
Poverello

A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet,

a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich

skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí

svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli

odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby

bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu (Jn 3,19-

21). 

Tma. Nedostatok svetla. Pochmúrne

nálady. Stal sa skutok tmy, ktorý nenechal nikoho

chladným! Ak by sme boli mlčiacimi a nič nerobia-

cimi kresťanmi, šlo by o zlý postoj. Kto koná

pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje

skutky koná v Bohu. Dnešné evanjelium zatína do

živého. 

Hľadajme svetlo

V tejto situácii nemôžeme milovať tmu.

A Ježiš to ani nechce. Najlepšie by bolo, keby

nám nič nenarušilo náš komfort, naše pohodlie.

Keby sme si hoveli na svojom temnom piesočku

a nikoho tam nepúšťali. Lenže z času na čas pri-

chádza situácia, ktorá nami zalomcuje, vyburcuje

aj lenivcov a z prchkých ľudí urobí hotové tornáda.

Ako reagovať, aby sme sa neodeli do skutkov tmy,

aby sme nenechali miesto hnevu a zúfalstvu a žili

vo svetle? Dnešné evanjelium nám ponúka

návod: konať pravdu, milovať svetlo a upriamiť

zrak na kríž. Tri veci tak veľmi potrebné pre

dnešnú spoločnosť! Lenže kde je pravda? Kde je

svetlo? Kde je kríž? Pravda neleží na stole v ban-

kovkách, svetlo nespočíva v rozdeľovaní spoloč-

nosti a kríž nie v zbavení sa nepohodlného

svedka. Kde sme sa to dostali? Veď sa tú prevra-

cajú hodnoty! A slová Ježiša o svetle sú pasé.

Kde je Boží Syn v našich životoch? 

Veď Boh poslal svojho Syna, aby neza-

hynul nik a dôležité je, čo je za tým: KTO V NEHO

VERÍ. Ak verím v neho, nemusím sa báť zla a ne-

spravodlivosti. Zlo konajú tí, ktorí neveria. Zla sa

budú báť tí, ktorí flirtujú so zlom. Tí, ktorí sa boja

spravodlivosti a kašľú na zodpovednosť. Tí nech

sa boja. Ja nehrozím teraz nikomu peklom, ani ni-

koho nekameňujem, len hľadám pravdu a záleží

mi na tom, aby sa každý hriešnik odvrátil od tmy

a žil. 

Preto poďme hľadať svetlo, potláčajme

hnev, hľadajme spravodlivosť a pravdu. Bez mlča-

nia. S odvahou. So zameraním na dobro. Veď

Boh tak miloval svet, že poslal svojho Syna...

S Ním sa každá tma premení na svetlo, s Ním

každá nespravodlivosť, každý ohavný skutok

bude odhalený, jedine s jeho pomocou bude na-

stolený poriadok. Aj na Slovensku! A nepíšem

o žiadnej teokracii, ale o uvedomení si podstaty

viery, podstaty večného života.

Áno, stalo sa zlo, zavládol spravodlivý

hnev. Hľadajme východiská, ako z toho von.

Lenže tu musí začať každý od seba, nestačí uka-

zovať prstom. Musíme hľadať svetlo, hľadať

Syna. Jedine Syn nás vyslobodí...    

Matúš Haňov
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Resp: Pane, chcem stále pamätať na teba.

Svätý Otec František 
schválil dekrét o mučeníctve Anny Kolesárovej

Slovensko bude mať novú blahoslavenú. Svätý Otec František prijal v utorok

6. marca na osobnej audiencii kardinála Angela Amata SDB, prefekta Kongregácie pre

kauzy svätých, a schválil dekrét o mučeníctve Božej služobníčky Anny Kolesárovej, ktorú

v závere druhej svetovej vojny zastrelil ruský vojak. Mladé dievča zomrelo, aby si zacho-

valo nevinnosť.

Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober: „Tešíme sa, že budeme mať

krásny vzor a pomocnicu v nebi.“

Košický arcibiskup metropolita

Mons. Bernard Bober bezprostredne

reagoval na informáciu o tom, že

pápež František schválil dekrét o mu-

čeníctve Božej služobníčky Anny Kole-

sárovej z Vysokej nad Uhom.

„S hrdosťou som prijal správu

o procese, ktorý pozitívne skončil

v prospech Anky Kolesárovej, Božej

služobnice, ktorá pochádza z našej ar-

cidiecézy, z Vysokej nad Uhom. Oča-

kávali sme túto správu. Pripravovali

sme najskôr proces v diecéze a potom,

od r. 2011, sme ho posunuli do Ríma.

A sledovali sme každý krok. A dnes –

keďže toto úsilie, dalo by sa ľudsky po-

vedať, nebolo márne – tešíme sa

z toho, pretože máme jeden krásny

vzor a okrem toho veľkú pomocnicu

v nebi. Tešíme sa na jej vyhlásenie,

ktoré isto naplánujeme ešte v tomto roku. Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí pracovali

na tomto procese beatifikácie tu v diecéze a najmä Svätému Otcovi Františkovi, ktorý po

skončení práce komisií dal podnet k vyhláseniu Anny za blahoslavenú.“

Mons. Bernard Bober

košický arcibiskup metropolita

Zdroj: TKKBS



1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli pro-

síme rodiny Balberčákovú, Stolárikovú a Bižovú.

Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré uprato-

vali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovala rodina Petiková

z pohrebu 100,-€.  Ďakujeme za tento dar.

3. V utorok po večernej sv. omši bude v katechetic-

kej miestnosti Biblické stretnutie.

4. V utorok je piate výročie zvolenia pápeža Fran-

tiška. V tento deň sa zaňho intenzívnejšie modlime.

5. Na budúcu sobotu – 17.3. o 9.30 hod. dopolud-

nia bude v Katechetickej miestnosti našej fary stret-

nutie snúbencov, ktorí príjmu sviatosť manželstva

v tomto roku, s psychologičkou. Pozývame všetky

snúbenecké páry, ktoré môžu prísť, aby túto náuku

absolvovali.

6. Katolícka univerzita v Ružomberku oznamuje

študentom, ktorí majú záujem prihlásiť sa na štú-

dium jednotlivých odborov jej fakúlt, aby si podali pri-

hlášku na vysokoškolské štúdium do 30.3. 2018. Ide

konkrétne o fakulty – filozofickú, pedagogickú, teo-

logickú a fakultu zdravotníctva, na ktorých sa štu-

dujú konkrétne odbory a študijné programy. Bližšie

info je na plagáte pri vstupe do kostola.  

7. Do pozornosti mladým dávame informáciu, že

v sobotu 7.4.2018, teda po Veľkej noci, sa usku-

toční arcidiecézne stretnutie mládeže našej Ko-

šickej arcidiecézy s o. arcibiskupom v Humennom.

Kto by mal záujem zúčastniť sa, môže sa prihlásiť

cez internet, resp. v sakristii kostola.

8. Svätý Otec František schválil dekrét o muče-

níctve Anny Kolesarovej. Bližšie info na zadnej

strane Poverella.

Svätý Patrik, biskup

Pôvod mena z latinčiny : patricijský –

vznešený, urodzený. Sviatok svojho patróna

svätého Patrika dnes slávia všetci Íri nielen

vo svojej vlasti, ale v celom svete. 

Ako malé dieťa bol unesený írskymi

pirátmi zo svojej vlasti z Anglie, z domu boha-

tých rodičov. Šesť rokov prežil ako otrok a až

v mladistvom veku sa mu podarilo ujsť, vrátil sa

do Írska a ako mních svojou skromnosťou, lás-

kou a trpezlivosťou odvracal drsných Írov z ich

divokých ciest. Podarilo sa mu nepochopiteľné

– bývalý otrok v Írsku sa stal apoštolom pokoja

Írska. Pápež Celestín I. ho vymenoval za prvého

írskeho biskupa. V Armagh zriadil prvú diecézu,

neskôr zakladal biskupstvá a farnosti po celom

ostrove. Na ich obsadenie vždy hľadal svedomi-

tých  a dobre pripravených kňazov a biskupov.

Iba málokto dokáže pochopiť to, čo urobil. 

Svätý Patrik žiari Írsku aj dnes, napriek

drsnosti a duchovnej biede, napriek tvrdému

rozdeleniu ostrova, ktorý vďaka Patrikovi dostal

meno „ostrov svätých“. Mnohí dúfajú, že na oro-

dovanie svätého Patrika sa ostrov zjednotí poli-

ticky aj nábožensky. Vzývajú tohto svojho

veľkého misionára, biskupa a svätca, ktorý mal

aj zázračnú schopnosť uzdravovania, aby po-

mohol ozdraviť zmýšľanie ľudu a bola nastolená

jednota. 

Legenda hovorí, že pomocou ďatelino-

vého lístka Patrik vysvetľoval pohanom tajom-

stvo života Najsvätejšej Trojice. V ikonografii je

zobrazený v biskupskom rúchu s ďatelinovým

lístkom, kamennými doskami a hadmi.

Lucia Horná

Liturgický program na 4. pôstny týždeň

Filiálky Po Ut St Št Pi So ne

Vt dlhé 18.00 9.30

Rod. oblasť 11.00

deň LItURgIcKý deň ČAS ÚMYSLY

Po
12. 3.

POndeLOK 
PO 4. PôStneJ nedeLI
(Iz 65,17-21; Ž 30; Jn 4,43-54)

6.30

18.00

+ členovia BSR

+ Otakár, Ida, Jozef

Ut

13. 3.

UtOROK 

PO 4. PôStneJ nedeLI

(Ez 47,1-12; Ž 46; Jn 5,1-16)

6.30

18.00

Viktor

+ Bartolomej, Mária

St

14. 3.

StRedA 

PO 4. PôStneJ nedeLI
(Iz 49,8-15; Ž 145; Jn 5,17-30)

6.30

18.00

+ Eduard

+ Ľubomír                     
/ omša za účasti detí

Št

15. 3.

ŠtVRtOK  
PO 4. PôStneJ nedeLI 
(Ex 32,7-14; Ž 106; Jn 5,31-47)

6.30

18.00

+ Vladimír

+ Ján, Mária, Ján

Pi

16. 3.

PIAtOK  

PO 4. PôStneJ nedeLI
(Múd 2,1a.12-22; Ž 34; Jn 7,1-30)

6.30

18.00

+ Mikuláš, Helena

Za dar viery pre Arpáda

/ omša za účasti mladých

So

17. 3.

SOBOtA 

PO 4. PôStneJ nedeLI

(Jer 11,18-20; Ž 7; Jn 7,40-53)

7.00

18.00

ZBP Andrej a Agnesa 
50. výročie sobáša

+ Miroslav

ne

18. 3.

PIAtA PôStnA nedeľA

(Jer 31,31-34; Ž 51; Hebr 5,7-9; 

Jn 12, 20-33)

8.00

9.30

11.00

18.30

Za obrátenie: František, Ivana,
Peter s rodinami

+ Pavol

Poďakovanie za 90 rokov 
života – Jozef

ZBP Anna

nedeľa  18. 3. 2018 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota  Sztraka
Sztraková

Gazda
Gazdová

Demčák
Plančárová

Vaterka
Vaterková

Klapák
Klapáková

Lektori na budúcu nedeľu:

aOznamy aSvätec týždňa




