
Poverello

Keď sa navzájom st re tá-
vame a pýtame sa ako sa máme,
mnohí  odpovedajú,  že majú veľa
práce, veľa starost í ,  n ič nestíhajú
a to  nehovor ím o zdravotných
a iných problémoch. Starost i  majú
nielen ľudia v produktívnom veku,
rodič ia,  zamestnaní ,  a le zdalo by
sa,  že paradoxne a j  nezamest-
naní ,  dôchodcovia,  det i ,  mládež.
Nie je čas dokonca ani  na tú mod-
l i tbu,  ba n iekedy nevy jde ísť  an i
v  nedeľu do kosto la .  No,  a le  veď
musíme s i  predsa občas a j
oddýchnuť,  uvoľniť  sa.

„nebuďte ustarostení...“ 

Ľudia vždy mal i  a  budú mať
starost i .  A keďže nás Ježiš mi lu je
a chce nás ušetr iť  od stresov hov-
orí :  Nebuďte ustarostení  o zaj t ra-
jšok,  veď Boh,  k torý  sa s tará
o poľné ľa l ie  a  o nebeských
vtákov,  is to  sa postará a j  o  vás.
Boh sa postara l  o  Izrae l i tov,  ako
ich vyv iedol  z  Egypta a pomáhal
im na ceste do zasľúbenej  zeme.
Bol i  h ladní ,  da l  im mannu,  bo l i
smädní,  dal  im zo skaly vodu, mal i
chuť na mäso, poslal  im prepel ice.
Hynul i  – stači l  im pohľad viery na
medeného hada,  bo l i  s labí ,  Boh
bojoval  za nich prot i  nepr iateľom. 

Ale čo potom propaguje
kresťanstvo? Útek zo života,  pohŕ-
danie svetskými  vecami
a s tarosťami? Nie!  Jež iš  hovor í :

„Nebuďte ustarostení . . . “ (Mt  6 ,
25) .  A n ie:  nestara j te sa vôbec!
Pán uznáva,  že každý deň má
dosť  lopoty  a dr iny,  s tarost í
o  pot rebné vec i  a  že nebeský
Otec vie o týchto veciach potreb-
ných k ž ivotu.  Sám Ježiš praco-
va l  mnoho rokov v  d ie ln i  sv.
Jozefa,  aby pomohol  Sväte j  ro-
d ine za is t i ť  nutné ž ivotné
prost r iedky.  Jež išovo s lovo
o zbytočných starost iach nezna-
mená teda chválu pre len ivých.
Naopak, ostáva povinnosť práce
a s tarost í ,  a le  bez paniky,
pr í l išne j  úzkost i  a  d ivokej  ž ia-
dost ivost i .

N iekedy sa pýtame sami
seba,  prečo sa tak ženieme len
za zabezpečením,  radosťami
a rozptý lením tohto sveta
a času? Prečo s i  nevedia ľudia,
a j  ja  sám, odopr ieť  radost i ,
a lebo odlož iť  zbytočné starost i ,
k toré neprospievajú duševnému
životu?

Je to  len preto,  že máme
málo v iery v Boha, málo veríme
a len veľmi vzdialeno a hml isto,
a že okrem tohto ž ivota existuje
a j  iný ž ivot ,  oveľa dokonale jš í
a  obsahovo p lnší .  Boh je  sku-
točne ž ivá osoba a ž ivot
v  budúcnost i  s  n ím a lebo bez
neho si  pr ipravujeme životom tu
na zemi.

Peter Orendáč
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Božie slovo je darom. Druhý je darom.

Drahí bratia a sestry,prinášame vám skrátené 
Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2017: 

Pôstne obdobie je novým začiatkom; cestou, ktorá vedie k istému cieľu:
Veľkej noci vzkriesenia, Kristovmu víťazstvu nad smrťou. A táto doba nám za-
každým adresuje dôraznú výzvu na obrátenie: kresťan sa má obrátiť k Bohu
„celým svojím srdcom“ (Joel 2, 12), nesmie sa uspokojiť len s priemerným
životom, ale má rásť v priateľstve s Pánom. Pôstne obdobie je vhodným časom
na zintenzívnenie duchovného života prostredníctvom posvätných prostriedkov,
ktoré nám Cirkev ponúka: pôstu, modlitby a almužny. Základom toho všetkého
je Božie slovo, ktoré sme v tomto čase pozvaní horlivejšie počúvať a meditovať.
Osobitne by som sa chcel pristaviť pri podobenstve o boháčovi a chudobnom
Lazárovi (porov. Lk 16, 19 – 31).

1. Druhý je darom. Lazár nás učí, že druhý je darom. Správny vzťah
s ľuďmi spočíva vo vďačnom uznaní ich osobnej hodnoty. Ani chudobný pred
dverami boháča nepredstavuje nepríjemnú prekážku, ale je výzvou na obráte-
nie a zmenu života. Prvým skutkom, ku ktorému nás toto podobenstvo vyzýva,
je otvoriť druhému dvere nášho srdca, pretože každý človek je darom, či už je
to náš blízky alebo neznámy chudobný. Každý život, ktorý nám ide v ústrety, je
darom a zaslúži si prijatie, rešpekt, lásku. 

2. Hriech nás oslepuje. Apoštol Pavol hovorí, že „koreňom všetkého
zla je láska k peniazom“ (1 Tim 6, 10). Tá je hlavným dôvodom skazenosti a
zdrojom nenávisti, hádok a podozrievania. Namiesto toho, aby sa peniaze stali
nástrojom našej služby na konanie dobra a uskutočňovanie solidarity s druhými,
môžu nám i celému svetu prispieť k egoistickému zmýšľaniu, ktoré nenecháva
miesto pre lásku a bráni pokoju. Podobenstvo ďalej ukazuje, že boháčova
chamtivosť ho robí márnivým. Najnižším stupňom tohto morálneho úpadku je
pýcha. Pre človeka skazeného láskou k bohatstvu neexistuje nič len vlastné
„ja“, a preto ľudia, ktorí ho obklopujú, sú mimo jeho pohľadu. Ovocím pripú-
tanosti k peniazom je teda istý druh slepoty: bohatý nevidí hladného, ranami
pokrytého a vo svojom ponížení zahanbeného bedára.

3. Božie slovo je darom. Pôstne obdobie je tým najvhodnejším časom
na nové stretnutie so živým Kristom v jeho slove, vo sviatostiach a v blížnom. 
Pán – ktorý počas 40-tich dní na púšti zvíťazil nad zvádzaním pokušiteľa – nám
naznačuje, akou cestou máme ísť. 

Modlime sa jedni za druhých, aby sme dosiahli podiel na Kristovom
víťazstve a vedeli otvoriť svoje dvere slabým a chudobným. Vtedy budeme
môcť naplno zažiť veľkonočnú radosť a svedčiť o nej.

Pápež František

spracovala Beáta Ocilková

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: Iba v Bohu spočiň, duša moja.



1. Na upratovanie kostola
k nasledujúcej nedeli prosíme
rodiny čečkovú, eliášovú
a Ocilkovú. Zároveň vyslovujeme
vďaku rodinám, ktoré upratovali
kostol k dnešnej nedeli.

2. V stredu je Popolcová streda.
Tento deň je dňom pokánia v celej
Cirkvi. Zároveň je prísny pôst
a zdržovanie sa mäsitého pokrmu
(Môžeme sa najesť len raz za deň
dosýta, okrem toho dva krát za
deň niečo menšie zajesť).
Popolec budeme udeľovať pri
všetkých sv. omšiach. Stredou sa
začína 40-dňové pôstne obdobie.

3. V nasledujúcom týždni bude
Prvý piatok  v mesiaci marec
a tiež Prvá sobota (Fatimská).
Spovedať budeme denne ráno od
6.00 do 6.30 hod. a podvečer od
17.15 do 18.00 hod. Na filiálke
Dlhé budeme spovedať v piatok
od 16.30 do 17.30 hod. Prosíme,
aby ste využívali čas spovede od
pondelka (najmä mládež, bir-
movanci a deti). Taktiež na filiálke
už od 16.30 hod., nie až tesne
pred sv. omšou.

4. Pobožnosť krížovej cesty bude
v pôste – každú stredu a piatok
o 17.30, v nedeľu        o 14.30.
Zároveň prosíme tých, ktorí by sa
chceli zapojiť do modlitieb
Krížovej cesty prednášaním zas-

tavení (najmä nových lektorov),
aby sa prihlásili v sakristii.

5. Každý pondelok o 17.00 hod.
sa v našom farskom kostole ve-
riaci modlia večeradlo s Pannou
máriou (rozjímavý ruženec
a modlitby). K tejto modlitbe pozý-
vame aj tých, ktorí o tom doteraz
nevedeli.

6. Na budúcu nedeľu o 16.00 sa
v Gréckokatolíckom kostole
sv. Pátra Pia vo Vranove – Juh
uskutoční každoročné Eku-
menické modlitbové stretnutie
žien z jednotlivých kresťanských
cirkví nášho mesta. Pozývame
vás na toto stretnutie.

7. na budúcu nedeľu – 1.
Pôstnu, sa uskutoční vo všetkých
kostoloch našej arcidiecézy
zbierka na charitu. Pán Boh
zaplať vopred za milodary na
tento cieľ.

8. v utorok od 15.00 bude
adorácia – zmierna poklona na
konci fašiangov. Začne Korunkou
B.M. a skončí svätou omšou.
Pozývame k modlitbe.

9. v sobotu, 4.marca o 9.30
bude v katechetickej miestnosti
stretnutie snúbencov, ktorí chcú
tohto roku vstúpiť do manželstva,
s kresťanskou psychologičkou.

Liturgický program na 8. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut St Št Pi So ne

( Dlhé )
Na Vŕšku

18.00 18.00 8.00 9.30

Rodinná
Oblasť 17.00 11.00

Deň LITUrGIcKÝ  KaLenDÁr čaS ÚmySLy

Po
27. 2.

FÉrIa
(Sir 17,20-28; Ž 32; Mk 10,17-27)

6.30

18.00

Za živých členov BSR

Za uzdravenie Kláry

Ut

28. 2.

FÉrIa

(Sir 13,1-15; Ž 50; Mk 10,28-31)

6.30

18.00

ZBP Byron, Margita

ZBP Paulínka

St

1. 3.

POPOLcOvÁ STreDa
(PríSny PÔST)

(Joel 2,12-18; Ž 51; 2Kor 5,20-6.2; 
Mt 6,1-18)

6.30

18.00

Za milosť obrátenia 
Michal, Mária, Peter, Mária

Požehnanie rod. Čonkovej

Št

2. 3.

ŠTvrTOK 
PO POPOLcOveJ STreDe
(Dt 30,15-20; Ž 1;  Lk 9,22-25)

6.30

18.00

+ Anna, Jozef

+ Ján, Rudolf, Peter

Pi

3. 3.

PIaTOK 
PO POPOLcOveJ STreDe

(Iz 58,1-9; Ž 51; Mt 9,14-15)

6.30

18.00

+ Demeter

Obrátenie a Božie milosti
Peter a Natália

(sv. omša za účasti mleže)

So

4. 3.

SOBOTa 
PO POPOLcOveJ STreDe

(Iz 58,9-14; Ž 86; Lk 5,27-32)

7.00

18.00

ZBP a dary Ducha Sv. pre
Petra a Máriu

+ Andreas

ne

5. 3.

PrvÁ PÔSTna neDeľa

(Gn 2,7-9; 3,1-7; Ž 51; Rim 5,12-19;

Mt 4,1-11)

8.00

9.30

11.00

18.30

+ Andrej, Terézia, Michal

Poďak. a prosba za Annu
70. rorov života

Za farníkov

ZBP Jozef a Viera 
30. rokov manželstva

nedeľa     
5. 3. 2017 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota 18.00
Uriga

Josipčuková

Chytra
Sabolová

Sztraka
Sztraková

Vaterka
Vaterková

Uriga
Josipčuková

Lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy:




