
Poverello

Mnohí používame na cestu do
práce a z práce verejnú dopravu. Keď je na
zástavke veľa ľudí a zazrieme v dopravnom
prostriedku sedieť priateľa, upozorníte ho,
aby vám obsadil miesto. Alebo deti, keď
chodia v školskej jedálni na obedy a uvidia
pri stole kamaráta, zakričia mu, aby im ob-
sadil miesto. Je dobré, keď máme istotu, že
náš priateľ nám drží vedľa seba miesto
a máme si kde sadnúť.

Ježiš v evanjeliu hovorí: Keď odí-
dem a pripravím vám miesto, zasa prídem
a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli
tam, kde som ja. Ježišovo slovo je veľmi
dôležité, lebo jasne hovorí, že nám, svojím
priateľom, obsadí miesto v nebi.

Držím vám miesto...

Apoštoli však jeho slová dobre
nepochopili, lebo mali slabú vieru. Nevedeli
si predstaviť nebeského Otca, a ani nebo.
Nemôžeme sa im vôbec čudovať, lebo
predstava Boha a neba je veľmi zložitá aj
pre nás.

My, ľudia, bezpochyby svojím
rozumom môžeme dokázať existenciu
Boha zo stvorených vecí. Vieme, že Boh je
v nebi. Čo je to nebo? Katolícka dogmatika
ho definuje, ako stav rozumných tvorov (an-
jelov a ľudí), ktorí dosiahli večnú blaženosť.
Nebo teda nie je dajaké miesto, ale stav.
Katechizmus katolíckej cirkvi učí, že nebo
je posledným cieľom a uskutočnením
najhlbších túžob človeka, stav najvyššieho

a konečného šťastia. Nebom sa môžu
celkom dobre rozumieť aj tí, ktorí sú obra-
zom nebeského sveta a v ktorých prebýva
a nachádza sa Boh. Teda, nebo je aj v nás,
keď žijeme v spojení s Bohom v posväcu-
júcej milosti.

Nekrútime spolu s apoštolmi
hlavou a nehovoríme pritom: Pane, je to na
mňa ťažké? A hoci pochopiť Boha a nebo
je pre nás zložité, sme Ježišovi veľmi
vďační, že nám šiel pripraviť miesto pri
našom nebeskom Otcovi. 

Miesto, o ktorom svätý Pavol sa
vyjadril: Ani oko nevidelo, ani ucho nepo-
čulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo
Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.

Aj my sa tešme na krásne nebo,
v ktorom nás čaká náš Otec, veď tak nám
to prisľúbil jeho Syn. Nech náš život na
zemi sa pre nás stane radostným stretá-
vaním sa s neviditeľným Bohom, ktorého
vo večnosti uvidíme z tváre do tváre.

Peter Orendáč
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TreTiaci na duchovnej obnove
Dňa  28. apríla sa v našej farnosti v rámci prípravy na slávnosť Prvého svätého

prijímania uskutočnila Duchovná obnova. 
Kaplán Mathias, naše sestričky a ochotní mladí sa postarali o krásne a veríme

že duchovne plodné prežitie piatkového večera, noci a soboty dopoludnia našim deťom.
Prinášame vyjadrenie jednej malej “členky” k tomu, ako prežívala chvíle obnovy. 

“Keď som počula

o duchovnej obnove, hneď som

sa potešila. Prehovorila som aj

moje spolužiačky. Prišla som

tam a bola som veľmi rada, lebo

tam boli moji kamaráti. Animá-

tori nás rozdelili do skupín. Mali

sme si vymyslieť názov sku-

pinky a ukázať im scénku, ktorú

sme si vymysleli. Naša sku-

pinka sa volala Snehulienka a 7

trpaslíkov bez    princa. Neskôr

keď všetky skupinky mali už názov a scénku tak, sme si ich predstavili. Boli tam na-

príklad Božie prasiatka, Futbalové psy a Supertrpaslíci. Išli sme do jedálne na večeru. 

Po večeri sme si išli skúsiť prvýkrát spytovať svedomie. Po spytovaní sve-

domia nám sestričky ukázali čo robí Pán Ježiš s našimi hriechmi, tým, že ich zapálili

a porozprávali nám príbeh o márnotratnom synovi. Po príbehu sme si išli ľahnúť. Dlho

nám trvalo, kým sme si všetko pripravili, no nakoniec sme zaspali. 

Ráno sme si všetko zbalili a išli sme sa naraňajkovať. Potom nás zavolali

a ukázali nám obrázky na ktorých boli deti, ktorým sme mali nejak pomôcť. Napríklad

dve deti, ktoré sa pohádali a my sme navrhli, že jeden by mal prísť, k tomu druhému

a udobriť sa. Pod tými obrázkami bolo Slnko a vysvetľovali nám, že Pán Ježiš je

svetlo. 

Potom nám pán kaplán Mathias priblížil v prezentácii, že svätá omša je veľmi

dôležitá. Po prezentácii si dievčatá mali urobiť hostie a chlapci kalichy a dozadu sme

napísali naše vlastné modlitby. Popri robení nás postupne skúšali. Keď sme si to

spravili, pripravovali sme stoličky na svätú omšu. Po svätej omši sme pomaly išli

domov. Som veľmi rada, že som tam mohla byť.”  

(Evka, účastníčka 9 rokov)

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 milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.



1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej
nedeli prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí
v sobotu po skončení svätej spovede. Zároveň
vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol
k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na kňazský seminár činila spolu
630,87,- €. Z toho farský kostol: 510,10 €, filiálka
Dlhé 78,70 € a filiálka Rodinná oblasť 42,07 €. PBZ.

3. V utorok po večernej sv. omši bude biblické
stretnutie. Pozývame vás.

4. v stredu po večernej sv. omši bude nácvik
liturgie prvého sv. prijímania. Účasť všetkých detí
a rodičov je nutná.

5. V piatok 19. mája bude v našom Charitnom dome
deň otvorených dverí, na ktorý nás pozývajú
chlapci, ako aj zamestnanci charity. Program začne
o 9.30 hod. ďalšie veci sú na výveske na plagáte. 

6. Prosíme rodičov a príbuzných detí, ktoré idú na
budúcu nedeľu na Prvé sv. prijímanie, aby sa
vyspovedali počas týždňa. Spovedať budeme
každý večer od 18.00 do 18.30 hod.

7. Prvá sv. spoveď detí bude vo farskom kostole
nasledujúcu sobotu. Začne o 9.00 hod. a bude
súčasťou kajúcej pobožnosti. Prosíme, aby ste prišli
rodičia spolu so svojimi deťmi.

8. Slávnosť Prvého sv. prijímania bude v našom
farskom kostole v nedeľu o 10.00 hod. Prosíme
vás, aby ste miesta v laviciach rezervovali pre-
dovšetkým pre rodičov prvoprijímajúcich detí.

SVIATOSť MANŽElSTVA SI CHCÚ VySlÚŽIť:

dávid FiLičko 
a

barbora ŠinaLová

ohlasujú sa TreTíkráT
..............................

LukáŠ dobranSkÝ 
a

ľubica kYSLanová

ohlasujú sa TreTíkráT

ZAHŕŇTE TýCHTO MlADýCH

DO SVOJICH MODlITIEB!

Svätý ján nepomucký
kňaz a mučeník

Pôvod mena
z hebrejčiny Jochánán
– Boh je milostivý. Na-
rodil sa   v mestečku
Pomuk okolo roku
1345. 

Po štúdiách
v Prahe odišiel študo-
vať do Padovy, získal
doktorát cirkevného
práva, stal sa kanoni-
kom kolegiálneho
chrámu. V roku 1389 ho arcibiskup vymenoval
za svojho generálneho vikára. 

Vzťahy arcibiskupa s kráľom Václa-
vom IV. boli v tom čase napäté kvôli nemorál-
nemu životu kráľa. Naviac vznikol konflikt
medzi kráľovým stúpencom Hullerom a arcibi-
skupom pre násilnosti, ktorých sa Huller do-
pustil na pražských klerikoch. 

Arcibiskup kráľovho podriadeného ex-
komunikoval, čím naplno prepukol spor medzi
kráľom a arcibiskupom. Kráľ v snahe oslabiť
moc arcibiskupa chcel rozdeliť pražské arcibi-
skupstvo a z opátstva v Kladruboch vytvoriť
nové biskupstvo po smrti starého opáta, kde by
bol biskupom jemu oddaný človek. 

Po smrti kladrubského opáta však
toto znemožnil práve Ján z Pomuku, ktorý
ihneď potvrdil voľbu nového opáta, ktorého si
zvolili tamojší mnísi. Kráľ dal príkaz zajať šty-
roch hodnostárov z arcibiskupovho tímu a tých
podrobil mučeniu. 

Arcibiskup v obave o svoj život odišiel
do Ríma, aby informoval pápeža o počínaní
Václava. Ten sa zúčastnil na výsluchoch i mu-
čení zatknutých a najkrutejší bol k Jánovi.

Ján nevyzradil to, čo chcel vedieť
kráľ, ten ho nariadil mučiť. Polomŕtveho ho vy-
niesli na Karlov most a hodili do Vltavy
20.5.1393. 

Ján je považovaný za obeť spoved-
ného tajomstva, nakoľko bol spovedníkom Vác-
lavovej manželky Žofie. V ikonografii je
zobrazený v kňazskom oblečení s biretom na
hlave, v ruke drží kríž a palmu, prst druhej ruky
má na ústach. 

Lucia Horná

Liturgický program na 5. veľkonočný týždeň 

Filiálky Po ut St Št Pi So ne

( Dlhé )
Na Vŕšku 18.00 8.00

Rodinná
Oblasť 11.00

deň LiTurGickÝ  kaLendár čaS ÚMYSLY

Po
15. 5.

PondeLok
Po 5. veľkonočnej nedeLi

(Sk 14,5-18; Ž 115; Jn 10,21-26)

6.30

18.30

+ členov BSR

+ Júlia, Ján, Žofia, Ondrej

ut

16 5.

Sv. jána nePoMuckÉho, 
KŇAZA A MUČENÍKA, SPOMIENKA
(Sk 14,19-28; Ž 145; Jn 14,27-31)

6.30

18.30

ZBP Jarmila s rod.

ZBP a poď. za 80.r.ž. Helena
Puškárová

St

17. 5.

STreda
Po 5. veľkonočnej nedeLi

(Sk 15,1-6; Ž 122; Jn 15,1-8)

6.30

18.30

ZBP Anna

+ Alžbeta, Karol       
(omša za účasti detí)

Št

18. 5.

ŠTvrTok
Po 5. veľkonočnej nedeLi

(Sk 15,7-21; Ž 96; Jn 15,9-11)

6.30

18.30

ZBP a uzdravenie Matúš

+ Michal, Mária

Pi

19. 5.

PiaTok
Po 5. veľkonočnej nedeLi

(Sk 15,22-31; Ž 57; Jn 15,12-17)

6.30

18.30

Božia pomoc pre Máriu a jej
rodinu

+ Mária, Ján    (omša mladí)

So

20. 5.

Sv. bernardÍna SienSkÉho, 
KŇAZA, ĽUB. SPOMIENKA

(Sk 16,1-10; Ž 100; Jn 15,18-21)

7.00

18.30

ZBP Cecília – 40.rokov života

ZBP Diana

ne

21. 5.

ŠieSTa veľkonočná

nedeľa
(Sk 8,5-8. 14-17; Ž 66; 1Pt 3,15-18; 

Jn 14,15-21)

8.00

10.00

18.30

Dary Ducha Svätého 
pre Viktóriu

+ Michal, Mária

Za prvoprijímajpúce detil

ZBP Mária

nedeľa
21. 5. 2017

8.00 10.00 11.00 18.30

Sobota 18.30
Uriga

Josipčuková
Gazda

Gazdová
prvoprijímajúce

deti
sv. omša

nie je
Benčo

Fecenková

Lektori na budúcu nedeľu:

oznamy:




