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Ako mňa poslal Otec, aj ja po-
sielam vás...Prijmite Ducha Svätého!
(Jn 20)

Prvý dar, vyliatie  Ducha, bolo
v deň zmŕtvychvstania večer. Teraz, na
Turíce, vyliatie Ducha je sprevádzané
burácajúcim vetrom a silou, ktorá dáva
apoštolom energiu a ženie ich ohlaso-
vať Kristovo vzkriesenie. Čo prináša, čo
dáva Doži Duch?

Každý pozná chvíle smútku.
Možno aj tak veľkého smútku, že nena-
chádzame žiaden dôvod na radosť.
Sväté písmo to nazýva „smäd“. A hneď
dáva ponuku, riešenie: „Ak je niekto
smädný a verí vo mňa, nech príde
ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo,
u jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“

Ježišove slová a jeho ponuka
sú stále platné a aktuálne.

turíce - dary človeku

Prúdy živej vody.
Živou vodou môžu byť slzy, keď

v ťažkých chvíľach dokáže človek pla-
kať a vtedy z jeho vnútra doslova tečú
prúdy živej vody – slzy ľútosti.

Živou vodou môže byť aj nad-
šenie a nádej, ktoré môže človek dostať
ako dar. V tomto zmysle tým večným,
nikdy nevysychajúcim prameňom je
Boh. Boh však chce, aby sme aj my boli
malými prameňmi – teda aby sme vedeli
vzbudzovať nadšenie a nádej pre iných.

O tom, čo dokáže spôsobiť
Boží Duch, hovorí sekvencia:

Keď nevládzem pracovať:
v práci si poľahčenie.

Keď som smutný a nevidím vý-
chodisko: v plači si potešenie.

Keď strácam chuť bojovať
dobrý boj a myseľ i srdce zažívajú tmu:
svetlo oblažujúce, naplň myseľ i srdce.

Dennodenne zisťujeme, že je
veľmi pravdivá aj ďalšia časť sekvencie:
Bez pomocnej milosti, človek žije v
hriešnosti, nie je v ňom nič dobrého.

Prosme v tento deň, aby nám
Pán dal okúsiť ovocie svojho Ducha:

Lásku, radosť, pokoj, zhovieva-
vosť, láskavosť, dobrotu, vernosť, mier-
nosť, zdržanlivosť.

Kaplán Marcel
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Cirkevná škola oslávila 25 rokov svojho vzniku
V utorok 30. mája 2017 oslá-

vila 25 rokov vzniku   naša kato-
lícka škola vo Vranove nad
Topľou slávnostnou svätou
omšou v Kostole sv. Františka
z Assisi, za účasti otca arcibi-
skupa Mons. Bernarda Bobera,
pána kanonika Mons.Františka
Šándora, prvého farára našej far-
nosti a hlavného iniciátora a za-

kladateľa katolíckej školy na území mesta po 40 ročnom pôsobení
komunistického  režimu, ThDr.  Štefana
Albičuka PhD., terajšieho farára, pedago-
gických a  nepedagogických zamestnan-
cov, rodičov, žiakov a hostí.

V MsDK pokračovala slávnosť
slávnostným  programom s názvom
25 rokov so sv. DominikomSaviom.

Ďakujem všetkým rodičom, ktorí dali svoje deti cirkevnej katolíckej
škole v uplynulom čase na edukáciu a formáciu.  

Ďakujem pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom, všetkým  re-
hoľným sestrám, kňazom, ktorí na  škole pôsobili a pôsobia,  za ich  prácu,  na-
sadenie a svedectvo viery a lásky ku Kristovi. Boh je náš Otec, jemu patríme
a dôverujeme a prosíme ho  o dary sv. Ducha do ďalších rokov života katolíckej
spojenej školy.  

Chcem vyzvať všetkých veriacich
rodičov, aby sa nebáli dať svoje dieťa do ma-
terskej,  základnej školy alebo gymnázia, či už
osemročného alebo štvorročného. Naša škola
je otvorená pre každého, kto má záujem o ka-
tolícku výchovu a výborné vzdelanie od pred-
primárneho až po vyššie sekundárne
vzdelávanie. Príďte a presvedčte sa. 

PaedDr. Marián Babej, riaditeľ SCŠ

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: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.



1. Na upratovanie farského kostola k na-
sledujúcej nedeli prosíme rodiny Boži-
kovú, ihnátovú a Šviderskú. Zároveň
vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali
kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostol darovala Bohu známa 50,- €
a Bohuznáma rodina 300,-€. Pán Boh za-
plať za finančné obety.

3. Minulú nedeľu sa uskutočnila zbierka
na Katolícke masmédiá, ktorá činila
spolu 560,95 €. Farský kostol 446,90 €, fi-
liálka Dlhé 79,70 € a filiálka Rodinná ob-
lasť 34,35 €. PBZ za milodary.

4. Od zajtra 5. júna bude po našom deka-
náte putovať počas celého mesiaca
socha Ružencovej Panny Márie. Počas
tohto putovania kňazi, spolu s vami veria-
cimi, zasvätíme naše farnosti a rodiny
nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. 

v našom farskom kostole to bude pri
večernej sv. omši v utorok. 

na filiálke Dlhé to bude v stredu pri ve-
černej sv. omši.

Pozývame vás, aby ste prišli v hojnom
počte a v jubilejnom roku zjavení vo Fa-
time sme sa nanovo zasvätili našej Matke
Márii. Pol hodiny pred sv. omšou bude
spoločná modlitba sv. ruženca s kňazom. 

5. Do pozornosti dávame v nasledujúcom
týždni vysviacky – diakonská v piatok
o 10.00, kňazská v sobotu o 10.00.
Obe v katedrále v Košiciach. Taktiež po-
vzbudzujeme k účasti ma primíciách no-
vokňaza Jozefa Fuňáka, ktoré budú
budúcu nedeľu o 10.30 v sedliskách.

sviatoK nÁŠho PÁna JeŽiŠa Krista, 
naJvYŠŠieho a veČného KŇaZa

Tento nový sviatok nie je prikáza-
ným sviatkom. O zavedení sviatku rozhodla
Konferencia biskupov Slovenska v roku 2012
a toto rozhodnutie bolo následne potvrdené
dekrétom Kongregácie pre Boží kult a discip-
línu sviatostí 11. októbra 2013.Zavedenie
sviatku Krista Veľkňaza je potrebné vnímať
v línii Svetového dňa modlitieb za posväco-
vanie kňazov, ktorý zaviedol svätý Ján Pavol
II. Ide o dôležité iniciatívy podporujúce svä-
tosť života duchovenstva a povolania na svia-
tostné kňazstvo. 

Tento sviatok sa začal sláviť najprv
v Španielsku, a to vo štvrtok po Svätodušnej
nedeli. Pápež Pavol VI. oficiálne povolil sláviť
tento sviatok v španielskych diecézach v roku
1970 a od roku 1974 bol zavedený do tamoj-
šieho liturgického kalendára. 

Formulár sv. omše o Našom Pánovi
Ježišovi Kristovi, najvyššom a večnom kňa-
zovi sa nachádza v Rímskom misáli medzi
votívnymi omšami a jeho pôvod siaha k en-
cyklike pápeža Pia XI. o katolíckom kňazstve
Ad Catholici Sacerdotii, ktorá viedla k vý-
znamnému posilneniu spirituality a posväco-
vania katolíckeho duchovenstva, a ktorej
mnohoraké ovocie sa pretavilo do dekrétu
Druhého vatikánskeho koncilu Presbytero-
rum Ordinis. 

Sviatok je príležitosťou pre celú Cir-
kev, aby rozjímala o svätosti a kráse Kris-
tovho kňazstva, oduševňuje všetkých
veriacich v ich úsilí o svätosť, podnecuje k in-
tenzívnej modlitbe za posvätenie duchoven-
stva a pobáda tých, ktorí sú povolaní skrze
sviatosť posvätného stavu k služobnému
kňazstvu, aby sa neochvejne a verne usilovali
o osobné posväcovanie, v úplnom odovzdaní
sa Bohu a Cirkvi. Sviatok má biblický základ.
O Ježišovi Kristovi ako o pravom, vznešenom
a najvyššom kňazovi výrazne hovorí List He-
brejom. (Hebr 4, 14 – 16, 5, 1 – 10).

liturgický program na 9. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut st Št Pi So ne

Dlhé 18.00 18.00 9.30

rod. oblasť 11.00

Deň liturGiCKÝ  KalenDÁr Čas ÚMYslY

Po
5. 6.

svätoDuŠnÝ PonDeloK
votívna oMŠa

(Gal 5,16-25; Ž 117; Jn 14,23-26)

6.30

18.30

+ Ladislav

ZBP Helena

ut

6. 6.
utoroK 9. tÝŽDŇa CeZ roK

(Tob 2,9-14; Ž 112;Mk 12,13-17)

6.30

18.30

+ Jozef, Ida, Otakar

+ Ján, Alžbeta

st

7. 6.
streDa 9. tÝŽDŇa CeZ roK

(Tob 3,1-17; Ž 25;Mk 12,18-27)

6.30

18.30

ZBP Peter s rodinou

ZBP Miriam
(omša za účasti detí)

Št

8. 6.

nÁŠho PÁna JeŽiŠa Krista,
naJvYŠŠieho a veČného

KŇaZa, SVIATOK
(Gn 22,9-18; Ž 40; Mt 26,36-42)

6.30

18.30

+ Milan, Mária

+ Pavol, Margita

Pi

9. 6.
PiatoK 9. tÝŽDŇa CeZ roK

(Tob 11,5-17; Ž 146;Mk 12,35-37)

6.30

18.30

+ Jana, Miroslav

+ Bartolomej
(omša za účasti mladých)

so

10. 6.
soBota 9. tÝŽDŇa CeZ roK

(Tob 12,1-20; Ž Tob 13; Mk 12,38-44)

7.00

18.30

+ Mária

+ Štefan

ne

11. 6.

neDeĽa

naJsväteJŠeJ troJiCe

SLÁVNOSŤ

(Ex 34,4-9; Ž Dan 3; 2Kor 13,11-13;

Jn 3,16-18)

8.00

9.30

11.00

18.30

+ Michal, Mária

ZBP Ivo, 50. rokov života

+ Agnesa

+ Vladimír Benca

nedeľa 11. 6. 2017 8.00 9.30 11.00 18.30

sobota  Novák
Josipčuková

Ivanko
Ivanková

Babej
Babejová

Klapák
Klapáková

Gazda
Gazdová

lektori na budúcu nedeľu:

oznamy: Svätec týŽdňa




