Poverello

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Konferencia biskupov Slovenska zverejnila materiály na tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa uskutoční 18. - 25. januára 2018.
Jeho téma znie: "Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená." Ex 15,6.
Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson
tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv.
Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi organizujú Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo Hnutie pre vieru
a poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi.
Cirkvi Karibiku boli vybrané, aby pripravili materiál na Týždeň modlitieb
za jednotu kresťanov 2018. Ekumenická skupina mužov a žien pod vedením jeho
eminencie Kennetha Richardsa, katolíckeho arcibiskupa Kingstonu a zodpovedného biskupa pre ekumenické záležitosti Biskupskej konferencie Antíl, a pána Gerarda Granada, generálneho tajomníka Karibskej konferencie cirkví (KKC), bola
pozvaná pripraviť koncept materiálu.
Miestna prípravná skupina predstavila texty, modlitby a zamyslenia, ktoré
vybrali alebo pripravili, medzinárodnej skupine, ktorú spoločne poverili Pápežská
rada na podporu jednoty kresťanov a Svetová rada cirkví.
Biblia a tri sady reťazí tvoria neodlučiteľnú súčasť slávenia ekumenickej bohoslužby. Karibská prípravná skupina navrhuje, aby
boli tieto symboly položené na centrálne miesto v
bohoslužobnom priestore.
Biblia zohráva zvlášť dôležitú úlohu v skúsenosti karibských cirkví. Historicky zažívali pôvodné a zotročené národy zverstvá páchané
kolonizátormi, ktorí v tom istom čase priniesli
kresťanstvo. Napriek tomu sa však v rukách utláčaných národov regiónu stala Biblia hlavným zdrojom útechy a oslobodenia. Tento dynamický zvrat
robí Bibliu samu o sebe zvlášť mocným symbolom.
Reťaze sú veľmi silným symbolom zotročenia, odľudštenia a rasizmu. Sú
tiež symbolom moci hriechu, ktorý nás oddeľuje od Boha a jedných od druhých.
Ekumenická bohoslužba sa v našom meste uskutoční 21. januára 2018
o 15.00 v Gréckokatolíckom farskom kostole Božieho Tela (VT-SEVER).
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Resp:

Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

Resp.: Hľa, prichádzam, Pane,
chcem plniť tvoju vôľu.
Život sa dostáva do svojich
bežných koľají. Najkrajšie sviatky v roku
sú za nami a môžeme si všímať ako tie
krásne priania vyzerajú v praxi, naše
priania. Zovšadiaľ bolo počuť, že Vianoce sú sviatky pokoja, lásky, rodiny
a mohli by sme dodať, že aj sviatky podostali tip na Mesiáša od Jána Krstiteľa,

zvaní a návštev.
Ale

kde

na

verejnosti

boli

svojho učiteľa, ktorý bol prorokom. Oni

zmienky, že na svet prišiel Boh, Ema-

však možno ešte skúmavo Ježiša nazý-

nuel? Veď ešte aj centrálny vianočný

vajú učiteľ a chcú zistiť, kde ho, ak bude

deň je nazývaný - nejaký „1. sviatok via-

treba, nájdu. Avšak Ježiš ich hneď po-

nočný“.

zýva k sebe. Chce, aby ho spoznali.
Ježiš aj nás pozýva k sebe ako týchto

„Hovor,
tvoj sluHa počúva.“

učeníkov a chce, aby sme ho spoznali.
Chce byť s nami, jeho nezaskočíme
svojou návštevou, je na nás hneď teraz

Úplne príznačne dnes v liturgických čítaniach sa nám pripomína Boh,
volá nás a pozýva nás k sebe...

pripravený.
Kristus nás pozýva, aby sme ho
spoznali, že je to on, kto sa narodil, že

Boh nás volá po mene, ako

Vianoce boli o ňom, že on je ten čakaný

volal Samuela, ktorý si myslel, že je to

Mesiáš. Ondrej po návšteve u Ježiša

hlas kňaza Héliho. Volá nás naším

vyhľadal svojho brata Šimona a jednoz-

menom, lebo je náš Otec a nekonečne

načne prehlásil: „Našli sme Mesiáša“...

nás miluje.
V evanjeliu Ondrej a iný učeník

Ján Štefanko

liturgický program na 2. týždeň cez rok
deŇ

po
15. 1.

čas

(1Sam 15,16-23; Ž 50; Mk 2,18-22)

ut
16. 1.
st

sv. aNtoNa, opÁta, spomienka
(1Sam 17,32-51; Ž 144; Mk 3,1-6)

+ Ján

6.30

ZBP a uzdravenie Boženy
+ z rod. Hanudelovej
/sv. omša za účasti detí
+ Ján, Marta, Margita

18.00

19. 1.

(1Sam 24,3-21; Ž 57; Mk 3,13-19)

so

K úcte Duchu Svätému

+ Mária

6.30

FÉrIa

+ Pavol, Mária
/sv. omša birmovanci a mladí

18.00

7.00 + Michal, Mária

FÉrIa
(2Sam 1,1-4; Ž 80; Mk 3,20-21)

20. 1.

18.00 + Ján Bango

tretIa Nedeľa cez rok
(Jon 3,1-10; Ž 25 1Kor 7,29-31;
Mk 1,14-20)

Filiálky

Po

Ut

st

Št

18.00

vt dlhé

8.00

+ Margita, Ján

9.30

+ Mária, Karol
Na úmysel

18.30

ZBP Magdaléna, Štefan,
Miroslav

18.00

So

Ne

9.30
11.00

rod. oblasť

3. V utorok pri večernej sv. omši vo farskom
kostole bude požehnanie obrazu – kaplnky,
ktorý bude putovať po jednotlivých rodinách
každý mesiac. Pozývame vás, najmä tých,
ktorí patria do tohto spoločenstva.

5. Budúcu sobotu 20.1. o 9.30 dopoludnia
sa vo farskom kostole uskutoční katechéza
rodičov a prvoprijímajúcich detí. Účasť
rodičov a detí nutná.
6. Každoročný Farský ples – veselica, sa
uskutoční ku koncu fašiangov, v sobotu 3. februára o 19. 00 v priestoroch ZŠ JUH.
Vstupenky si môžete zakúpiť v sakristii – cena
10,- €.

11.00

pi

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Božikovú, Ihnátovú
a Šviderskú. Zároveň vyslovujeme vďaku
tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

4. Dňa 19.1. – 20.1.2018 sa uskutoční malá
duchovná obnova pre deti 4. ročníka na
CZŠ sv. Dominika Savia na Bernolákovej ul.
vo Vranove n / T. Záujemcovia nájdu bližšie
info na prihláške, ktorá je vzadu v kostole.

(1Sam 18,6-19,7; Ž 56; Mk 3,7-12)

pi

21. 1.

18.00

6.30

Gratulujeme

2. Na kostolné potreby darovali traja Bohu
známi po 50- €, Bohu známa rodina 70,- €
a Bohu známa 20,- €. Pán Boh zaplať za milodary.

ZBP Jozef s rod.

18.00

FÉrIa

18. 1.

Ne

+ Vladimír, Marta Bencoví

6.30

FÉrIa

Št

ZBP Ján, Mária, Kvetoslava
s rod.

18.00

(1Sam 16,1-13; Ž 89; Mk 2,23-28)

17. 1.

úMYslY

6.30

FÉrIa

Oznamy

lektori na budúcu nedeľu:
Nedeľa 21.1.2018

8.00

9.30

11.00

18.30

sobota Demčák
Ocilková

Ivanko
Ivanková

Gazda
Gazdová

Demčák
Plančárová

Benčo
Ocilková

7. Farnosť Čemerné oznamuje, že každú ne
deľu večer od 19.15 do 20.15 má rezervovanú ľadovú plochu v std aréne za 1,€/osoba. Kto má záujem aj z našej farnosti,
môže využiť túto ponuku na korčuľovanie.
8. Od štvrtku, 18.1 do 25.1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V našom meste
sa uskutoční ekumenická bohoslužba na
budúcu nedeľu - 21.1. o 15.00 v Gréckokatolíckom farskom kostole Božieho tela
(VT-SEVER). Všetkých vás pozývame na túto
bohoslužbu.

košický

arcibiskup

Mons.

Bernard Bober poďakuje za 25 rokov
svojej biskupskej služby. Ďakovná
svätá omša sa uskutoční 30. januára
2018

o

10.00

hod.

v

katedrále

sv. alžbety v košiciach, informovala
košická arcidiecéza.
Bernard Bober sa narodil 3. novembra 1950 v Zbudskom Dlhom v okrese
Humenné. Za kňaza bol vysvätený 8. júna
1974 v Bratislave. Pôsobiská: od roku
1974 bol kaplánom v Humennom, od roku
1975 kaplánom v Snine, od roku 1977 kaplánom v Zborove, od roku 1978 farským
administrátorom v Kecerovciach, od roku
1990 farár-dekan v Humennom a od roku
1991 generálny vikár. Dnes už sv. Ján
Pavol II. ho 28. decembra 1992 menoval
za titulárneho biskupa Vissalského a košického pomocného biskupa. Za biskupa
ho vysvätil 30. januára 1993 Jozef kardinál Tomko v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Za košického arcibiskupa bol
menovaný 4. júna 2010. Úrad prevzal 10.
júla 2010.

