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Po prvej pôstnej nedel i ,
ktorá bola nedeľou pokúšania
a po druhej  pôstnej ,  k torá
bola nedeľou Abraháma,
ktorého Boh vyzýva:  Odíď!
(od starého spôsobu ž ivota) ,
prežívame t re t iu ,  v  k tore j  sa
r ieši  „smäd“.  V štvr tej  sa r ieši
naša „slepota“, v piatej návrat
k  ž ivotu,  keď s i  vypočujeme
evanje l ium o vzkr iesení
Lazára.

Tret ia  (dnešná)  pôstna
nedeľa a smäd.

Vidíme stretnut ie ženy,
Samar i tánky s  Jež išom pr i
s tudni  v  S icheme.  Prvá vec,
k torú nám text  hovor í  je ,  že
Ježiš bol  pr i  studni  prvý a že
on vytvor i l  podmienky na
st retnut ie .  Posla l  učeníkov
nakúpiť ,  aby bol  sám a mohol
nerušene povedať a j  ťažké
veci  te j to  žene.  Hovor í  nám
to,  že ak my hľadáme Boha,
vedzme,  že on nás hľadal
oveľa skôr ako my jeho. 

Tiež v id íme,  že Jež iš
pr ichádza k  s tudni  ako
smädný. Ježiš pr iš iel  na tento
svet,  lebo mal smäd: smäd po
nás.  Keď Jež iš  v id í ,  že žena
je ochotná sa rozprávať ,
otvorí  jednu boľavú tému v je j
ž ivote.  

“Zavolaj  svojho muža.. .
Mala s i  päť  mužova a ten,
k torého máš teraz,  n ie  je  to
muž.”  Hovorí  je j  to nie preto,
aby podpichoval .  Chce,  aby
žena našla pravý zmysel  ž iv-
ota.  Ježiš je pr i  nej  skutočne
smädný.  Túž i  po je j  v iere.
Veľmi ju chce zachrániť .  

A je j  reakc ia? Nechce
o tom hovor i ť ,  preto mení
úplne tému: „Pane,  ako je  to
s modlením sa? Vy Ž id ia
hovorí te,  že v Jeruzaleme sa
t reba modl i ť . . . “  Ježiš  hovor í
o  je j  neuspor iadanom ž ivote
a ona otvára tému modl i tby. . .
A j  s  nami  je  to  tak n iekedy.
Ak sa nám dakto dostane pod
kožu,  ak sa dotkne nášho
ci t l ivého bodu,  máme sk lon
ujsť.  

Jež iš  sa a le  nedá:
Využi je je j  spomenut ie   mod-
l i tby a povie,  že a j  modl i tba,
ak n ie  je  vedená v pravde
o sebe,  nemá zmysel .  Vtedy
žena pochopí.  

Ježiš a j  dnes čaká „pr i
s tudni “ .  Je smädný po tebe.
Chce otvor i ť  tvo ju  boľavú
tému, aby ju vyl ieči l .  Vyberieš
sa „k studni“?

Z knihy Mi lana Bubáka spracoval  
kaplán Marcel  Puškáš
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3. PôStnA neDeľA

25.marec – Deň počatého dieťaťa
Každý z nás má neoceniteľnú hodnotu ako človek. Sme veľkým

prínosom aj pre svet, pre ľudí okolo nás. Aj tieto jednoduché fakty si
musíme pripomínať pretože  najskôr musíme objaviť hodnotu vlastného
života, aby sme potom dokázali oceniť hodnotu života druhých ľudí.
Každého z nich.

V týchto dňoch máme všetci dôvod oslavovať. Všetci sme boli
počatí, a preto Deň počatého dieťaťa je sviatkom každého z nás.
VŠETKO NAJLEPŠIE! V našej kultúre sa zvykne vek počítať až od nar-
odenia. Avšak v skutočnosti sme prišli na tento svet v okamihu počatia
a odvtedy sa vyvíjame až do dnešného dňa  V okamihu počatia, pri nar-
odení, pri prvých krôčikoch, pri nástupe do školy a aj teraz sme to stále
my, tí istí. Nezabudnime preto, že sme tým, kým sme už od počatia. 

Pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií
združených vo Fóre života, pomáha šíriť úctu ku každému počatému
ľudskému životu a šíriť informácie o pomoci pre tehotné ženy
nachádzajúce sa v krízových situáciách.  Kampaň  je možné podporiť
nosením bielej stužky a robením rôznych aktivít prehlbujúcich úctu k
životu. Biela stužka je symbol rešpektovania práva na život od počatia.
Symbolizuje nevinnosť a bezbrannosť. Také sú aj deti, zvlášť tie nenar-
odené. Nemajú hlas, ktorým by bránili svoje základné ľudské právo,
právo na život. Nosením bielej stužky môžeš byť aj ty tým hlasom a vy-
jadriť úctu k životu každého človeka.

Kampaň Deň počatého dieťaťa potrvá celý týždeň, od nedele
19. marca do nedele 26. marca. Slogan kampane: 25.marec – Deň
počatého dieťaťa je aj tvojím sviatkom. Všetci sme boli počatí, a tak
každý z nás má dôvod na oslavu. 

Vyjadri aj ty úctu k životu každého človeka – priateľa,
okoloidúceho aj nenarodeného – nosením bielej stužky. 

Podporme túto iniciativu a pripnime si biele stužky, ktoré budú
k dispozícii  v našom kostole počas kampane. 

Svätá omša v našom chráme s úmyslom vyjadrenia úcty
k životu bude v sobotu ráno 25. marca 2017 v Deň počatého
dieťaťa o 8.00 hodine.

„Až vteDy, keď objAvíš hoDnotu vlAStného životA, 
Dokážeš oceniť Aj hoDnotu životA Druhých.“

ZDROJ: INTERNET
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 daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.



1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej

nedeli prosíme rodiny Diľovú, Vargovičovú,

Hornú a Šimkovú. Zároveň vyslovujeme

vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol

k dnešnej nedeli.

2. Na kostol darovali dvaja Bohu známi dar-

covia: 20,-  a 50,- € a Bohu známa rodina

150,- €. PBZ.

3. Zbierka na charitu spred dvoch týždňov

činila v našej farnosti spolu 772,-€. (Farský

kostol 531,-€, filiálka Dlhé 201,-€ a filiálka

Rodinná oblasť 40,-€. Vďaka za všetky

milodary.

4. Pobožnosť krížovej cesty bude v pôste –

každú stredu a piatok o 17.30, v nedeľu

o 14.30. Zároveň prosíme tých, ktorí by sa

chceli zapojiť do modlitieb Krížovej cesty pred-

nášaním zastavení (najmä nových lektorov),

aby sa prihlásili v sakristii.

5. V pondelok je slávnosť sv. Jozefa, ženícha

Panny Márie, ktorá je preložená z dnešnej

nedele. Sv. omše budú aj na filiálke Dlhé

a Rodinná oblasť.

6. V sobotu je slávnosť Zvestovania Pána

a je to zároveň Deň počatého života. Pri ran-

nej omši vo farskom kostole, ktorá bude

v zmenenom čase o 8.00, bude požehnanie

matiek pred pôrodom. Pozývame všetky

budúce mamičky. Ako znak počatého života si

môžete zobrať bielu stužku, ktorá je vzadu

v kostole. 

7. Arcibiskupský úrad Košice, ako zriaďovateľ

cirkevných škôl v našej arcidiecéze, oznamuje

vypísanie výberového konania na funkciu

riaditeľa cirkevnej školy vo Vranove n/T

(keďže v máji sa končí súčasné funkčné ob-

dobie terajšiemu p. riaditeľovi). Záujemcovia,

ktorí splnia podmienky, sa môžu prihlásiť do 7.

apríla na ABÚ. Bližšie info bude na výveske a

farskej webovej stránke.

8. V noci zo soboty na nedeľu bude zmena

času. O 02.00 hod. si posuňte hodiny dopredu

na 03.00 hod.

Svätý jozef, ženích Panny Márie
Pôvod mena : z hebr. Jóseph – Boh

pridá, rozhojní. Bol to muž veľkej viery so zmys-

lom pre rodinu. Nasadil všetko! Stal sa mužom

viery, obetavým manželom a pred zákonom

otcom, ktorý si veľmi dobre uvedomoval svoju

úlohu ochrancu, strážcu, živiteľa svojej rodiny.

Bol mužom činu. Mužom konajúcim

z lásky a mužom obety, mužom, ktorý pre záujem

dieťaťa išiel do emigrácie, mužom, ktorý obetavo

hľadal strateného Ježiša, ktorý jeho nájdenie

prežíval v tichu, bez zbytočných slov, čo ho

charakterizuje ako muža hrdého a principiálneho.

Od samého začiatku života Cirkvi bol v nej uc-

tievaný a vzývaný ako jej ochranca. Jeho úcta

bola zvlášť rozvinutá na Východe. Na Západe

jeho úctu najviac šírili františkáni, Bernard z Cler-

vaux, František Saleský, Bernardín Sienský

a Terézia z Avily. Oficiálne ho za ochrancu Cirkvi

vyhlásil blahoslavený Pius IX. v r. 1870. Ján XXII.

Vložil jeho meno do Prvej eucharistickej modlitby

tzv. Rímskeho kánonu sv. omše. 

V ikonografii je zobrazený s malým

dieťaťom Ježišom na rukách a s ľaliou alebo

s tesárskym náradím. Najstarším vyobrazením je

Jozef pri jasliach ako drží ochrannú ruku nad

dieťaťom a jeho matkou.
Spracovala Lucia Horná

liturgický program na 3. pôstny týždeň 

Filiálky Po Ut St Št Pi So ne

( Dlhé )
Na Vŕšku 18.00     18.00 8.00 9.30

Rodinná
Oblasť 17.00 11.00

Deň liturGický  kAlenDár ČAS ÚMySly

Po
20. 3.

Sv. joZeFA, ženíchA 
PAnny Márie, slávnosť

(2Sam 7,4-16;Ž 89;Rim 4,13-22;Mt 1,16-24)

6.30

18.00

+ Jozef, Ján, Jozef

ZBP Jozef, Richard

ut

21. 3.

utorok 
Po 3. PôStnej neDeli

(Dan 3,25-43; Ž 25; Mt 18,21-35)

6.30

18.00

+ Jozef

ZBP a dary D. Sv. pre Adriána

St

22. 3.

StreDA 
Po 3. PôStnej neDeli

(Dt 4,1-9; Ž 147; Mt 5,17-19)

6.30

18.00

+ Ladislav, Júlia, František

+ Štefan  
(sv. omša za účasti detí)

št

23. 3.

štvrtok  
Po 3. PôStnej neDeli
(Jer 7,23-28; Ž 95; Lk 11,14-23)

6.30

18.00

+ Jozef, Ida, Otakar

+ Marián

Pi

24. 3.

PiAtok  
Po 3. PôStnej neDeli

(Oz 14,2-10; Ž 81; Mk 12,28-34)

6.30

18.00

ZBP Mária

+ Ľubomír    
(sv. omša za účasti mládeže)

(vigília Zvestovania Pána)

So

25. 3.

ZveStovAnie PánA, slávnosť

(Iz 7, 10-14. 8,10; Ž 40; Hebr 10, 4-10; 

Lk 1, 26-38)

8.00

18.00

+ Michal, Mária

ZBP Jaroslav, Adriana, Sofia

ne

26. 3.

štvrtá PôStnA neDeľA

(1SAM 16,1-13; Ž 23; EF 5, 8-14;

JN 9,1-41)

8.00

9.30

11.00

18.30

+ Mária, Andrej

Poďakovanie 
za 30. rokov života Michaela
Poďakovanie 
za 52. rokov života Jozefa

+ Marcela Murínová

nedeľa     
26. 3. 2017 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota 18.00
Novák

Josipčuková
Gazda

Gazdová
Demčák

Plančárová
Kľučár

Kľučárová
Chytra

Sabolová

lektori na budúcu nedeľu:

oznamy:




