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Mnohí  z  nás sme sa už
niekedy oci t l i  na vysokom tatranskom
št í te ,  odk iaľ  bo l  nádherný výhľad na
majestátnu  prírodnú scenér iu.  Možno
sme s i  pomysle l i :  „To by musel  byť

človek slepý, aby v te j to nádhere nev-

idel  jasný dotyk Boha.“ Áno, sú s i tuá-
c ie  a miesta v  ž ivote,  pr i  k torých sa
jednoducho nedá nev id ieť  a  necí t i ť
pr í tomnosť Kr ista.

V dnešnom Evanje l iu  sme
počul i ,  že t ra ja  učeníc i  vystúp i l i
s  Ježišom na vysoký vrch do samoty,
kde sa stal i  svedkami Pánovho preme-
nenia.  Na horu sa vznies lo  ovzdušie
slávy,  nevýslovného pokoja a zahal i lo
všetkých.  Peter  to  vy jadr i l  s lovami :
“Pane,  dobre je  nám tu,  postavme t r i

stánky.“ Tento záži tok autent ického vi-
denia premeneného Pána sa potom
urč i te  odraz i l  a j  v  ďalšom prežívaní
každodenného života apoštolov.

Svätá omša - “výStup”
Pre nás môže byť takou horou

premenenia,  miestom  samoty
s Bohom, Boží  chrám. Každú nedeľu
pr ichádzame tu do Božieho chrámu na
slávenie Euchar is t ie .  To je  náš vrch
Tábor.  Boh nás týždeň čo týždeň
pozýva a my máme možnosť  vždy
znova v  p lne j  s lobode sa rozhodnúť
pre tento „výstup“ .  Svätá omša je jed-
noznačne taká skutočnosť ,  pr i  k tore j
Pán Ježiš prostredníctvom kňaza pre-
mieňa ch l ieb a v íno na svoje Telo

a Krv.  Zázrak premenenia Pána
môžeme teda prežívať  pr i  každej
sv.  omši  v  t ichu obradu premenenia.
Z Euchar ist ie ako z prameňa prúdi  do
nás mi losť a ňou sa s najväčšou účin-
nosťou dosahuje posvätenie ľudí
a oslava Boha v Kr istovi .  Pr i  sv.  pr i j í -
maní  môžeme zbl ízka uv id ieť  ž iaru
láskyplných Ježišových očí .  

Ak zaž i jeme pokoj ,  poc i t ,  že
nám je  tu  dobre a nechce sa nám
odísť  ako apošto lom z hory Tábor,
potom sa spokojne vráťme domov,
k manželke, k deťom,  k práci  . . .  pre-
tože nám kosto l  bo l  naozaj  horou
Premenenia a stretnut ia,  pretože sme
skutočne v ide l i  Pána,  k torý  napln i l
naše srdcia ž iarou svojej  s lávy . . .  

Keď takto máme b l ižš ie
k Ježišovi ,  urč i te budeme mať bl ižš ie
i  k ľuďom. Pr i  každom záži tku preme-
nenia dostáva náš život  natrvalo novú
hodnotu,  lebo „účasť  na Tele a Krv i

Kr is tovej  pôsobí ,  že sa premieňame

v to,  čo pr i j ímame a v plnost i  nesieme

v duchu i  te le  Toho,  v  k torom sme

zomrel i ,  bol i  pochovaní a vzkr iesení.“

/sv.  Lev Veľký/ .  Pohľad z  vysokého
št í tu  Tat ier  je  nádherný,  a le  an i
zďaleka sa nevyrovná tomu,  čo
môžeme v id ieť ,  zaž i ť  a  z ískať  pr i
každej  sv.  omši .  Pane,  prosíme,  aby
sme sa nechal i  Tebou napln i ť  pr i
každej  sv.  omši.
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InformácIe z 86. plenárneho zasadnutIa
KonferencIe bIsKupov slovensKa

V Čičmanoch sa v dňoch 6.-7. marca 2017 zišli všetci diecézni
a pomocní biskupi Katolíckej cirkvi na Slovensku. Rokovali o prípravách na
biskupskú synodu o mládeži, ktorá sa uskutoční v Ríme v roku 2018.
Do obdobia pred zasadaním synody na Slovensku spadá aj Národné stret-
nutie mládeže P18 v Prešove, stretnutie katolíckej mládeže, ktoré Rada pre
mládež a univerzity KBS pripravuje v perspektíve nasledujúcich Svetových
dní mládeže - Panama 2019.  

Správa provinciála slovenských saleziánov dona Jozefa Ižolda
a hovorcu dona Rastislava Hamráčka pojednávala o postupe procesu bla-
horečenia kňaza - mučeníka Titusa Zemana. Boli iniciované organizačné
prípravy slávnosti blahorečenia, ktorá sa uskutoční pravdepodobne na
jeseň tohto roku v Bratislave. KBS schválila pripomienky k aktualizovanému
obsahu Rímskeho misála. Biskupi odsúhlasili návrh Mons. Stanislava
Stolárika, predložiť Apoštolskej penitenciárii žiadosť o udelenie úplných od-
pustkov, za obvyklých podmienok, pre veriacich, ktorí sa modlia Korunku
Božieho milosrdenstva.

Vypočuli si správu Mons. Milana Lacha o príprave formačných kur-
zov pre nemocničných duchovných. Plénu KBS bola podaná správa o fun-
govaní  katolíckej televízie TV LUX a o prípravách na spustenie
pravidelného vysielania z Košického sanktuária Božieho milosrdenstva.
Mons. František Rábek priniesol správu o synode Ordinariátu ozbrojených
síl a ozbrojených zborov.  Na záver synody biskup Rábek a ministerka
spravodlivosti SR Lucia Žitňanská podpísali dohodu o implementácii
Zmluvy medzi SR a Svätou stolicou o duchovnej službe, ktorá spresnila
existujúce práva a povinnosti. Konferencia biskupov Slovenska potvrdila
voľbu generálneho riaditeľa SKCH Ing. Ericha Hulmana, ktorý od 1. júla
prevezme vedenie charity. Biskupi na podnet Katolíckeho biblického diela
schválili ako pravidelný termín slávenia tzv. Biblickej nedele Druhú nedeľu
v období Adventu. 

Správu o činnosti Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila
a Metoda v Ríme predniesol rektor Pavol Zvara. So schválením pléna KBS
sa novým vicerektorom stane nitriansky kňaz Viliam Zemančík a špirituálom
páter Lucián Bogucki OFMConv. Mons. Viliam Judák pripomenul blížiace
sa 70. výročie zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré na Starých Horách na sviatok
sv. Cyrila a Metoda v roku 1947 predniesol biskup Kmeťko. Pri tejto príleži-
tosti biskupi pripravia veriacim pastiersky list, ktorý sa bude čítať v nedeľu
25. júna. Plénum KBS pripravilo aj vyhlásenie k demografickej situácii na
Slovensku. 

Zdroj: www.tkkbs.sk
spracovala: 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: Tvoje milosrdestvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.



1. Na upratovanie kosto la
k nas ledujúcej  nedel i
prosíme rodiny drábovú,
Gombitovú a hrehovú.
Zároveň vyslovujeme vďaku
rodinám, k toré upratoval i
kostol  k dnešnej  nedel i .

2.  zaj tra ,  13.marca sme
opäť pozvaní  do Če-
merného ,  kde sa bude
sláviť  sv.  omša a pobožnosť
ku c t i  Fat imskej  Panny
Már ie .  Program začne
o 17.00.

3.  V utorok po večernej
sväte j  omši  bude bibl ické
stretnutie .

4.  V st redu po večernej
sväte j  omši  budú modli tby
otcov.

5. Pobožnosť krížovej cesty
vo farskom kostole bude
v pôste:
-  v stredu a piatok  o 17.30, 
-  v nedeľu  o 14.30. 

6. Pobožnosť krížovej cesty
na f i l iálke dlhé bude:
-  p iatok o 17.30 
-  v nedeľu  o 13.45.

7. Túto stredu o 17.30 bude
na f i l iá lke dlhé pobožnosť
kr ížovej  cesty,  na k torú
pozývame modl iť  sa det i .
Po nej  bude sv.  omša za
účast i  det í .

8.  Počas pôstu bude
vo farskom kostole krabička
s názvom veľkonočný dar .
Tak,  ako každý rok do nej
máme možnosť  pr isp ieť  pre
rodiny v  núdzi  a  osamelých
z našej  farnost i .  Vopred
vďaka za každú obetu.

9. Na budúcu sobotu bude
vo farskom kostole o 9.30
ďalšia katechéza prvopri j í -
majúcich det í  a  ich
rodičov. Účasť je potrebná.
Zároveň vyskúšame det i
z  prvých 30.  o tázok Kate-
chizmu, ktoré dostal i .  

10.  Slávnosť  sv.  Jozefa ,
ženícha Panny Már ie ,  k torá
vychádza na budúcu nedeľu,
sa prekladá na pondelok,
20.3.

11. Do pozornost i  dávame,
že zajtra 13.3.  je  výročie
zvolenie pápeža frant iška
na petrov stolec.

liturgický program na 2. pôstny týždeň 

filiálky Po Ut st Št pi so ne

( Dlhé )
Na Vŕšku

18.00 18.00 9.30

Rodinná
Oblasť 11.00

deň lIturGIcKÝ  Kalendár Čas ÚmYslY

po
13. 3.

pondeloK 
po 2. pôstneJ nedelI
(Dan 9,4-10; Ž 79; Lk 6,36-38)

6.30

18.00

ZBP Lukáš, Alžbeta, Gréta 

+ Bartolomej

ut

14. 3.

utoroK 
po 2. pôstneJ nedelI
(Iz 1,10.16-20; Ž 50; Mt 23,1-12)

6.30

18.00

Za duchovné uzdravenie pre

Michala

+ Mária, Pavol

st

15. 3.

streda 
po 2. pôstneJ nedelI

(Jer 18,18-20; Ž 31; Mt 20,17-28)

6.30

18.00

ZBP Veronika

+ Anna
(sv. omša za účasti detí)

Št

16. 3.

ŠtvrtoK  
po 2. pôstneJ nedelI
(Jer 17, 5-10; Ž 1;  Lk 16,19-31)

6.30

18.00

ZBP Ľubica

ZBP a Pďakovanie za dar života - 

František

pi

17. 3.

pIatoK  
po 2. pôstneJ nedelI

(Gn 37, 3-28; Ž 105; Mt 21,33-46)

6.30

18.00

+ kňazi našej farnosti

+ Michal
(sv. omša za účasti mládeže)

so

18. 3.

sobota 
po 2. pôstneJ nedelI

(Mich 7,14-20; Ž 103; Lk 15,1-3.11-32)

7.00

18.00

+ Viktor

+ Ľudmila, Jozef, Mária

ne

19. 3.

tretIa pôstna
nedeľa

(Ex 17,3-7; Ž 95; Rim 5,1-8; Jn

4,5-42)

8.00

9.30

11.00

18.30

+ Jozef, Mária, Ján

ZBP Jozef a Valéria s rod.

ZBP Jozef       

+ Jozef, Mária, Michal

nedeľa     
19. 3. 2017 8.00 9.30 11.00 18.30

sobota 18.00
Josipčuk

Antolíková
Ivanko

Ivanková
Babej

Babejová
Klapák

Klapáková
Gazda

Gazdová

lektori na budúcu nedeľu:

oznamy:




