
Láska 
je jediný kľúč, 

ktorý otvára brány raja.
Kúsok raja je v každom úsmeve, 

v každom dobrom slove, 
v každom láskyplnom prejave. 

Kúsok raja je v každom srdci, ktoré je ako 
prístav...

V každom dome, 
ktorý sa vínom a chlebom, 

trochou ľudského tepla a 
piesňou pri západe slnka 

premieňa na domov.
Kúsok raja je v každej 

oáze, kde kvitne láska a 
kde sú ľudia opäť ľuďmi, 

bratmi a sestrami, jednou 
veľkou rodinou.

Si zodpovedný za lásku. 
Ak nežiješ v láske, 

nemôžeš obviňovať Boha 
za nešťastia vo svojom 

živote a vo svet. 
Boh vkladá svoju lásku aj 

do tvojich rúk 
ako kľúč od dverí vedúcich do raja.
Niektorí ľudia majú zlaté srdce. Zo 

všetkého čo robia, vyžaruje srdečnosť.
Iní zasa svojmu srdcu nedôverujú a nikdy 

nerobia to, čo im hovorí.

Je to škoda!
Nie je snáď srdce 
tou malou škárou na našej planéte, 
skrze ktorú vstupuje na svet láska? 
Ľudia sa môžu spoznať a navzájom 
pochopiť, len ak v ich srdciach prebýva 
láska.Všade tam, kde sa ľudia navzájom 

milujú, je prítomný a 
pôsobí Boh.
Boh je prítomný v 
každom dobrom človeku, 
ktorý ťa miluje, a ktorý s 
tebou zdieľa tvoju bolesť, 
sprevádza ťa a zostane s 
tebou, aj keď nadíde noc.
Boh sa na teba pozerá 
láskavými očami každého 
človeka, ktorý na teba 
hľadí s pochopením.
Je prítomný v každom 
slove, ktoré utešuje.
On je rukou na ramene, 
ktorá ti vlieva odvahu. V 
každom hrejivom objatí je 

teplo jeho srdca.
ON VSTAL A ŽIJE!
Povstaň teda, prijmi kľúč lásky, ktorý ti 
ponúka a ži ako človek nový.
Človek zmŕtvychvstalý!

Mgr. Martin Gnip
Administrátor farnosti

Jedno príslovie hovorí: “Štastie sa narodilo ako dvojča” 
-musíme sa oň deliť... Ďakujem všetkým, ktorí darovaním svojho času, svojej práce, 

darov a talentov, svojou ochotou, 
prispeli ku krásnemu a pokojnému priebehu Veľkonočného trojdnia...  Ďakujem 
ženám, ktoré upratali a vyzdobili Boží dom i Boží hrob, ďakujem lektorom ktorí 

našli odvahu prednášať Božie Slovo, 
ďakujem mužom, ktorí prijali pozvanie a nechali si umyť nohy :O)

ďakujem kantorke a žalmistke Zuzane za krásny spev, 
ďakujem miništrantom za príkladnú účasť a dôstojnú službu počas liturgie ... 

Ďakujem všetkým a delím sa s vami o moju radosť i šťastie ...
 Osobitne ďakujem Ing. Petrovi Jackovi a bratom Jackovým, za zakúpenie a 

inštalovanie nového, úspornejšieho osvetlenia nášho kostola...
 Rovnako úprimné ďakujem vyslovujem Ing. Richardovi Kašťákovi za zakúpenie a 

zabezpečenie inštalácie nového ozvučenia nášho kostola...

Vy všetci ste pre mňa darom...

Každé poďakovanie je nový začiatok... MINI

               Srdce Krista... 

       Jediný kľúč Lásky... 

Modlitba za vďačnosť
Pane naplň naše srdcia láskou a radosťou, 

náš rozum jasnými myšlienkami 
a dobrými nápadmi, 

naplň naše oči smiechom, 
naše uši hudbou, ktorú majú radi anjeli, 
naše ruky nežnosťou a ochotou pomôcť, 
naplň naše plecia silou a elánom...

Pane naplň más všetkých spokojnosťou.

Daj, nech sme vďační za všetko. 
Uč nás vďačnosti jednoduchých a skromných.

Požehnávaj nás 
na všetkých našich cestách. Amen.

                                                                                                    Velkonočný týždeň 2012

Mgr. Martin Gnip
Administrátor Farnosti

Wermer Steinberg



 Každé požehnanie je chválou Boha. Modlíme sa 
nad Božími darmi a pri ich používaní. Zdôrazňuje sa tak 
vzťah k Bohu a k veciam okolo nás, ako aj k Božím 
darom. Požehnanie dáva veciam zmysel na základe viery 
a tak vyjadruje vzťah človeka k svetu vo svetle viery. 
 Takáto chvála Stvoriteľa v kresťanskom farskom 
spoločenstve zahŕňa vždy  prosbu o spasiteľnú Božiu moc 
v Ježišovi Kristovi. 
 Prosby sa nikdy netýkajú samotných vecí, ale ľudí, 
ktorí ich budú užívať, aby im pomáhali nachádzať cestu k 
Bohu a vidieť láskyplnú Božiu starostlivosť.
 Žehnanie pokrmov na Veľkú noc súvisí so starou 
prísnou pôstnou disciplínou. Podľa nej bolo v pôste 
zakázané požívanie nielen mäsa, ale aj vajec a syra. Tieto dlho odriekané pokrmy boli 
na Veľkú noc požehnávané pre ich prvé domáce použitie. 
 Požehnanie pokrmov pripomína, že spoločenstvo so zmŕtvychvstalým Kristom 
pri eucharistickom stole má pokračovať doma hostinou lásky – agapé. 
 O to vlastne žiadame aj v úvode obradu požehnania jedál, keď prosíme Krista, 
aby bol naším hosťom a aby nám zoslal svoje požehnanie na pokrmy a aby v nás 
upevnil vedomie nášho spoločenstva s ním.

Aj v našej farnosti budeme požehnávať tradičné veľkonočné jedlá na Veľkonočné ráno:
07:00 h. - Areál kostola všetkých svätých
07:20 h. - Okolie kríža pri Koncuveskom
07:40 h. - Areál kaplnky (Huta)

Požehnanie veľkonočných jedál VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ
Dni veľkonočnej oktávy

Nedeľa
08.04.2012

Veľkonočná nedeľa
Deň veľkej noci 10:00 Za všetkých dobrodincov 

chrámu a farnosti

Pondelok
09.04.2012

Veľkonočný pondelok 08:15 Za dar viery v bohuznámej 
rodine

Utorok
10.04.2012

Veľkonočný utorok 17:15 Poďakovanie za dar 
zdravých detí a rodičov

Streda
11.04.2012

Veľkonočná streda 17:15 ZBP Heleny s rod.

Štvrtok
12.04.2012

Veľkonočný štvrtok 17:15 Za dar viery v bohuznámej 
rodine

Piatok
13.04.2012

Veľkonočný piatok 17:15 ZBP a pomoc pre Máriu

Sobota
14.04.2012

Veľkonočná sobota 08:15 ZBP Juraj a František

Nedeľa
15.04.2012

Druhá veľkonočná nedeľa
Nedeľa Božieho 
milosrdenstva

08:15 Za veriacich farnosti (Pro 
populo)

Veľkonočná...
Len v rukách Víťaza

môže byť hriech 
premenený na život.
Tak Boh ukázal,

že adamovská vina aj odchod
z raja boli len dočasné
a on jediný je Pánom.

Prichádza  v sláve 
s veľkonočným ránom...

Zuzana

Keď sa človek uvidel v pravde,
Kristus povedal:

Ostaň, namiesto Teba pôjdem ja.
Aby si hneď po mne

vošiel prvý do raja...
A rozopäl ruky na dreve...

Veľkonočný čas je časom milostí... a môže byť 
aj časom štedrosti... 

Tradičná veľkonočná zbierka bude v 
nedeľu 08.04.2012 pri svätej omši o 10:00 h.

Všetky obetované finančné prostriedky budú 
použité na rekonštrukciu farskej budovy.

Pán Boh zaplať a požehnaním i ochranou 
vynahraď.

Zuzana


