôsobil vdp.
Marko Trochan, na ktorom sme mohli vidieť pravé hodnoty života, ktoré formovali aj môj
osobný život.
Po zrelom uvážení som sa rozhodla odísť do rehole a zasvätiť svoj život Bohu.
rok 1993 – vstup do rehole v Báči,
1 rok kandidatúra
1 rok postulát
2 roky noviciát
prvé sľuby na 3 roky
obnova sľubov na 3 roky
Po týchto dočasných sľuboch som mala večné sľuby v r. 2003. Pôsobila som v Bratislave, v
Prešove, v Košiciach, v Lučenci, v Báči a v Bratislave.
Počas pôsobenia na Nunciatúre v Bratislave som absolvovala Pedagogickú a sociálnu
akadémiu – odbor sociálne služby v Trnave. Mala som vzťah k ľuďom, ktorí boli odkázaní na
pomoc iných, preto som vo voľnom čase navštevovala onkologické oddelenie v nemocnici na
Kramároch. Tento čas bol pre mňa veľkým prínosom, tam som mala možnosť vidieť, ako sa
Boh dotýka človeka v každej chvíli života.
Do Zborova som prišla 22. februára 2009. Nastúpila som pracovať na obecný úrad ako
opatrovateľka namiesto sestry Augustíny, ktorá odišla do Prešova.
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Máme prehľad o počte členov v ružencových bratstvách?

Dlhá Lúka:
24 ruží a 480 členov
najstaršia členka: Kukulská Mária 95 rokov.
najmladšia: Jurčišinová Lívia 12 rokov
Horliteľka: Marta Kotuľáková
Zborov:
20 ruží a 400 členov
najstaršia členka: Mária Vasiliaková 91 r.
najmladšia: dievcata vo veku 15 rokov.
Horliteľka: p. Slivová
Smilno:
10 ruží a 200 členov
najstaršia členka: Margita Pechová 94 rokov. najmladšia: Martina Paňková 12 rokov
Horliteľka: p. Zelemová
Steb. Huta 3 ruže 59 členov
Najstaršia členka: p. Grobárová 90 rokov
najmladšia: Pavlínka Želinská 15 rokov
Horliteľka: Mária Pecúchová
spolu vo farnosti: 57 ruží a 1139 členov
Údaj priam na Guinesov rekord k počtu ľudí žijúcich vo farnosti. Povedzte, nakoľko sú tieto
čísla pravdivé tak
ako ich vidí a vie o nich Boh ?
Preto pripomíname aj záväzky členov: každodenná modlitba desiatku sv. ruženca a osobná
účasť na
pobožnosti na prvú nedeľu v mesiaci – pri výmene tajomstiev, osobná angažovanosť vo farnosti.
FÚ Zborov
ZBOROV

DLHÁ LÚKA

SMILNO

STEB. HUTA

ZELENÝ ŠTVRTOK

18:00

18:00

18:00

16:00

Lamentácie
Krížová cesta
Deviat. k Bož.
Milosrdenstvu

7:30
10:30
14:30

10:30
14:30

10:30 po obci
14:30

10:30
16:30

VEĽKÝ PIATOK

15:00

15:00

15:00

17:00

Lamentácie
Posviacka jedál
Deviat. k Bož.
Milosrdenstvu

7:30
16:00
19:00

16:00
19:00

16:00
19:00

17:00

BIELA SOBOTA

19:30

19:30

19:30

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
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