Svetielko pomoci podporil
košický arcibiSkup bernard bober
Na sviatok svätej Alžbety Uhorskej, ktorý si pripomíname
každoročne sedemnásteho novembra, už tradične prebieha
v Košickej arcidiecéze dobročinná zbierka. V roku 2016 sa podarilo
vyzbierať sumu 43 000 eur, ktoré arcidiecéza poukáže na rôzne dobročinné projekty. Prvý šek na konci januára arcidiecéza odovzdala
10 000 eur na podporu projektu Hniezd záchrany a 29.marca 2017
košický arcibiskup Bernard Bober odovzdal ďalší šek na sumu
10 000 eur neziskovej organizácii Svetielko pomoci.

Táto organizácia už jedenásty rok pomáha rodinám s deťmi, ktoré
sú v procese onkologickej liečby. Okrem iného prevádzkuje aj
detský mobilný hospic pre malých pacientov v terminálnom štádiu
onkologického ochorenia. Symbolický šek prebrala riaditeľka
neziskovej organizácie Miroslava Hunčíková. Darovanú sumu
konkrétne použijú na obnovenie zariadenia, ktoré slúži pre ubytovanie pacientov a na prevádzku mobilného hospicu.Ako uviedol
arcibiskup Bernard Bober, práve z minuloročnej zbierky na sviatok
svätej Alžbety chcú podporiť projekty na pomoc deťom. V blízkej
budúcnosti arcidiecéza zo zvyšných financií zbierky podporí ďalšie
vybrané projekty.
Zdroj: www.ke-arcidieceza.sk
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 vydávanie: 0,10€
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Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

Milí farníci. Blížime sa ku koncu
Veľkého pôstu. Môže sa nám zdať, že zmyslom pôstu je naša duchovná aktivita –
dokážeme si odoprieť jedlo, menej času
trávime pri médiách, viac sa modlíme,
chodíme na pobožnosti, či sväté omše
a plníme svoje predsavzatia. Isteže, Bohu
sú milé tieto naše obety. Avšak liturgia
Veľkého Pôstu nám ukazuje, že dôležitejšie
je to, čo pre nás robí Boh, a nie čo konáme
pre neho my. Posledné tri nedele sme
v evanjeliách počuli, ako Kristus ponúka
Samaritánke živú vodu, ktorou je On sám.
Následne Ježiš, ktorý je Svetlo sveta, obdarúva darom zraku slepca. Nuž a v dnešnú
nedeľu vrcholí toto Božie konanie pre
človeka tým, že Ježiš kriesi Lazára a vracia
mu život. Tieto úryvky evanjelia nie sú len
rozprávaním o tom, že Ježiš urobil veľké
zázraky niekoľkým vyvoleným.

odkaz veľkého pôstu
Božie slovo, ktoré počujeme počas
pôstnych nedieľ je totiž predobrazom krstu,
ktorý sa dotýka každého z nás. My všetci
sme boli pokrstení, dostali sme milosť byť
obmytí živou vodou, ktorou je sám Kristus.
Pri našom krste nám bola odovzdaná horiaca svieca so slovami, aby sme kráčali
životom v Ježišovom svetle. A napokon, tak
ako dnes Lazár, aj my sme boli pri krste
vytrhnutí Ježišom z moci večnej smrti a boli
sme povolaní k životu.
V duchu Božieho slova by sme
mali prežívať aj my toto pôstne obdobie.

Pápež František, ktorý je pre nás v mnohých
skutkoch inšpiráciou, nám aj v týchto dňoch
ukazuje, ako naplniť pôstny čas. Pred
niekoľkými dňami navštívil najväčšiu
diecézu v Taliansku, ale i na svete, ktorou je
Milánska diecéza. Svätý Otec pri tejto pastoračnej návšteve viackrát nielen slovami,
ale aj príkladom povzbudil veriacich, aby ich
viera bola v dnešnej dobe živá, aby čerpali
silu z Božieho slova a netúžili po živote
v hriechoch. Svätý Otec povzbudil rodiny,
aby v nich vládol Kristov duch lásky medzi
rodičmi a deťmi, aby si manželia vzájomne
odpúšťali a rodičia aby mali čas pre svoje
deti. Zdôraznil, aký dôležitý je príklad mamy
a otca svojim deťom. Celá táto pôstna cesta
Svätého Otca pritom začala pre neho tak
charakteristicky, a to stretnutím s väzňami
na okraji Milána. Pápež chcel týmto gestom
opäť poukázať, že pôst nám dáva ďalšiu
príležitosť vnímať nielen seba, ale aj ľudí na
perifériách nášho záujmu a prinášať im
Krista.
Prajem nám všetkým, nech je tento
čas pôstu požehnaním pre
každého.
Buďme vďační za svoj krst. Ďakujme, že
vďaka nemu sa nám otvorila perspektíva
neba a že môžeme žiť a konať v Ježišovom
svetle. Život mnohých ľudí dnes totiž
ukazuje, že to vôbec nie je také
samozrejmé. Otvorme svoje srdce ešte
väčšmi Kristovej milosti, aby sme sa mohli
tešiť z veľkonočného rána nového života. To
vám všetkým zo srdca vyprosujem.
Štefan Albičuk, dekan
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lektori na budúcu nedeľu:
nedeľa
2. 4. 2017
Sobota 18.00

Kľučár
Kľučárová

Kostola
sv. Františka z Assisi. Obnovu
realizovala firma pána Venceľa. Kríž darovala
nebohá pani Mondoková. Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie a radosť z tejto udalosti.
Nech tento kríž slúži ako miesto modlitby
a vďaky za dosiahnuté milosti.

2. V stredu po detskej omši bude prvé organizačné stretnutie rodičov ohľadom prvého sv.
prijímania.

ZBP Mária

6. 4.

7. 4.

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej
nedeli prosíme rodiny dankovičovú, kavčákovú
a klacikovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám,
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
Okrem toho zajtra (pondelok) prosíme všetkých
ochotných ľudí o pomoc pri veľkom upratovaní
kostola a fary od 9.00.

8.00

9.30

11.00

18.30

Novák
Josipčuková

Benčo
Fecenková

Josipčuk
Antolíková

Sztraka
Sztraková

3. veľké spovedanie pred sviatkami Veľkej
noci, bude na filiálke vranovské dlhé vo štvrtok od 16.30 do 17.30. Spovedanie v našom
farskom kostole bude v sobotu od 9.00 do
12.00 a popoludní od 14.30 do 17.00.
Nakoľko v týždni budeme spovedať okolité
farnosti,
nebudeme
spovedať
pred
večernými sv. omšami vo farskom kostole.
4. v piatok bude v našom farskom kostole
celodenná eucharistická poklona v rámci
každodennej adorácie vo farnostiach našej arcidiecézy. Začne po rannej sv. omši a skončí
po večernej sv. omši. Pozývame vás stráviť
chvíle s Ježišom v tichu modlitby.
5. budúca nedeľa je kvetná. pri všetkých
bohoslužbách sa budú v úvode požehnávať
ratolesti. Pri sv. omši o 11.00 budeme
požehnávať ratolesti, ako je zvykom pri obnovenom kríži vonku, odkiaľ pôjdeme procesiou do farského kostola. Pozývame vás zvlášť
na túto svätú omšu. Doneste si na požehnanie
svoje bahniatka.
6. Za lavicami vo farskom kostole sa nachádza
krabička s názvom veľkonočný dar. Prosíme
vás o príspevok, ktorý každoročne smeruje
núdznym a chudobnejším rodinám a jednotlivcom našej farnosti. Ktorí chcete pomôcť aj trvanlivými potravinami, môžete ich priniesť na
faru po večerných sv. omšiach v pondelok
a utorok.

požehnanie obnoveného
umučenia na kríži
V nedeľu 26. marca 2017 po modlitbe krížovej
cesty, za účasti mnohých farníkov, bolo pánom
farárom a dekanom Štefanom Albičukom
požehnané obnovené Umučenie na kríži vedľa

Svätý vincent Ferrerský, rehoľník a kňaz
Pôvod mena : z latinčiny vincens víťaziaci, premáhajúci. Narodil sa vo Valencii
v Španielsku r. 1350. Keď mal sedemnásť rokov,
vstúpil do rehole dominikánov. Študoval vo Valencii,
v Barcelone a v Leride.
Prijal kňazskú vysviacku vo veku dvadsaťpäť rokov. Bol učiteľom filozofie, predstaveným
dominikánov,
spovedníkom
aj
protipápeža
Benedikta XIII., ale opustil ho, keď sa mu nepodarilo
priviesť ho k jednote Cirkvi. Ako päťdesiatročný sa
podujal na veľkú kazateľskú misiu po Európe. Vyzýval k pokániu. Kázal na námestiach, lebo žiadne
kostoly nemohli pojať zástupy, ktoré sa zhromažďovali. Svojou charizmou vzbudil obdiv, ale i odpor. Je
pokladaný za najväčšieho kazateľa pokánia v 15.
storočí. Zomrel vo Vannes 5.apríla 1419, keď sa vracal z misie v Anglicku, kde bol na pozvanie kráľa.
Pochovaný je v katedrále Vannes. V r. 1458 bol svätorečený. Uctievali si ho remeselníci – pokrývači,
murári, drevorubači. Bol vzývaný pri nebezpečenstvách rôzneho druhu a pri viacerých chorobách.
V ikonografii je zobrazený v dominikánskom habite v postoji kazateľa s knihou, krížom
alebo ľaliou.
Lucia Horná

