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    Pozrime sa ešte na jednu prístupovú cestu k chápaniu milosrdenstva, ktorú 
ponúka kresťanská psychológia. Z nej sa dozvedáme, aký je rozdiel medzi 
milosrdenstvom, ktoré ponúka Boh, a milosrdenstvom, ktoré robí človek. 
Človek obyčajne viac pozerá na krivdu alebo urážku, ktorá sa mu stala, ako na 
dotyčnú osobu. U Boha je to naopak: on hľadí v prvom rade na osobu, lebo 
vie, že veľmi často nie je príčinou zloba v človeku, ale jeho nevedomosť, 
rozčúlenie, prchkosť, nedomyslenosť a krátkozrakosť. Božie milosrdenstvo 
nás však vyzýva, aby sme vo všetkom hľadeli viac na osobu ako na vec. Takto 
sa aj nezmieriteľné oko môže premeniť na milý pohľad, ktorý dokáže 
porozumieť a odpustiť. 
   Kresťan, ktorý toto vie, prehĺbi svoju dôveru v Boha, získa nový vzťah aj k 
sebe samému. Oslobodí sa od rozpoltenosti a podráždenosti, prestane jeho 
vnútorná osamelosť. Pretože mu odpustil Boh, môže byť miernejší aj v 
posudzovaní druhých. Z vnútorného pokoja v jeho vnútri vyrastá v ňom 
hlboký súcit, ktorý mu pomáha pochopiť „človeka v človeku“. Takýto súcit je 
dušou každého zmierenia.  
   Keď sa kresťan pozerá späť na svoj život veriacimi očami a preberá jednotlivé 
životné situácie, ktorými prešiel, zisťuje, že ho Boh nikdy neopustil, i keď jeho 
cesty boli mylné. Hriechy nemôžu spôsobiť, aby sa Boží pohľad od nás odvrátil. 
Boh je iba viac alebo menej smutný z toho, aké sú naše skutky. V tejto dráme 
dvoch osôb nemôže človek sám prerušiť dialóg: my sa zriekame jeho, ale on sa 
nezrieka nás. Takto sa nám odkrýva Boh, ktorého veľkosťou je jeho láska. 
Vyzýva nás k novej dôvere.  
    Uzavrime našu úvahu slovami nemeckého dominikánskeho kazateľa Rudolfa 
Stertenbrika: 
    „Boh ťa miluje! Je milujúcou príčinou, z ktorej si sa zrodil. U neho nájdeš 
bezpečné prístrešie, aké nejestvuje nikde. Je tvojou pevnou istotou. Nič sa ti 
nemôže stať, lebo pri ňom sa rozplynú všetky biedy. Jeho sa nemusíš báť, aj 
keď si hádam urobil niečo zlého. S ním sa môžeš rozprávať, môžeš sa na neho 
spoľahnúť. A nezabudni, že Boh je usmievavým Bohom. Ostaň pri ňom na 
svojich cestách. Vracaj sa k nemu v svojich myšlienkach, prichádzaj často do 
jeho domu. Nezabúdaj na všetko dobré, čo ti urobil počas tvojho života. 
Potom nestratíš jemnocit, porozumenie k druhým a tvoj život bude 
cieľavedomý, plný hlbokých zážitkov. Tvoj život bude harmonický, bude 
odzrkadľovať budúcu blaženosť v nebi“.     
                                                                                                  Autor:  Anton Fabian
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M I L O S R D E N S T V O 
   Aj keď v tomto mesiaci končí Rok milosrdenstva,  je zjavné, že téma 
milosrdenstva nekončí, lebo je nadčasová. Potreba milosrdenstva vyplýva            
z poznania a úprimného hodnotenia seba samého. 
   Ľudsky vzaté každý človek je v istom stupni rozpoltenou osobnosťou. 
Napríklad si uvedomujeme, že sme niekedy plní dobroty, a inokedy zase 
tvrdého srdca, až nepoznávame seba samých. Sú chvíle, kedy svetlo neba 
ožaruje všetko naše myslenie a snaženie, ale sú aj okamihy, kedy je naše  
rozhodovanie a každé naše úsilie zahalené tmou egoizmu. 
   Pády teda patria k podstate človeka. Jeden padne tu, druhý tam, jeden tak, 
druhý inak. Všetci sme náchylní k pádu. Vyplýva to z našej nestálosti a z našej 
ľudskej slabosti. Keby sme nepadali, boli by sme bohmi. Lebo len Boh stojí 
pevne. Ostáva vždy verný sebe samému, vo všetkom konaní je dobrý, 
spravodlivý a svätý. Človek však nie je Bohom. Keby po páde opäť nevstal, bol 
by štvornožcom.  Čo je teda človek? „Je padajúci a znovu vstávajúci tvor“. 
   K tomu dodáva Blais Pascal: „Poznanie Boha bez poznania vlastnej biedy 
vedie k pýche. Poznanie vlastnej biedy bez poznania Boha vedie k zúfalstvu. 
Poznanie Ježiša Krista tvorí stred, lebo v ňom nachádzame aj Boha, aj svoju 
biedu“.  
   Sme nekonečne milovanejší, než si myslíme. To je hlboký zmysel Ježišovho 
posolstva. Miluje nás napriek všetkému, ba práve pre všetko, čo je v nás 
temné a rozpoltené. Lebo Božia láska je väčšia ako viny, ktorých sa človek 
môže dopustiť. Vracia nám stratenú jednotu a harmóniu.  
   U proroka Izaiáša čítame: „Ty si zachránil dušu moju od priepasti záhuby, 
lebo zahodil si za chrbát všetky hriechy moje“ (Iz 38, 17). Podobne hovorí 
prorok Micheáš: „Kto je Boh ako Ty, ktorý odpúšťaš hriechy... a zahodíš do 
hĺbky mora všetky viny naše“ (Mich 7, 18-19). Z týchto slov Písma vyplýva 
pre nás povzbudenie, aby sme s dôverou odovzdali svoj život do Božích rúk, 
ktoré nám vystiera v ústrety a nechali si ním zahojiť disharmóniu.  
    

  (Pokračovanie na štvrtej strane)                                                                                      
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Liturgický prehľad od 14.11.2016 do 20.11.2016 

 
 

14.11. (po) 

 

féria 

 
Ražňany 

† Anton a ostatní zosnulí rod. 
Semanovej a Katriňákovej 

 

18.00 

 

16.11. (st) 
 

féria 

 
Ražňany 

† František, Františka 
Z a BP pre rod. Repaskú 
 

 

18.00 

17.11. (št) sv. Alžbeta 

Uhorská 

 
Ražňany 

† Ján, Jozef 
Z a BP pre bohuznámu rod. 

8.00 

 

18.11. (pia) 
Výročie 

posviacky 

baziliky sv. Petra 

a Pavla, 

apoštolov 

 
Ražňany 

 
† Anton, Anna, Mária 
Z a BP pre Martu a jej rod. 

 

 

18.00 

 

19.11. (so) 
 

féria 

 
Ražňany 

Poďakovanie za 50 rokov 
života Emílie s prosbou o BP 
pre jej rod. 

 

18.00 

 

20.11. (ne) 

 

 
Tridsiata štvrtá 

nedeľa – 

KRISTA KRÁĽA 

 
 

Ražňany  
 

Poďakovanie za 60 rokov 
života Antona s prosbou o BP 
pre jeho rod. 

 

8.00 

Za veriacich 11.00 

Lektori 

14.11. (po) Katarína Solárová Karolína Telesnická 
16.11. (st) Anna Miščíková Alica Hudáková 
18.11. (pia) Laura Hudáková Dorota Kolková 
20.11. (ne) Ján Solár František Smetanka Antónia Rokošná 

Martin Štefančík Zuzana Štefančíková Daniela Floriánová 
21.11. (po) Lucia Solárová Katarína Kolková 
23.11. (st) Mária Nagyová Veronika Jusková 
25.11. (pia) Katarína Tulejová Gabriela Nagyová 
27.11. (ne) Anna Solárová Martin Kolek Vojtech Horňák 

Pavol Pavuk Mária Galeštoková Mária Slaninková 
Obetné dary 

20.11. (ne) Ján Solár Katarína Solárová 
Jozef Horňák Katarína Horňáková 

27.11. (ne) Magdaléna Kožušková Mária Jusková 
Vladimír Soľár Monika Soľárová 

Upratovanie kostola 

18.11. (pia) č. d.: 172, 173, 174, 175 
25.11. (pia) č. d.: 176, 177, 178, 179 



  

Liturgický prehľad od 21.11.2016 do 27.11.2016 

  

21.11. (po) 
 

 

Obetovanie Panny 

Márie 

 
Ražňany 

  Za zosnulých rod. Juskovej   
  a Solárovej 
  Z a BP pre rod. Juskovú                       
  a Lukáčovú 

 

18.00 

 

 23.11. (st) féria Ražňany   † Štefan, Štefan 
  Z a BP pre bohuznámu rod. 

18.00  

  
24.11. (št) 

sv. Ondrej Dung – 

Laka, kňaz 

a spoločníci, 

mučeníci 

 
Ražňany 

  † Juraj, Helena, Mária,   
  František, Mária, Ján, Alžbeta 
 

 

8.00 

 

 

  

25.11. (pia) 
sv. Katarína 

Alexandrijská, 

panna a mučenica 

 
Ražňany 

  Z a BP pre rod. Fabiánovú 
  Z a BP pre bohuznámu sestru 

 

18.00 

 

  

26.11. (so) 
 

 

féria 

 
 

Ražňany 

  Sobáš so sv. omšou 15.30  

  Za zosnulých rod. Kožárovej,   
  Karnišovej a Nagyovej 
  Z a BP pre bohuznáme rodiny 

 

18.00 

  

27.11. (ne) 

 

 

Prvá adventná 
nedeľa 

 
Ražňany 

  Poďakovanie za 80 rokov života  
  bohuznámej sestry s prosbou  
  o BP pre jej rod. 

 

8.00 
 

   Za veriacich 11.00  
OZNAMY     

1.  Dnes sa uzatvárajú brány milosrdenstva v diecéze. Rok milosrdenstva sa končí 

v nedeľu 20.11.2016. Poďakujme za milosti, ktoré sme počas tohto roka dostali. 
2.  Na sviatok Krista Kráľa sa koná pri bohoslužbách obnova zasvätenia sa 

ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na 
verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na 
sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.  

3.  Túto nedeľu 13.11.2016 o 15.00 hod. bude v pastoračnom centre stretnutie 

prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. 

4.  Pozývame chlapcov – miništrantov, teda tých, ktorí už miništrujú, alebo by chceli 
miništrovať, na stretnutie miništrantov do pastoračného centra v piatok 

18.11.2016 (sú prázdniny !!!) o 15.00 hod.. 

5.  Na budúcu nedeľu (20.11.2016) bude zbierka na kostolné potreby. 

6.  Na prvú adventnú nedeľu (27.11.2016) bude diecézna zbierka na charitu 

a taktiež požehnáme adventné vence. 

7.  Ak by ste mali záujem o púť do Izraela – Svätej zeme v termíne od     4.3. do 
11.3.2017 (čas jarných prázdnin), môžete si pozrieť ponuku na nástenke. Bližšie 
informácie u duchovného otca. 
Obecné oznamy 

1.  Oznamujeme občanom, že obecné kompostovisko, ktoré sa nachádza na bývalom 

PD, bude otvorené do 30.11.2016. Počas nasledujúcich zimných mesiacov bude 
uzatvorené. Dôvodom uzatvorenia je ukončenie jesenných prác, ukončenie projektu 
cez úrad práce - § 52a a prechod na zimné obdobie. 



  

 
 
 

 

 

 

 


