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Evanjel ium dnešnej  p iatej
nedele v  období  cez rok n ie  je
síce obs iah le,  no Jež iš  nám
prost redníc tvom neho radí
a povzbudzuje nás k  tomu,  aby
sme sa s ta l i  tým,  k  čomu sme
ako kresťania bo l i  povolaní .
Každý kresťan by mal  byť  to t iž
svet lom a soľou pre tento svet .
Kresťan sa nemôže uzavr ieť  do
seba.  Kresťan má byť pr ínosom
všade.  Jež iš  Kr is tus to  jednoz-
načne vy jadru je  s lovami :  „Nech
tak sv ie t i  vaše svet lo  pred
ľuďmi,  aby v ide l i  vaše dobré
skutky a oslavoval i  vášho Otca,
k torý  je  na nebesiach. “  Jež iš
však neostáva iba pr i  s lovách,
ale celým svoj ím životom je pre
nás dokonalým vzorom. 

nech tak svieti  vaše
svetlo pred ľuďmi.. .

On sám je  soľou zeme
a Svet lom sveta.  Preto každého
jedného z nás pozýva k  tomu,
aby sme sa s ta l i  jeho učeníkmi
a nas ledoval i  ho.  Kr is tus,  ako
Svet lo  sveta odovzdáva svet lo
nám, aby sme a j  my „sv ie t i l i “
vv dnešnom svete nielen svoj imi
s lovami ,  a le  h lavne skutkami .
Tak,  ako aj  učeníc i  sme povinní
odovzdávať svet lo  iným. Všetc i
by sme mal i  byť prík ladom v ko-
naní  skutkov lásky a mi losrden-

stva,  pretože láska k  b l ížnym
a svedectvo ž ivota p lyn ie
z h lbokého vzťahu z jednotenia
s Kr istom. 

Krstom  sme tot iž  pr i ja l i
záväzok byť  soľou,  svet lom
a mestom na návrší  pre svoje
okol ie .  Kresťanstvo teda n ie  je
len o účast i  na sväte j  omši ,  a le
najmä o s lužbe a vnímaní
potr ieb našich bl ížnych.

Podobenstvá o soli a svetle
objasňujú našu zodpovednosť vydá-
vať svedectvo o Kristovi až do
konca čias. A tak, ako svetlo má
svietiť a soľ dávať chuť, máme byť
my tými, ktorí sú podnetom pre
iných k tomu, aby aj oni oslavovali
Otca, ktorý je na nebesiach.

Anna Vozárová
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Svetový deň chorých 
11. februára sa bude v celej Cirkvi a zvlášť v Lurdoch sláviť 25. svetový

deň chorých na tému: Údiv nad tým, čo Boh koná: „Veľké veci mi urobil ten,
ktorý je mocný...“ (Lk 1, 49). Prinášame krátené Posolstvo Svätého Otca Fran-
tiška:

Slávenie tohto dňa zaviedol Ján Pavol II. v roku 1992
a po prvý raz sa konalo práve v Lurdoch, 11. februára 1993.
Tento deň je príležitosťou venovať osobitnú pozornosť situácii
chorých a všeobecne, trpiacich; zároveň vyzýva tých, ktorí sa
im venujú – počnúc ich príbuznými, zdravotníckymi pracov-
níkmi a dobrovoľníkmi – aby ďakovali za povolanie, ktoré prijali
od Pána: sprevádzať chorých bratov a sestry. 

Vyslovujem svoje uznanie všetkým tým, ktorí
– v rôznych úlohách a vo všetkých zdravotníckych štruktúrach
po celom svete – odborne, zodpovedne a obetavo prispievajú
k zmierneniu utrpení chorých, k vyliečeniu a každodennému
pocitu zdravia. 

Chcel by som vás všetkých – chorých, trpiacich, lekárov,
zdravotnícky personál, príbuzných, dobrovoľníkov – povzbudiť,
aby ste uvažovali o Márii Uzdravení chorých, ktorá je zárukou
nežnej Božej lásky ku každej ľudskej bytosti a vzorom odovz-
dania sa do jeho vôle. Kiež vo viere, živenej Božím slovom
a sviatosťami, vždy nájdete silu milovať Boha a bratov, a to aj
pri prežívaní choroby.

Každý chorý vždy je a zostáva ľudskou bytosťou, a ako
s takou s ním treba zaobchádzať. 

Svojou modlitbou a povzbuzením chcem byť nablízku
lekárom, zdravotníkom, dobrovoľníkom i všetkým zasväteným
osobám, ktoré sa venujú službe chorým a núdznym; cirkevným
i svetským inštitúciám, ktoré v tejto oblasti pôsobia; a tiež
rodinám, ktoré sa s láskou starajú o svojich chorých
príbuzných. 

Ó, Mária, naša Matka,ty v Kristovi každého z nás prijímaš za
svojho syna či dcéru, povzbudzuj dôveryplné očakávanie nášho
srdca; posilňuj nás v našich chorobách a trápeniach; veď nás ku
Kristovi, tvojmu Synovi a nášmu bratovi, a pomôž nám spoliehať sa
na Pána, ktorý koná veľké veci.

Všetkých vás uisťujem o tom, že na vás neustále pamätám
v modlitbe, a zo srdca vám udeľujem apoštolské požehnanie. 

8. decembra 2016, na sviatok Nepoškvrneného počatia
pápež František

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: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.



1. Na upratovanie kostola k
nasledujúcej nedeli prosíme
rodiny  Fajčákovú, Gazdovú a
mikitovú. Zároveň vyslovu-
jeme vďaku rodinám, ktoré up-
ratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby
darovala Bohu známa veriaca
25,- €, dve Bohu známe rodiny
po 50,-€ a novomanželia Dlhí
zo svadby 50,-€. Pán Boh
zaplať za milodary.

3. V pondelok pri večernej sv.
omši bude obrad prijatia
dvoch kandidátov na krst
medzi katechumenov. Kaza-
teľom bude kaplán z farnosti
Košice–Dóm, Mgr. Peter Jano.

4. V utorok po večernej sv.
omši bude stretnutie lektorov,
ktorí čítajú čítania pri sv. omši-
ach. Prosíme o účasť všetkých,
ktorí v ten deň môžu prísť.

5. Vo štvrtok budú v našom
farskom kostole dekanátne
rekolekcie o 9.00 za účasti o.
arcibiskupa Bernarda. 
ranná sv. omša v ten deň
preto nebude. Úmysel rannej
sv. omše bude pri rekolekčnej
sv. omši.

6. V sobotu bude spomienka
Lurdskej Panny Márie – sve-

tový deň chorých. V tento deň
budeme pri spoločnej bo-
hoslužbe udeľovať sviatosť po-
mazania chorých tým, ktorí sú
ťažko chorí, alebo aj tým, ktorí
už pomazanie prijali, ale ich
zdravotný stav sa zhoršil. vo
farskom kostole pri rannej
sv. omši o 7.00, na filiálke
vranovské dlhé o 8.00.

7. v sobotu o 9.30 bude
v našom kostole prvá kate-
chéza prvoprijímajúcich detí
a ich rodičov. Prosíme, aby
deti prišli s aspoň jedným svo-
jim rodičom.

obrad prijatia medzi 
katechumenov

Naši kandidáti na katechu-
menát už prijali prvú zvesť o živom
Bohu a majú začiatočnú viery v Krista
Spasiteľa. Predpokladá sa prvá evan-
jelizácia a začiatok obrátenia a viery,
zmysel pre Cirkev a stretnutia s kňa-
zom. Žiada sa, aby na každom
slávení mala aktívnu účasť celá
farská komunita, preto uvádzame
texty tohto obradu, ktoré veriaci ľud
odpovedá nahlas na otázku kňaza
o ochote im pomáhať: 
Kňaz: A vy, ručitelia, ktorí teraz pred-
stavujete kandidátov na krst, aj vy
všetci, bratia a sestry, ktorí ste tu prí-
tomní, ste ochotní pomáhať im hľadať
Krista a v ich úsilí nasledovať ho? 
Veriaci: Áno, sme ochotní.
Kňaz: ... modlime sa.. 
Veriaci: Teba, Otče, chválime a vele-
bíme.

Liturgický program na 5. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut St Št Pi So ne

Na Vŕšku 18.00 8.00 9.30

Rodinná
Oblasť 11.00

deň LITUrGIcKÝ  KaLendÁr čaS ÚmYSLY

Po
6. 2.

Sv. PavLa mIKIHo 
a SPoLočníKov, mUčeníKov

(spomienka) 
(Gn 1,1-19; Ž 104; Mk 6,53-56)

6.30

18.00

ZBP rodina Andreja 
a Vladimíry

+ Mária

Ut

7. 2.

FÉrIa

(Gn 1,20-2,4; Ž 8; Mk 7,1-13)

6.30

18.00

+ Pavol

+ Michal, Mária

St

8. 2.

FÉrIa

(Gn 2,4-9.15-17; Ž 104; Mk 7,14-23)

6.30

18.00

+ Jozef, Mária, Helena

Za obyvateľov bytovky 
1018 VT-JUH

Št

9. 2.
FÉrIa

(Gn 2,18-25; Ž 128; Mk 7,24-30)
                               

9.00

18.00

+ Michal, Alžbeta

+ Ján, Rudolf, Peter

Pi

10. 2.

Sv. ŠKoLaSTIKY, PannY
(spomienka)

(Gn 3,1-8; Ž 32; Mk 7,31-37)

6.30

18.00

+ Mária

+ Veronika Servanská

So

11. 2.

PrebLaHoSLaveneJ 

PannY mÁrIe LUrdSKeJ, (spomienka)

(Iz 66,10-14; Ž:Jdt 13; Jn 2,1-11)

7.00

18.00

ZBP rodiny Lucie

+ Kamila

ne

12. 2.

ŠIeSTa nedeľa cez roK

(Sir 15,16-21; Ž 119; 1Kor 2,6-10; 
Mt 5,17-37)

8.00

9.30

11.00

18.30

+ Jozef

ZBP a dary D. Sv. pre Máriu

Za farníkov

+ Elena, Viktor, Mária, Juraj 

nedeľa     
12. 2. 2017 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota 18.00
Klapák

Klapáková

Uriga
Josipčuková

Benčo
Fecenková

Josipčuk
Antolíková

Gazda
Gazdová

Lektori na budúcu nedeľu:

oznamy:




