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Slávime 7. veľkonočnú nedeľu
v roku A. Ježiš sa vo svojej veľkňazskej
modlitbe Jánovho evanjelia modlí:
„Otče, osláv mňa ... slávou...“ Tieto
slová by sa  mohli niekomu zdať popre-
tím Kristovej pokory. No nie je to tak.
Kristus je Boh, a preto mu večná sláva
patrí. A práve vo svojej pokore zdôraz-
ňuje, prečo mu ide     o túto slávu:
„Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil
teba.“ A ako Syn oslávil svojho Otca ?
Hovorí: „Dokončil som dielo, ktoré si mi
dal vykonať.“

sláva ...
Z týchto i ďalších Kristových

slov sa dozvedáme, čo predstavuje
podstatu Božej slávy. Mohlo by sa zdať,
že Božia sláva je všetkým tým, čo Boh
dostáva od nás, že je potrebné ponížiť
sa a pokoriť, aby Boh mal z toho slávu.
Alebo by sme si tiež mohli myslieť, že to
my veľkodušne dávame Bohu to, čo ho
oslavuje: naše modlitby, obety, dary ... 

No pravda je iná. Božia sláva
nespočíva v tom, že my Bohu dávame
niečo, čo ho obohacuje, naopak, On
sám nám dáva to, čo obohacuje nás, čo
nás vyvádza z ničoty, čo nás oživuje a
vyvyšuje. Božia sláva nie je utkaná z
našich obiet, ale z jeho darov, a z našich
obiet len natoľko, nakoľko sú jeho darmi
(p.Charles). Tak  ako slávou slnka je

rozjasňovať temnotu, roztápať sneh,
rozvíjať kvety a obilie, slávou Boha je
robiť všetky veci božskými, dávajúc im
jestvovanie a milosť.

Teda z našej strany oslavovať
Boha znamená otvárať sa pre jeho mi-
losť, zdokonaľovať v sebe Božie dary,
zdokonaľovať svoju osobnosť, neuzat-
várať sa vo svojom egoizme, ale otvárať
sa pre druhých, dávajúc im niečo z toho
bohatstva, ktoré nám Boh udelil. Tak
ako o tom hovorí Pán Ježiš: „Dal som
im to, čo si mi zveril.“

To najvzácnejšie nám Pán
Ježiš dáva predovšetkým v obete svätej
omše, ktorá je najdokonalejšou obetou
zvelebovania.
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7. veľkOnOčná nedeľa

Obhliadnutie sa za Prvým svätým Prijímaním
Chceme sa Vám všetkým srdečne poďakovať za prípravu našich detí na prvé sväté

prijímanie. Pre nášho Filipa to bol najkrajší deň v jeho živote, deň, v ktorom prvýkrát prijal

pána Ježiša do svojho srdiečka. Aj pre nás rodičov to bol nezabudnuteľný deň, kedy sme si

uvedomili, že v prvom rade my máme byť ich vzormi v prijímaní sviatostí a v prijímaní Božieho

slova. Myslíme si, že začiatok ich cesty za Pánom Ježišom bol nádherný, je len na nich,  aby

v nej naďalej pokračovali a boli vytrvalí a odhodlaní. Budeme sa modliť za Vás, duchovných

pastierov, aby ste naše ratolesti a aj nás rodičov naďalej viedli po ceste k spáse. Budeme sa

úprimne tešiť na ďalšie stretnutia s Bohom na svätých omšiach a duchovných stretnutiach.

Pán Boh zaplať za tento výnimočný deň. (rodina lešková)

..................................................

Chceme poďakovať hlavne Pánu Bohu, že sme sa k nemu mohli dostať bližšie,

Pánu Ježišovi, že v nedeľu  po prvýkrát vstúpil do sŕdc našich detí a Duchu Svätému, že nás

všetkých naplnil neskonalou radosťou v deň Prvého svätého prijímania.

Zo srdca sa chceme poďakovať pánu dekanovi  našej farnosti i Vám pán  kaplán ,

ktorí ste s láskou a svojou energiou, pozitívnym prístupom doviedli naše deti pred oltár a po-

mohli im priblížiť sa Bohu natoľko, že sú schopné  prijať Kristovo sväté telo. 

Naše poďakujeme patrí

pani katechétke ,sestričke Imaku-

láte, Petre  a animátorom za trpez-

livosť a lásku, s ktorou deti

pripravovali na najkrajšie chvíle

v živote pravého kresťana. 

Ďakujeme aj všetkým,

ktorí sa akýmkoľvek spôsobom

pričinili o dôstojný priebeh našej

slávnosti, či už organizáciou, hudbou, spevom, výzdobou, ale aj modlitbami. 

V detských očiach možno vidieť celý svet. Pozrime sa na naše deti. Nech všetci

vidia ,aký veľký je náš Pán. (rodina Oravcová)

..................................................

Prvé sv. prijímanie nášho syna vo mne a verím, že aj v manželovi, vyvolalo množ-

stvo pocitov. Aj napriek počiatočnému drobnému stresu, či všetko dobre dopadne a či syn

zvládne slávnosť, tak ako si to nacvičili na stretnutiach, boli dominantnými pocitmi šťastie,

hrdosť, dojatie, či radosť, keď náš syn kráčal prvýkrát k oltáru a prijal Pána Ježiša do svojho

srdca. Najväčšou radosťou rodiča je vidieť šťastie a spokojnosť v očiach svojho dieťaťa

a sviatosť Prvého sv. prijímania bola pre mňa práve týmto momentom. ( pani magurová)

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: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.



1. Na upratovanie farského kostola
k nasledujúcej nedeli prosíme birmovan-
cov a ich rodičov. Zároveň vyslovujeme
vďaku tým, ktorí upratovali kostol k
dnešnej nedeli.
2. Na kostol darovala Bohu známa rodina
100,- €. Z Prvého svätého prijímania
darovali rodičia detí 60,- €. Darcom
vyslovujeme Pán Boh zaplať. 
3. Dnes je zbierka na Katolícke mas-
médiá. Pán Boh zaplať vopred za všetky
vaše finančné obety.
4. Budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu
sú letné kántrové dni. Ich obsahom sú
prosby za jednotu kresťanov a za
duchovné povolania.
5. V týždni je Prvý piatok v mesiaci jún
a zároveň Prvá sobota. Spovedať
budeme takto: 
Farský kostol – PO – PI  od 6.00 do
6.30; od 17.45 do 18.30
Filiálka dlhé – Piatok od 17.00 do 18.00
rodinná oblasť – štvrtok od 9.00 v
školskej kaplnke
6. v sobotu o 11.00 sa bude v našom
farskom kostole vysluhovať sviatosť
birmovania. Rodičia a príbuzní bir-
movancov nech sa vyspovedajú počas
týždňa, birmovancov budeme spovedať v
piatok popoludní od 15.30 do 16.30.
Skúška birmovancov z otázok Kate-
chizmu bude v pondelok po večernej sv.
omši. Birmovanci, ktorí budú v týždni na
internáte, budú vyskúšaní v piatok po
spovedi. Otázky na skúšku sú na stránke
farnosti. V piatok po večernej omši bude
nácvik – generálka. 
7. v sobotu vás zároveň pozývame na
večernú vigíliu ducha svätého pred
nedeľným sviatkom Turíc. 
8. Na výveske si všimnite ponuku púte do
Medžugoria v dvoch termínoch. 

svätý justín, mučeník
Pôvod mena z latinčiny iustus –

spravodlivý. Justín sa narodil vo Flavia
Neapolis – dnešný Nablus v Jordánsku
v pohanskej rodine. 

Po páde Jeruzalema r. 70
mesto bolo jedným z dôležitejších cen-
tier gréckej i rímskej kultúry na území
Palestíny. Navštevoval filozofickú školu.
Vo svojich náboženských hľadaniach sa
dostal k Svätému písmu a kresťanstvu.
Stáva sa jeho horlivým vyznávačom. 

Justín patrí k najväčším apolo-
gétom kresťanstva v 2. Storočí. V Ríme
založil vlastnú školu. Hoci Euzébius po-
znal až osem jeho apológií, známe sú
zvlášť dve : Obrana kresťanského ná-
boženstva adresovaná cisárovi Anto-
novi Piovi, jeho synom a rímskemu
senátu ako aj Dialóg so Židom Trifo-
nom. Počas prenasledovaní kresťanov
za čias Marka Aurélia bol uväznený
a na príkaz súdu sťatý mečom v r. 165.
Vo svojich spisoch vykonal prvé pokusy
o zblíženie kresťanskej náuky s gréc-
kou filozofiou. 

Justín poukazuje na vysokú
mravnú úroveň kresťanov, ktorú pova-
žuje za najpresvedčivejší dôkaz, že
ich náuka je pravá : „Sú pravdovravní,
čistí, milujú svojich nepriateľov a idú
odvážne za Krista na smrť.“ Podľa
Justína kresťanstvo je „pravá filozofia
a múdrosť“. Je patrónom filozofov.
V ikonografii je zobrazený v plášti filo-
zofa väčšinou s knihou, tiež vo chvíli,
keď podáva svoju Apológiu cisárovi
Hadriánovi. 

Lucia Horná

liturgický program na 7. veľkonočný týždeň 

Filiálky Po Ut St Št Pi so ne

dlhé 18.00 7.30 9.30

rod. oblasť 11.00

deň liturGiCký  kalendár čas ÚmYslY

Po
29. 5.

POndelOk
PO 7. veľkOnOčnej nedeli

(Sk 19,,1-8; Ž 68; Jn 16,29-33)

6.30

18.30

+ Anna – 1. výročie

ZBP rod. Ivanková

ut

30. 5.
utOrOk

PO 7. veľkOnOčnej nedeli
(Sk 20,17-27; Ž 68; Jn 17, 1-11)

6.30

9.00

18.30

+ Alžbeta, Michal, Anna

Slávnostná sv. omša – 
25. výročie CSŠ

+ Mária, Michal

st

31. 5.

streda
PO 7. veľkOnOčnej nedeli

(Sk 20,28-38; Ž 68; Jn 17,11-19)

6.30

18.30

+ Andrej

ZBP Michal a Ivana
omša za účasti detí

Št

1. 6.

sv. justína, mučeníka
sPOmienka

(Sk 22,30; 23,6-11; Ž 16; Jn 17,20-26)

6.30

18.30

+ Cyril, Ján

+ Marián

Pi

2. 6.

PiatOk
PO 7. veľkOnOčnej nedeli

(Sk 25, 13-21; Ž 103; Jn 21)

6.30

18.30

ZBP Anna

Obrátenie a Božie milosti 
pre Petra a Natáliu (mladí)

so

3. 6.

sv. karOla lWanGu a sPOl. 
mučeníkOv, sPOmienka

(Sk 28, 16-20. 30-31; Ž11; Jn 21,20-25)

7.00

11.00  

19.00

Za živých členov BSR

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Na úmysel

ne

4. 6.

zOslanie duCha svätÉhO
turíCe

(Sk 2,1-11; Ž 104; 
1Kor 12,3-13; Jn 20,19-23)

8.00

9.30

11.00

18.30

+ Michal, Mária, František

ZBP Marián

ZBP Peter a Michal

ZBP Marta Bencová – 80. r.ž.
poďakovanie a prosba

nedeľa 4. 6. 2017 8.00 9.30 11.00 18.30

sobota  Babej
Babejová

Uriga
Josipčuková

Benčo
Fecenková

Josipčuk
Antolíková

Klapák
Klapáková

lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy: Svätec týždňa




