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Od 18. – 25. januára, v Cirkvi
sa modlíme za jednotu kresťanov. Mod-
líme sa, lebo sme rozdelení a je to
bolestný fakt. Tento rok je významný,
lebo na rok 2017 pripadá 500. výročie
reformácie a rozdelenie kresťanov,
ktoré sa začalo 95. tézami Martina
Luther v Nemecku. Spomienka na refor-
máciu, podľa ekumenického spoločen-
stva, by sa mala sláviť ako oslava Krista
(Christusfest) a aby sa kládol dôraz na
Kristovo dielo zmierenia. Z tohto
dôvodu, Nemecko pripravilo tému
a texty, z ktorých vychádzame. Téma
toho roku, je od sv. Pavla z Druhého
listu Korinťanom 5, 14 – 20: zmierenie,
ženie nás Kristova láska. Sv. Pavol nám
pripomína, že Kristus zomrel za
všetkých ľudí, že sme jedna rodina
v Kristovi a ak chceme my žiť,
nemôžeme žiť len pre seba, ale tomu,
ktorý za nás položil svoj život. Iba ten,
ktorý je v Kristovi, je novým stvorením,
a dokáže sa snažiť o zmierenie tak
s Bohom ako aj so svojím blížnym a tak
budovať jednotu. 

zmierenie
ženie nás kristova láska

Osvojiť si takéto zmýšľanie, Kris-
tove zmýšľanie s úsilím o zmierenie a o jed-
notu, je neodmysliteľná požiadavka v našej
spoločnosti, tak v našich rodinách, vo
farnostiach, v arcidiecéze ale aj celkovo
medzi nami katolíkmi, lebo len takto
dokážeme spoločne pozerať na Krista a sa
k nemu približovať.

O túto jednotu a zmierenie treba
však bojovať. Mnohí si pamätáme pád
Berlínskeho múra v 1989.
Tento múr sa toho roku stáva symbolom
rozdelenia kresťanov a zmierenia, ktoré
spoločne hľadáme. 

V každej situácii, v ktorých sa zdajú
zmierenie a jednota nemožné, pád
Berlínskeho múra nám dáva nádej, že
zmena je možná iba s Bohom. Aj v posled-
nom čase, sme svedkami dosť búrlivého ob-
dobia v Cirkvi, kedy niekoľko biskupov
a kardinálov vyjadrili pochybnosť a nejas-
nosť v učení pápeža Františka. Paralelne,
útoky zlého sú čím viac a viac badateľné vo
svete proti pokoji, proti láske, proti jednote.
Rodiny sú ohrozené ťažkou danou fi-
nančnou situáciou a kvôli tomu, člen rodiny
musí vycestovať do zahraničia, aby sa dal
chlieb na stôl. Kto sa na to všetko pozerá
objektívne, si uvedomí, že jednota v našich
vzťahoch, medzi nami, medzi kresťanmi,
medzi všetkými, je naozaj naliehavá záleži-
tosť. Ak sa o jednotu nesnažíme, diabol
(z gréckeho diabolos – ten ktorý rozdeľuje),
sa z nás teší a vôbec nenapĺňame svoje
poslanie ako kresťania, ktorí majú byť jedno,
ako je Ježiš Kristus s Otcom jedno (Jn
17,21-23). Keď sa Pán Ježiš modlí za našu
jednotu, o to viac sa musíme my modliť za
jednotu medzi nami kresťanmi a vo svete. 

Nech je tento týždeň, ale aj celý
rok, preniknutý našimi modlitbami a snahou
o zmierenie a jednotu medzi nami ako aj
medzi všetkými kresťanmi. Len vtedy
budeme skutočnými svedkami Kristovej
lásky, ktorá nás ženie byť autentickými
kresťanmi.                             

kaplán Mathias
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Uvedenie dospelých do kresťanského života
katechUmenát

Stať  sa kresťanom sa už od č ias apošto lov uskutočňuje
postupným napredovaním a uvádzaním do kresťanského ž ivota
tromi sviatosťami,  ktoré tvor ia jeden celok: krstom, birmovaním
a eucharistiou .  

Aby dospelý mohol  byť pokrstený,  sa vyžaduje,  aby pre-
jav i l  vôľu pr i jať  krs t ,  aby bol  dostačujúco poučený o pravdách
viery  a kresťanských pov innost iach a aby sa katechumenátom
svedči l  v kresťanskom živote (kán. 865).  

Toho roku,  v  našej  farnost i  sa dvaja mladí  ľudia,  Michal
a Peter,  pr ipravujú vstúp iť  do kato l ícke j  c i rkv i .  Už nejaký čas,
tajomným spôsobom ich Boh volal  a Duch Svätý v nich účinkoval,
a  on i  to to  vo lan ie počul i  a  rozhodl i  sa,  že chcú vstúp iť  do ka-
tol íckej  Cirkvi .  Je to pre Cirkev veľká radosť,  lebo je to pr iamy
dôkaz toho, že Boh stále svoj ím Duchom pr iťahuje k sebe ľudí,
aby všetci  patr i l i  do jedného stáda pod jedným past ierom, ktorým
je Ježiš Kr istus (Jn 10,16).  

Katechet ická príprava korešponduje so štyrmi obdobami,
k toré predchádzajú samotnému uvedeniu:  predkatechumenát,
katechumenát,  obdobie očisťovania a mystagógia.

Michal  a  Peter  sú momentá lne v  období  predkatechu-
menátu,  počas ktorého predbieha obdobie evanjel izácie a osvo-
ju jú  s i  zák lady duchovného ž ivota a pravdy kresťanskej  v iery.
Keď sú osvedčení ,  že ich túžba je  naozaj  úpr imná,  sú pr i ja t í
medzi katechumenmi krátkym obradom pri  svätej  omši a vstupujú
do obdobia katechumenátu – v  našom kosto le  ich pr i jmeme
medzi  katechumenmi 6.  februára pr i  večernej  svätej  omši.  

Obdobie katechumenátu je d lhšie obdobie,  rozdelené na
t r i  s tupne (prvý s tupeň začína obradom pr i ja t ia) ,  v  k torom sa
venujú pr iamej katechéze pr i  stretnut iach s kňazom. V tomto ob-
dobí  katechumenátu sa h lbš ie  vysvet ľu jú  jednot l ivé ta jomstva
Ježišovho života a pravdy viery.  Počas katechumenátu, oslávime
druhy stupeň, kedy katechumeni (Michal  a Peter)  spolu so svo-
j imi  ruč i te ľmi  (neskôr  sa s tanú krs tnými  rod ičmi) ,  budú pred-
stavení  ce le j  Ci rkv i  a  sú vyvolení  k  tomu,  aby o ne jaký čas
pr istúpi l i  k  in ic iačným sviatost iam. 

Počas druhého stupňa katechumenátu, (obdobie očisťova-
n ia)  t r i  k rát  sa ešte s t re tneme pr i  sväte j  omši ,  pr i  k tore j  sa
slávnostne odovzdá symbol viery – verím v Boha ,  a symbol mod-
l i tby – otče náš .  Tret í  stupeň katechumenátu je slávnostné pri-
jat ie iniciačných sviatostí .  

Po pr i jat í  sviatost i ,  začína posledné obdobie,  mystagógia
pr i  ktorom vnikajú do tajomst iev Ježišovho života a účasťou na
Euchar ist i i  už novým rozmerom vnímajú svoju novu vieru.  

Sprevádzajme Michala a Petra našimi modl i tbami.
kaplán Mathias

Vychádza týždenne vždy k nedeli.Redakčná rada: farská pastoračná rada a veriaci farnosti.Vaše
pripomienky, návrhy čakáme na email adrese: casopispoverello@gmail.com; Príspevok na vy-
dávanie: 0,10€

Resp: Pán je moje svetlo a moja spása.



1. Na upratovanie kostola k nasle-
dujúcej nedeli prosíme rodiny di-
likovu, Fignikovu a hrubyovu.
Zároveň vyslovujeme vďaku
rodinám, ktoré upratovali kostol
k dnešnej nedeli.
2. Na kostolné potreby darovala
Bohu známa rodina 100,- €, Bohu
známy daroval 40,- €. Pán Boh
zaplať za milodary.
3. V utorok po večernej sv. omši
bude Biblické stretnutie v kate-
chetickej miestnosti.
4. V stredu po večernej sv. omši
bude stretnutie modlitby otcov
v katechetickej miestnosti. Pozý-
vame mužov – otcov rodín.
5. V sakristii si môžete zakúpiť
knižku  vdp. Jozefa Vasiľa
snázvom spiritualita
k Božskému srdc Ježišovmu.
Cena je 5,- €.  (kniha bola
vypredaná – došli nové kusy)
6. Vo februári (10.2.-11.2.)
chystáme duchovnú obnovu
pre žiakov – siedmakov.
Uskutoční sa v priestoroch
Cirkevného gymnázia. 
Začneme večernou sv. omšou
a program obnovy skončí
v sobotu na poludnie. 
Ak máte záujem zúčastniť sa
na obnove, vezmite si prih-
lášky vzadu v kostole
a správne vypísané ich
doneste do kostola alebo ses-
tričkám do 8.2.2017. Srdečne
pozývame.

svätá angela merici (1474-1540)
Narodila v talianskom mestečku do

zbožnej rodiny. Doba, v ktorej Angela žila,
bola postihnutá vojnovými konfliktami
a úpadkom morálky ľudí i Cirkvi. Vplyvom
tejto situácie a pevnej viery sa Angela
rozhodla, že zasvätí svoj život pomoci
tým, ktorí to potrebujú. V roku 1516
prichádza do mesta Brescia, kde po čase
získala povesť obetavej ženy. Okolo
Angely sa postupne vytvorilo spoločen-
stvo žien, ktoré boli jej nasledovníčky.
V roku 1535 bola založená Spoločnosť
Sv. Uršule, ktorej predstavenou sa stala
Angela. Ich prvotným záujmom bola
pomoc sociálne odkázaným, napr.
sirotám a chudobným rodinám, a služba
Bohu. Spoločnosť zakladala sirotince
a školy. Ženy, ktoré doň vstúpili, mali
vzácnu príležitosť sa vzdelávať. Čin-
nosťou Angeli Merici a uršulíniek sa
nechali inšpirovať viacerí jej súčasníci
a charitatívnu prácu rozvíjali v mnohých
častiach Talianska. Angela zomrela 27.
januára.   Za svätú bola vyhlásená v roku
1807. Uršulínky pôsobia aj na Slovensku
- v Bratislave, v Košiciach a v Trnave.
Popri kláštoroch spravovali aj dievčenské
školy.

liturgický program na 3. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut st Št Pi So ne

Na Vŕšku 18.00 9.30

Rodinná
Oblasť

11.00

deň litUrGický  kalendár čas ÚmYslY

po
23.1.

Féria

(Hebr 9,15.24-28; Ž 98; Mk 3,22-30)

6.30

18.00

Poďakovanie Bohu 
za 79. rokov života

+ Michal, Mária

Ut

24.1.

sv. FrantiŠka saleského
BiskUpa a Učiteľa cirkvi

(spomienka)
(Hebr 10,1-10; Ž 40; Mk3,31-35)

6.30

18.00

+ Markéta

+ Anna

st

25.1.

oBrátenie sv. pavla, 
apoŠtola

(spomienka)
(Sk 22,3-16; Ž 117; Mk 16,15-18)

6.30

18.00

+ Štefan, Anna

+ Ján Bango

Št

26.1.

sv. timoteJa a títa, BiskUpov
(spomienka)

(Tit 1,1-5; Ž 96; Lk 10,1-9)

6.30

18.00

+ Mária, Michal

+ Mária Hrunená

pi

27.1.

Féria

(Hebr 10,32-39; Ž 37; Mk 4,26-34)

6.30

18.00

+ Valéria, Michal

+ Zuzana, Andrej, Juraj

so

28.1.

sv. tomáŠa akvinského
kŇaza a Učiteľa cirkvi

(spomienka) 
(Hebr 9,2-3.11-14; Ž 47; Mk 9,20-21)

7.00

18.00

+ Jozef

+ Juraj, Helena

ne

29.1.

Štvrtá nedeľa cez rok

(Sof 2,3;3,12-13; Ž 146; 1Kor 1,26-31;

Mt 5,1-12a)

8.00

9.30

11.00

18.30

+ Anna

+ Ján, Miroslav

Vlastný úmysel

ZBP Juraj – 60. rokov života

nedeľa     
29.1.2017 8.00 9.30 11.00 18.30

Gazda
Gazdová

Demčák
Plančárová

Kľučár
Kľučárová

kurátori

lektori na budúcu nedeľu:

oznamy: svätec týžDňa

SviatoSť manželStva
Si chcú vySlúžiť:

Miroslav Dlhý a Mária Štefaňáková

ohlasujú sa tretí krát

Zahŕňte týchto mladých 
do svojich modlitieb !




