1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli
.
prosíme chlapcov z Charity. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k
dnešnej nedeli.

zmocniť jeho majetku.

2. Na kostolné potreby darovali traja Bohu známi
po 50,- €, jeden 20,- €. Pán Boh zaplať za milodary.

nápadná, ale vnútri bola priestranná s mnohými bočnými

3. Od zajtra začína Obdobie Cez rok a zároveň
fašiangy, ktoré potrvajú do 14. februára (Popolcová streda)

Vtedy Pavol odišiel do pustých skalnatých
hôr, ktoré sa rozprestierajú medzi riekou Nílom a Červeným morom. Tam našiel jaskyňu, ktorá bola zvonka ne-

skrýšami. Prednú časť jaskyne za úzkym vchodom tvorila

s plodmi. Rozhodol sa, že tam ostane a že nedobrovoľný
útek pred nebezpečenstvom premení na dobrovoľnú
Bohu zasvätenú odlúčenosť od ľudí. Tak žil v tejto skal-

5. Do pozornosti dávame informáciu, že každoročný Farský ples – veselica, sa uskutoční ku
koncu fašiangov, v sobotu 3. februára v priestoroch ZŠ JUH. Záujemcovia, prihláste sa v sakristii.
Bližšie info o akcii budú dané neskôr.
6. Dňa 27.1.2017 (sobota) sa uskutoční charitatívny turnaj kňazov v ľadovom hokeji u nás vo
Vranove v hokejovej Aréne. Zúčastnia sa ho
kňazi košickej, spišskej a banskobystrickej
diecézy. Pozývame vás na toto nevšedné stretnutie, ktoré má zároveň aj charitatívny rozmer,
lebo výťažok z dobrovoľného vstupného bude venovaný na potreby nášho Charitného domu.

Sv. Pavol Thébsky, pustovník
Sv. Pavol, ktorého si Cirkev uctieva ako prvého
pustovníka, pochádzal z thébskeho kraja - v dnešnom
strednom Egypte. Narodil sa okolo r. 228. Jeho rodičia boli
bohatí. Pavlovi umožnili vzdelanie v gréckej aj egyptskej
kultúre.

vran mu nosil jedlo ako kedysi prorokovi Eliášovi
Pavol sa za ten čas s nikým nestýkal. Ani nevedel, že sa medzitým r. 313 skončilo obdobie prenasledovania kresťanov. Väčšinu svojho času venoval
modlitbe a rozjímaniu. Krátko pred smrťou ho objavil iný
pustovník - Anton, ktorého Božie vnuknutie priviedlo do
skalnatej púšte. Anton mal vtedy 90 rokov, kým Pavol 113.
Obaja svätí mužovia strávili dlhé hodiny v duchovnom
rozhovore. No Pavlove životné dni sa už končili. Keď zomrel, Anton ho pochoval v hrobe, ktorý mu údajne pomohli vyhrabať dva levy. Bolo to roku 341.
Na mieste, kde býval pustovník Pavol, vybudovali už v skorom stredoveku (azda za cisára Justiniána)
mohutný kláštor, ktorý však bol viackrát spustošený
a opustený. Obnovili ho a znovu osídlili v 15. a 17. storočí.
Pustovníkove telesné pozostatky objavili v 12. stor. a previezli ich do Carihradu. Odtiaľ ich v 13. stor. preniesli do
Benátok a napokon r. 1381 do Budína v Uhorsku, kde si
ich vyžiadali "Rehoľníci sv. Pavla pustovníka".
Túto rehoľu, nazývanú ľudovo pavlíni, založil
r. 1212 v Uhorsku ostrihomský kanonik Euzébius. Schválil

Keď mal Pavol 16 rokov, rodičia mu zomreli.
Spolu so staršou sestrou, ktorá bola už vydatá, zdedil
veľký majetok. Keď v r. 249 vypuklo prenasledovanie,
ktoré nariadil cisár Décius, Pavol mu chcel uniknúť tým,

ju r. 1308 pápež Klement V. Pavlíni sa z Uhorska rozšírili
do Rakúska, Nemecka, Čiech a Poľska. Na Slovensku
mali kláštory v Trnave, Marianke, Lefantovciach, Bec-

že odišiel do jedného odľahlého domca na rozsiahlych ro-

kove, Trebišove. Ich najznámejší kláštor je doteraz na

dičovských majetkoch. Avšak dozvedel sa, že muž jeho

Jasnej Hore v Čenstochovej, v Poľsku.

sestry, teda švagor, ho chce udať úradom, aby sa mohol

Lucia Horná
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NedeľA
KRSTU KRISTA PÁNA

akási predsieň, v ktorej bol prameň vody a datľová palma

natej samote 90 rokov. Jeho životopisci hovoria, že ha-

4. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické
stretnutie v katechetickej miestnosti.

Poverello

2

Resp: Pán požehná svoj ľud pokojom
Dnešnou nedeľou vrcholí vianočné
obdobie a pred nami sú takpovediac „všedné
dni“. Mnohí si kladieme otázky typu „Ako zvládnuť tento prechod?“
Evanjelista sv. Marek nám ponúka
v dnešnom evanjeliu recept na zvládnutie našich stereotypov: naplnenie Duchom svätým
a uvedomenie si Božieho synovstva. Zdá sa
nám, že udalosť Ježišovho krstu nezasahuje
bytostne do modernej doby a týka sa výlučne
Ježiša. Lenže krst Duchom Svätým je záležitosť
pre všetkých kresťanov celej histórie.

Krst Duchom svätým
Čo to vlastne ten krst Duchom Svätým je? Každý kresťan bol po narodení pokrstený na základe viery rodičov. Krst bol
sprevádzaný mnohými symbolmi viery, zmyl
náš dedičný hriech a daroval nám Božie synovstvo. Stali sme sa Božími deťmi a boli sme začlenení do svätej Cirkvi. Dostali sme potrebné
milosti pre život a dary Ducha Svätého. Nestačí? Vonkoncom nie! Náš život je sprevádzaný mnohými pádmi a skúškami, preto
potrebujeme svoju vieru oživovať, a to nielen
v rámci birmovky.
Boh nám ponúka Ducha Svätého
skrze sviatosti, skrze Sväté Písmo, modlitby,
spoločenstvá, duchovné stretnutia, či čítanie
náboženskej literatúry. Ciest, ako prijať do života Ducha Svätého je viac. Čo je však k tomu
potrebné? Prijať Ho, otvoriť Mu srdce a nechať
sa napĺňať Jeho milosťami. Srdce z kameňa,
srdce zaneprázdnené, srdce unavené nedokáže prijať Ducha Svätého. Človek často krát

vystaví Duchu Svätému stopku v podobe ťažkých hriechov, alebo viacerých nahromadených
hriechov, závislostí, neochoty, zlozvykov, či lenivosti. Nechce sa nám modliť?- stop. Nie je
v nás ochota pomáhať druhým? – stop. Ohovárame?- stop. Dávame prednosť svetským radovánkam pred duchovným spôsobom života?stop. A dalo by sa pokračovať ďalej.
Ježiš však prišiel k Jordánu, nemal
výhovorky, že radšej ja zostanem doma v dielni
s Jozefom a budem si zarábať na živobytie stolárčinou. Alebo urobím kariéru farizeja v Nazarete. Vedel, že Tešiteľ zostúpi naňho a potom aj
na nás. Dal nám príklad, ako prijať Ducha Svätého. A Duch Svätý ho sprevádzal počas celej
jeho činnosti a na Turíce zostúpil na apoštolov,
skrze nich na ich nástupcov biskupov, ale neobišiel ani laikov a neobchádza nás ani dnes.
Len stačí otvoriť srdce a byť vnímavý. Koľkí
z vás vedia o možnostiach, ako prijať krst Duchom Svätým dnes? Koľkí z nás si vyhľadáme
na internete, kde sa ľudia v našom okolí modlia
za vyliatie Ducha Svätého? Koľko možností na
prijatie Tešiteľa máme a nevieme o nich! A pritom to nemusia byť masové akcie, niekedy si
stačí doma otvoriť Sv. Písmo. Lenže nemáme
dnes radšej bulvárne informácie a negatívne
správy? Niekedy sa zdá, že vyhľadávame zlo
a dobro nám tu beží okolo, stačí sa ho len chytiť.
Preto otvorme dnes svoje srdce pôsobeniu Ducha Svätého, uvedomme si Božie
synovstvo a skrze tieto atribúty Božej milosti aj
dni stereotypu budeme prežívať ako tie vianočne.
Matúš Haňov

Liturgický program 1. týždeň obdobia cez rok
deň

LITURgICKÝ deň

Po
8. 1.

FÉRIA

ČAS

Ut
9. 1.

Št

Pi
12. 1.

Ne

dRUHÁ NedeľA CeZ ROK

14. 1.

(1Sam 3,3-11; Ž 40; 1Kor 6,13-15;
Jn 1,35-42)

Po

Ut

St

18.00

VT dlhé

10. OSTATNÉ VÝDAVKY :
3.241,41 €
/výdavky na akcie, poplatky mestu a iné poplatky/

11.00 Na úmysel

P R Í J M Y S P O L U ZA ROK 2017 :
87.283,91 €

V Ý d A V K Y S P O L U ZA ROK 2017 :
52.048,04 €

18.30 + Štefan

Rozdiel príjmov a výdavkov za rok 2017 celkom je :

Poď. za 60 rokov manželstva
Tomáš a Žofia

34.572,40 €
KOSTOLNÉ
7.886,79 €

4. PRÍJEM ZA ČASOPISY : /Poverello, Kat. noviny/
1.324,80 €

+ Štefan Šanta, kňaz
/sv. omša birmovanci a mladí

8.00

+ Jozef, Pavlína, Andrej,
Helena

9.30

ZBP Tomáš

Pi

18.00

So

Ne

9.30
11.00

Rod. oblasť

5. OSTATNÉ PRÍJMY: /preplatky energií a za detské
alby /
2.158,11 €
6. PRÍJEM ZA PREDAJ KNIHY O FARNOSTI :
2.336,00 €

+ Mária, Jozef, Ladislav

18.00 ZBP Richard

Št

2. ZVONČEK :

+ Pavol, Mária, Helena

7.00 + Michal

(1Sam 9,1-10,1; Ž 21; Mk 2,13-17)

Filiálky

9. PRÍJEM ZA VIANOČNÉ OBLÁTKY :
4.623,00 €

18.00

FÉRIA

13. 1.

8. PRÍSPEVOK z OÚP na ZAMESTNANCOV :
6.987,97 €

6.30

(1Sam 8,4-22; Ž 89; Mk 2,1-12)

So

+ Mária Fajčáková
/sv. omša za účasti detí

18.00

FÉRIA

19.431,58 €

3. DARY VERIACICH NA
POTREBY :

+ členovia BSR

6.30

(1Sam 4,1-11; Ž 44; Mk 1,40-45)

1. ZOSTATOK K 01.01. 2017 :

+ Mária

18.00

FÉRIA

11. 1.

1. ODOSLANÉ ZBIERKY :
7.963,26 €
2. ENERGIE – POPLATKY KOSTOL : 10.589,00 €
3. ENERGIE – POPLATKY FARSKÝ ÚRAD :
4.050,93 €
4. BOHOSLUŽOBNÉ VÝDAVKY :
1.198,79 €
5. BEŽNÉ OPRAVY-KOSTOL :
1.265,03 €
6. BEŽNÉ OPRAVY a NÁKUPY FARSKÝ ÚRAD :
4.451,33 €
7. OPRAVA DLAŽBY V AREÁLI KOSTOLA :
3.476,25 €
8. MZDOVÉ NÁKLADY :
8.994,52 €
9. PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY :
1.774,64 €
/kancelárske, čistiace, telefóny, poštovné a bankové
poplatky/
8. VÝDAVKY NA KNIHY A ČASOPISY :
3.750,37 €
9. PRÍSPEVKY DO FONDOV ORDINARIÁTU :
1.292,51 €
/katechetický, podporný fond, ochrana cirkevného
majetku/

6.30

FÉRIA

VÝdAVKY :

Obrátenie a Božia pomoc Štefan

18.00

(1Sam 3,1-20; Ž 40; Mk 1,29-39)

P R Í J MY :

+ Anton Kubáni

6.30

FÉRIA

10. 1.

+ Juraj

18.00

(1Sam 1,9-20; 1Sam 2; Mk 1,21-28)

St

ÚMYSLY

6.30

(1Sam 1,1-8; Ž 116; Mk 1,14-20)

Rímskokatolícka farnosť sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - JUH
HOSPODÁRENIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA OBDOBIE
od 01.01.2017 do 31.12.2017

7. ZBIERKY NA ODOSLANIE :

7.963,26 €

P : 87.283,91 €
V : 52.048,04 €
CeLKOVÝ ZOSTATOK za rok 2017 celkom je : 35.235,87
Z TOHO :

€

1. ZOSTATOK NA BANKOVOM ÚČTe K 31.12.2017 : 34.584,11

Lektori na budúcu nedeľu:

€

/30.281,11 + 4.303,00 = 34.584,11/

Nedeľa 14.1.2018

8.00

9.30

11.00

18.30

Sobota Chytra
Sabolová

Chytra
Sabolová

Sztraka
Sztraková

Josipčuk
Antolíková

Demčák
Plančárová

2. ZOSTATOK POKLAdNe K 31.12.2017 : 651,76 €
vo vranove nad topľou, dňa 31.12.2017.

