
Poverello

Stojíme na začiatku Veľkého týždňa,
počas ktorého si my, veriaci na celom svete
budeme pripomínať najdôležitejšie udalosti
našich dejín spásy. Ježiš nám tento týždeň
dáva ako dar a chce nám pripomenúť, kde
vrcholí jeho láska ku každému človeku.
Ježiš plní svoje poslanie, pre ktoré prišiel na
svet. A tak si rok čo rok pripomíname
Ježišovo umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie.
No otázne je, či dokážeme naozaj v plnosti
prežiť tajomstvo Veľkej noci. Uvedomujeme
si, že o Kristovej smrti a zmŕtvychvstaní nes-
tačí len čítať, počúvať, hovoriť, ale v prvom
rade by sme mali veľkonočné udalosti preží-
vať vo svojom srdci? 

Vstupujeme 
do Veľkého týždňa...

Dnešná Kvetná nedeľa nám
pripomína slávnostný vstup Ježiša Krista do
Jeruzalema, pri ktorom ľudia radostne kričia:
„Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný,
ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna
na výsostiach!“ No vzápätí nás evanjelista
Matúš vedie celými pašiami. Je to síce silný
paradox, no práve teraz nadišiel ten dlho
očakávaný okamih spásy celého ľudstva.
Práve preto je tajomstvo Veľkej noci vo svo-
jej podstate tajomstvom radostným. Počas
celého nastávajúceho týždňa budú texty
Písma znova a znova hovoriť o svetle a tme,
pravde a klamstve, láske a nenávisti, živote
a smrti a v neposlednom rade o tajomstve
spásy. 

Opäť budeme konfrontovaní
s udalosťami, ktoré sa dotýkajú nielen
našich hriechov, ale hlavne nášho vykúpe-
nia. Znova si budeme pripomínať udalosti,
ktoré sú nám už dávno známe, no predsa
stále aktuálne, pretože sa dotýkajú existen-
cie našej spásy. Ježiš Kristus trpel a zomrel
za hriechy každého človeka, teda každého
jedného z nás, no bez zmŕtvychvstania by
bola naša viera mŕtva. Iba vo svetle zmŕtvy-
chvstania má totiž celé tragédia Veľkého
týždňa zmysel. 

Nedeľné ráno svojím „aleluja“
navráti radosť všetkým, ktorí uverili v Krista.
My veriaci sme totiž tí, ktorí uverili, že Ježiš
Kristus je Boží Syn a Mesiáš, ktorý prelial
svoju krv ako Baránok na odpustenie našich
hriechov. 

Ak sme po iné dni a týždne roka
zabudli, že naša spása sa zrodila v utrpení
a smrti Krista, tak by na to v tieto dni nemal
nikto z nás zabudnúť. Preto si nájdime čas,
silu, odvahu a chuť sprevádzať Krista na
jeho krížovej ceste, aby sme v nedeľu mohli
v plnosti prežiť skutočnú radosť z Ježišovho
víťazstva a zo srdca zaspievať slávnostné
„aleluja“.       

Anna Vozárová                                                      
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XI. ročník

9. apríla 2017
Kvetná nedeľa  

( Veľká Noc 2017 )

O z n A M y:
1. Na upratovanie farského kostola k nasledu-
júcej nedeli prosíme rodiny Dankovičovú,
Kavčákovú a Klacikovú. Zároveň vyslovujeme
vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k
dnešnej nedeli.

2. Dnes spovedáme v Bazilike od 15.00 hod.
Od pondelka budeme spovedať v našom
farskom kostole 30. min. pred sv. omšou už len
tých, ktorí pricestujú zo zahraničia. 

3. Dnes je krížová cesta v našom farskom
kostole už o 14.15. hod. (vonku, v prípade
pekného počasia). Všetkých srdečne pozý-
vame. 

4. Na filiálke na Dlhom bude krížová cesta
taktiež o 14.15 hod. Predtým o 13.45 bude
Ruženec.

5. Od piatku sa budeme modliť vo farskom kos-
tole Deviatnik k B. milosrdenstvu.
(piatok 9.00 hod + ranné chvály, sobota 8.00
hod.+ ranné chvály a posvätné čítanie, nedeľa,
pondelok 7.45 hod. utorok - sobota 17.45
hod.).  Deviatnik sa skončí slávením Nedele
Božieho milosrdenstva.

6. Srdečne vás všetkých pozývame na Veľký
Piatok na pobožnosť celomestskej Krížovej
cesty ktorá sa začne o 9.30 hod. v našom
farskom kostole sv. Františka a povedie ulicami
mesta do Baziliky. Bude to spoločná pobožnosť
pre veriacich z oboch našich farností a celého
Vranova.

7. Na Veľký piatok upozorňujeme na prísny
pôst – zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Iba
raz do dňa sa môžeme najesť dosýta, okrem
toho ešte dvakrát možno niečo menšie zjesť.
Odporúča sa predĺžiť pôst do obradov
veľkonočnej vigílie.

8. Sviatosť oltárna v Božom hrobe vo
farskom kostole bude vystavená v piatok do
22.00 hod. a v sobotu od 7.30 hod do
veľkonočnej vigílie. 

9. Sviatosť oltárna v Božom hrobe na filiálke
Dlhé bude vystavená v piatok do 20.00 hod. a
v sobotu od 7.30 hod do veľkonočnej vigílie

10. V sobotu na slávenie veľkonočnej vigílie
je potrebné priniesť si sviece na obnovenie
krstných sľubov.

11. Svätenie veľkonočných jedál:

Farský kostol
Sobota 16.30 hod. 
(v priestore farského dvora za  kostolom)           
nedeľa 7.00 hod. (v kostole)

Filiálka na Vŕšku
Sobota 16.30 hod. 
(v areáli okolo kostola) 

Filiálka Rodinná oblasť
Sobota 16.00

12. Úplné odpustky:
Podmienky: svätá spoveď, sv. prijímanie
a modlitba na úmysel sv. otca
Kedy?
zelený štvrtok – pri záverečnej adorácii počas
spevu Ctíme túto Sviatosť slávnu... (je potrebné
zapojiť sa spevom, alebo recitovaním)
Veľký piatok – pri  poklone a uctení si sv. kríža
Veľkonočná vigília – obnovenie krstných
sľubov
Veľkonočná nedeľa – požehnanie sv. otca
Františka Urbi et Orbi

13. ADSM – Po veľkonočných sviatkoch,
v sobotu 22. apríla – Arcidiecézne stretnutie
mládeže v Prešove – mladí, prosím zapíšte sa
v sakristii kostola. 

14. V sobotu po Veľkej noci (22.4.) o 9.30 sa
uskutoční prvý blok sobášnych náuk (viera,
prikázania, sviatosti) pre snúbencov, ktorí
príjmu sviatosť manželstva v tomto prvom pol-
roku. Náuky budú v katechetickej miestnosti. 

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.: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Matej TRIBULA 
a

Jana PASTOROVÁ

ohlasujú sa  druhý a tretíkrát

Zahŕňte týchto mladých 
do svojich modlitieb!



LITURgIcKý PROgRAM nA VEĽKý TýŽDEŇ 

Filiálky Po Ut St Št Pi So ne

Na Vŕšku 18.00 13.00 19.30 9.30

Rodinná
Oblasť

11.00

Deň LITURgIcKý  KALEnDÁR ČAS ÚMySLy

Po

10. 4.

POnDELOK VEĽKÉHO TýŽDŇA

(Iz 42,1-7; Ž 27; Jn 12,1-11)

6.30

18.00  

+ Anna, Ján

+ Štefan

Ut

11. 4.

UTOROK VEĽKÉHO TýŽDŇA

(Iz 49,1-6; Ž 71; Jn 13,21-38)

6.30

18.00 

+ Margita – 1. výročie smrti

ZBP Anna-Mária

St

12. 4.
STREDA VEĽKÉHO TýŽDŇA 

(Iz 50,4-9; Ž 69; Mt 26,314-25)

6.30

18.00

ZBP Zdenka s rod. 
a Pavol s rod.

+ Anna                   
(Omša za účasti detí)

Št

13.4.

zELEný ŠTVRTOK 
PÁnOVEJ VEČERE

(Ex 12,1-14; Ž 116; 1Kor 11,23-26; 
Jn 13,1-15)

18.00 + Mária – 1. výročie smrti

Pi

14. 4.

VEĽKý PIATOK
SLÁVEnIE UTRPEnIA A SMRTI

PÁnA
(Iz 52,13-53,12; Ž 31; Hebr 4,14-

16;5,7-9; Jn 18,1-19,42)

15.00 -----

So

15. 4.
BIELA SOBOTA

VEĽKOnOČnÁ VIgÍLIA
19.30 ZBP Marcela

ne

16. 4.

VEĽKOnOČnÁ nEDEĽA
PÁnOVHO zMŔTVycHVSTAnIA

(SK 10,34-43; Ž 118; KOL 3,1-4; 
JN 20,1-9)

8.00

9.30

11.00

18.30

Milosť obrátenia Martin,
Michal, Peter, Mária
ZBP a poďakovanie za 40. r.
manželstva Anna a František
Za farníkov

+ Anna, Jozef

nedeľa
16.4.2017 8.00 9.30 11.00 18.30

Lektori
Ivanko

Ivanková
Gazda

Gazdová
Klapák

Klapáková
Vaterka

Vaterková

Lektori na budúcu nedeľu:

Deň LITURgIcKý  KALEnDÁR ČAS ÚMySLy

Po

17. 4.

VEĽKOnOČný POnDELOK

(SK 2,14-32; Ž 16; MT 28,8-15)

8.00 

9.30

11.00

18.30

+ Anna

+ Ján

Na úmysel

+ Ľudmila

Ut

18. 4.

VEĽKOnOČný UTOROK

(SK 2,36-41; Ž 33; JN 20,11-18)

6.30

18.00

Za zosnulých členov BSR

ZBP Janka

St

19. 4.

VEĽKOnOČnÁ STREDA

(SK 3,1-10; Ž 105; LK 24,13-35)

6.30  

18.00

ZBP Ľubomír a Anton

ZBP  Kika, Marcel    
(omša za účasti detí)

Št

20. 4.

VEĽKOnOČný ŠTVRTOK

(Sk 3,11-26; Ž 8; Lk 24,35-48)

6.30

18.00

ZBP Martin s rod.

+ Pavol

Pi

21. 4.

VEĽKOnOČný PIATOK

(SK 4,1-12; Ž 118; JN 21,1-14)

6.30

18.00

+ Anna

+ Tomáš, Anna, Ľudmila, Ján   
(omša za účasti mladých)

So

22. 4.

VEĽKOnOČnÁ SOBOTA

(Sk 4,13-21; Ž 118; Mk 16,9-15)

7.00

18:00

+ Michal, Zuzana

ZBP Anna

ne

23. 4.

2. VEĽKOnOČnÁ nEDEĽA

NEDEĽA BOŽIEHO 
MILOSRDENSTVA

(Sk 2,42-47; Ž 118; 1Pt 1,3-9; 
Jn 20,19-31)

8:00

9:30

11:00

18:30

+ Juraj, Zuzana

ZBP Marek s rod.

ZBP Pavol (životné jubileum)

+ Anna

LITURgIcKý PROgRAM nA 1.VEĽKOnOČný TýŽDEŇ 

Filiálky Po Ut St Št Pi So ne

Na Vŕšku 9.30 18.00 9.30

Rodinná
Oblasť

11.00 11.00

nedeľa
23. 4. 2017

8.00 9.30 11.00 18.30

Lektori
Gazda

Gazdová
Demčák

Plančárová
Kľučár

Kľučárová
Ivanko

Ivanková




