
Poverello

Brat ia  a  sest ry.  Jedna
z najs i lne jš ích túžob č loveka je
urč i te  túžba byť  šťastný.
Neviem, č i  ex is tu je  na zemi
človek, ktorý by nechcel  dosiah-
nuť  šťast ie .  Myšl ienku nájsť
šťast ie zhmotňujeme v knihách,
vo f i lmoch,  č i  v  rozprávkach už
oddávna.  Odkiaľ  sa vzala tá to
túžba v ľudskom srdci? Odpoveď
nie je  v  tom, že by sme s i  ju
vymyslel i  sami.  Túžbu byť šťast-
ným v lož i l  do nášho srdca Boh.
On stvori l  č loveka preto, aby mal
koho obdarovávať  láskou,  aby
teda sám Boh rob i l  č loveka
šťastným. Ukazuje sa to  už na
prvých s t ránkach Písma.  Boh
„umiestni l “  č loveka do raja.  Tým
bib l ickým ra jom bola neustá la
možnosť ľudí prebývať s Bohom,
vnímať Božiu b l ízkosť ,  v id ieť
Boha  z tváre do tváre a tešiť  sa
v Jeho prí tomnost i .

iba boH
napĺňa naŠe túžby

Prví  ľud ia však zhreš i l i
a  pre svoj  hr iech s t ra t i l i  miesto
v ra j i .  Od te j  chví le  sa naruš i l
n ie len ich vzťa k  Bohu,  a le  a j
všetky ľudské vzťahy k  sebe
navzájom. Výsledkom hr iechu je
t iež to ,  že naše túžby sa s ta l i
často neuspor iadané.  Neraz
netúž ime po tom, čo je  pre nás
správne, ale len po tom, čo nám

ponúka chví ľkové potešenie.
Jež iš ,  k torý  sa v te l i l  pr iš ie l
k  nám preto,  aby nám ponúkol
pravé šťast ie ž ivota.

V Matúšovom evanje l iu
nám prednáša víz iu skutočného
šťast i  a  ž ivota v  radost i .  Koná
tak vo svojej  „horskej  reči“ .  Kr is-
tus vyhlasuje za blahoslavených
(šťastných)  tých,  k tor í  sú chu-
dobní  v  duchu,  p lačúc i ,  t ichí ,
prenasledovaní ,  mi losrdní
a k tor í  sa us i lu jú  mať č is té
srdce. 

Aké odl išné sú t ie to
Jež išove v íz ie  šťast ia  od toho,
kde vidí šťast ie dnešný svet.  Ten
nám ponúka šťast ie v bohatstve,
v peniazoch, v lepších mater iá l -
nych podmienkach, v neustálom
zháňaní  sa za novými  vecami .
Ježiš v idí  naše šťast ie v tom, že
znova obrát ime svoj  ž ivot
k  nemu.  Aj  prorok Sofoniáš
pr ízvukuje to  is té .  Vyzýva nás
žiť  podľa Božieho slova.    

Akú cestu k  šťast iu  s i
teda vyber ieme? Tú,  k torú
ponúka Boh,  k torý je  samotným
Prameňom šťast ia  a  jeho tvor-
com, a lebo rôzne    „ instatné“
náhrady a chvíľkové      radost i?
Od te j to  našej  voľby zá leží ,   č i
ná jdeme zmysel ,  prečo sme na
svete.  Vo chvíľach t icha prosme
Boha o pravú múdrosť
nachádzať skutočné šťast ie.

Štefan Albičuk,  dekan
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v cezroČnom období

„Kristova lásKa nás pobáda K zmiereniu.“
V nedeľu 22. januára 2017  sa počas Týždňa modlitieb za jed-

notu kresťanov uskutočnila vo Vranove n.T. tradičná Bohoslužba slova,
ktorá sa konala v Evanjelickom a.v. Chráme Ducha Svätého. Stretli  sa
tu predstavitelia      a veriaci cirkví rímskokatolíckej, gréckokatolíckej,
evanjelickej a bratskej, ktorí naplnili chrám nielen svojou prítomnosťou,
ale aj túžbou po jednote. Spevom bohoslužbu sprevádzal Spevokol
ECAV. 

Zo spoločenstva  duchovných  modlitbe predsedal  evanjelický
farár martin vargovčák (zborový farár Evanjelickej Cirkvi augsburského
vierovyznania vo Vranove n. T). Z jednotlivých denominácií boli prítomní
duchovní otcovia: Štefan albičuk (dekan a farár Rímskokatolíckej
farnosti sv. Františka z Assisi vo Vranove Juh);  matúš Čekan (správca
Gréckokatolíckej farnosti sv. Pátra Pia Vranov Juh); prior rastislav iva-
necký, OSPPE (farár      a rektor
Baziliky Minor Vranov Sever);
richard Harvilko (Gréckoka-
tolícka cirkev Vranov Mesto);
Kristína vargovčáková
(námestná farárka ECAV Vranov
n. T.), mathias Gočik (kaplán
Rímskokatolíckej farnosti
sv. Františka z Assisi Vranov
Juh)  a pavol Halža (Cirkev
bratská).

Počas bohoslužby veriaci prítomných cirkví stavali symbolický
múr a prednášali prosby o odpustenie. Nasledoval akt zmierenia -
duchovní jednotlivých denominácií tento múr zbúrali a prestavali do
tvaru kríža. Vo svojich príhovoroch   hľadali to, čo jednotlivé cirkvi
spája, nie to, čo ich rozdeľuje.  Zjednotili sa v myšlienkach, že svet
potrebuje služobníkov zmierenia, ktorí prelomia múry, postavia mosty,
zabezpečia pokoj a otvoria dvere k novým životným cestám v mene
toho, ktorý nás zmieril s Bohom, v mene Ježiša Krista. Na záver bo-
hoslužby udelili prítomným spoločné požehnanie. 

Nech prameň zmierenia, ktorý nám daroval Boh, preteká  počas
celého roka, aby ľudia našli pokoj a mohli sa stavať mosty zjednotenia.
Nech ľudí    a cirkvi ženie Kristova láska, aby žili zmierení a búrali múry
rozdelenia. Snaha cirkví na území nášho mesta je čoraz viac utužovať
a rozvíjať medzináboženský dialóg.                               

B. 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: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.



1. Na upratovanie kostola
k nasledujúcej nedeli prosíme
rodiny chytrovu, Krýdovu
a michalčovu. Zároveň
vyslovujeme vďaku rodinám,
ktoré upratovali kostol
k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby
darovala Bohu známa daroval
30,- €. Pán Boh zaplať za milo-
dar.

3. Ďakujeme všetkým, ktorí ste
prispeli na pomoc kresťanom
po zemetrasení v Taliansku.
V našej farnosti sa vyzbieralo
spolu 1091,98,- €. 
(Z toho vo farskom kostole:
884,15 €, na filiálke Vranovské
Dlhé: 151,50 €  a na filiálke
Rodinná Oblasť: 56,33 €.) 

4. Vo štvrtok je sviatok Obeto-
vania Pána – Hromnice.
Prineste si sviece na
požehnanie.

5. V piatok je spomienka na
sv. blažeja. Pri sv. omšiach
bude požehnanie hrdiel.

6. V nasledujúcom týždni bude
prvý piatok mesiaca február.
spovedať budeme vo farskom
kostole každý deň ráno od
6.00 do 6.30 a večer od 17.15
do 18.00. na filiálke vra-

novské dlhé budeme
spovedať v piatok od 17.00 do
18.00. Tiež budeme spovedať
na rodinnej oblasti (Cirkevná
škola) vo štvrtok dopoludnia od
9.00.

7. adorácia na Prvý piatok
v mesiaci február začne v pia-
tok o 15.00 hod. Zároveň sa
spoločne pomodlime Korunku
k Božiemu milosrdenstvu.
Ukončenie adorácie bude po
večernej sv. omši. 

8. spoveď chorých bude
v piatok dopoludnia. 

9. V sobotu je Fatimská
sobota – modlitba sv. ruženca
začne vo farskom kostole
o 7.00, na filiálke o 8.00.

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

svätenie sviec podľa rubríK

rímsKeHo misálu z roKu 1952
“Týmto svätením sa hromničná
svieca stáva nielen sväteninou,
ale i symbolom Svetla sveta,
Ježiša Krista.” 
“V symbole horiacej sviece
nám  kňaz podáva Ježiša
Krista. Vžívame sa do postoja
Simeona a Anny a uzatvárame
ho do svojho náručia.” (s.826)

liturgický program na 4. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut St Št pi so ne

Na Vŕšku 18.00 18.00 8.00 9.30

Rodinná
Oblasť

11.00

deň liturGicKÝ  Kalendár Čas úmysly

po
30.1.

FÉria

(Hebr 11,32-40; Ž 31; Mk 5,1-20)

6.30

18.00

+ Berta Pinterová – 1.výročie

+ Michal, Mária

ut

31.1.

sv. Jána bosca, Kňaza
(spomienka)

(Hebr 12,1-4; Ž 22; Mk 5,21-43)

6.30

18.00

+ Anna

ZBP a za obrátenie Juraja

st

1.2.

FÉria

(Hebr 12,4-7.11-15; Ž 103; Mk 6,1-6)

6.30

18.00

+ Mária

ZBP Šimon – 10.rokov

Št

2.2.
obetovanie pána

(sviatok)
(Mal 3,1-4; Ž 24; Lk 2,22-40)

6.30

18.00

+ Magdaléna

ZBP Erika 

pi

3.2.

sv. blažeJa, bisKupa 
a muČeníKa

( ľubovoľná spomienka) 
(Hebr 13,1-8; Ž 27; Mk 6,14-29)

6.30

18.00

ZBP Marek

Za + členov BSR

so

4.2.

FÉria

(Hebr 13,15-17.20-21; Ž 23; Mk 6,30-34)

7.00

18.00

ZBP Bohu známa rodina

+ Marián

ne

5.2.

piata nedeľa cez roK

(IZ 58,7-10; Ž 112; 1KOR 2,1-5;

MT 5,13-16)

8.00

9.30

11.00

18.30

ZBP a obrátenie Juraja

+ Anna, Marián

ZBP rod. Klapákovej

ZBP Edita a Mária

nedeľa     
5.2.2017 8.00 9.30 11.00 18.30

sobota 18.00
Ivanko

Ivanková

Chytrá 
Sabolová

Sztraka
Sztraková

Vaterka
Vaterková

Babej
Babejová

lektori na budúcu nedeľu:

oznamy:




