
Poverello

“Či nie je tvrdý boj život človeka na

zemi?” Tieto slová vyslovil Jób – človek skú-

šaný bolesťou, chorobou, hladom, smrťou blíz-

kych. Aj keď je v živote prítomných viacero

pekných chvíľ, predsa vidíme, že táto mizéria,

zastúpená chorobou, trápením blízkych a na-

koniec smrťou je ľudskou, aj keď nechcenou

realitou každého človeka. Skôr či neskôr.

Božie slovo nám hovorí, že táto

smutná realita nie je Bohom chcená. Nie je to

pôvodný zámer Stvoriteľa. Podľa Božieho

plánu mal byť človek niečím iným: mala to byť

bytosť “stvorená len o niečo menšia od anjelov;

bytosť, ktorú Boh ovenčí slávou a cťou a ktorú

Boh ustanoví za vládcu nad dielami svojich

rúk” – ako to krásne ospieval žalmista (Ž 8,6)

vzal sa seba naše slabosti

Prečo teda existuje táto priepasť

medzi tým, „čím skutočne sme“ a tým, „kým

máme byť“? Odpoveď ponúka Biblia: dôvodom

je hriech! Otázka je, čo s tým?

Niekto by mohol povedať, že je po-

trebné vrátiť sa dozadu: zrušiť všetko, čo sa

stalo a vrátiť sa na začiatok. No myslím, že toto

nie je pohľad Biblie. Ona ponúka iné riešenie.

Pre veriaceho človeka sa spása na-

chádza „vpredu“. Nespočíva k návratu do stra-

teného Raja, ale spočíva vo vstupe do Božieho

kráľovstva, ktoré Ježiš ohlasoval. 

Nejedná sa o znovuvzkriesenie sta-

rého, ale o obnovu k lepšiemu. Je to ako keď

píšete na počítači text: Keď máte napísanú

celú stranu, a vy zbadáte chybu niekde

v prvom riadku, nemusíte všetko zmazať, vy-

hodiť. Stačí opraviť to, čo je chybné a celý text

vám ostane ako dobrý.

Neznamená to pre nás plakať nad

tým, ako bolo. Nemusíme všetko dnešné po-

pierať. Opravuj, snaž sa dnes lepšie a bude

dobre – hoci inak. Božie kráľovstvo nie je cú-

vanie na začiatok. Božie kráľovstvo je vpredu

a cestu nám ukazuje Ježiš, keď pomáha, keď

uzdravuje, keď odpúšťa, keď napomína – jed-

noducho keď nás vedie vpred. Majme oči

upreté na Pastiera a nechajme sa ním viesť.

“Nesme si navzájom bremená.” (Gal 6,2)

Kaplán Marcel
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25 rokov biskupskej služby Mons. bernarda bobera

V utorok 30. januára oslávil 25. výročie svojej biskupskej konsekrácie košický

arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Apoštolský nuncius na Slovensku Mons.

Giacomo Guido Ottonello, Jozef kardinál Tomko, vyše dvadsať biskupov  a viac ako

tristo kňazov sa spolu s veriacimi zúčastnili na Eucharistickej slávnosti v Dóme

sv. Alžbety v Košiciach.  Slávnostným kazateľom bol  kardinál Jozef  Tomko, ktorý

osobne vysvätil Mons. Bobera v roku 1993 v košickom Dóme. V homílii pripomenul

úlohu a postavenie biskupa v súčasnej dobe:  „My sa teda pripájame k Tvojmu ďako-

vaniu, ďakovaniu za dar Ducha, ktorý si dostal pred 25 rokmi. Ďakujem s Tebou.

A zároveň ďakujeme aj za Teba, ako za dar Boží, dar pre diecézu a v mnohom aj pre

Slovensko. Prosíme Ježiša Krista, veľkňaza, aby Ťa na príhovor našej patrónky

Sedembolestnej Panny Márie, ktorú uctievame najmä v Gaboltove, Obišovciach,

Klokočove, aby Ťa viedol cestou, ktorú si si vybral a vyznačil vo svojom biskupskom

hesle: S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom.“  Blahoprianie zo strany Svätého

Otca Františka jubilujúcemu košickému arcibiskupovi tlmočil apoštolský nuncius.

Vo svojom blahoprajnom telegrame vyslovil  jubilantovi úprimné uznanie pri príležitosti

strieborného jubilea biskupskej vysviacky. Apoštolský nuncius jubilantovi poďakoval

za biskupskú službu a pripomenul, že cez osobu biskupa pôsobí  Ježiš Kristus v živote

celej diecézy. Preto je biskup prvým svedkom Pána pred všetkými  a pre všetkých.

V závere sa arcibiskup Bernard Bober poďakoval prítomným za gratulácie, povzbude-

nie a modlitby. Eucharistickej bohoslužby v Košiciach za zúčastnili aj duchovní otcovia

a veriaci našej farnosti. Mnohí sme ju sledovali prostredníctvom priameho prenosu TV

LUX. Pri tejto vzácnej príležitosti sa chceme aj my, veriaci, poďakovať otcovi arcibi-

skupovi za jeho službu pre našu farnosť i vranovský dekanát. Za udelené sviatosti

birmovania pre našich mladých, za dekanátne stretnutia mládeže, posviacky kostolov,

budov, charitných zariadení. Spolu s otcom arcibiskupom sme si v minulom roku

pripomenuli 25. výročie farnosti i Cirkevnej spojenej školy. Pravidelne sa nám priho-

vára v pastierskych listoch. S kňazmi dekanátu sa zúčastňuje kňazských rekolekcií

a pracovných stretnutí. Do života nás, veriacich, vstupuje ako láskavý otec

a s ľudským prístupom sa zaujíma o naše radosti i starosti. 

Keď za toto všetko a ešte mnohé tu nevyslovené spoločne ďakujeme, želáme

mu mnoho síl, hojnosť všetkých potrebných milostí, aby  v radostnom plnení vyvážili

ťarchu tých plných mocí, ktoré obdržal pri biskupskej vysviacke. Prostredníctvom

Panny Márie mu spoločne vyprosujme  u Nebeského Otca  Kristovho Ducha pravdy

a sily,  dobrotivé kňazské srdce, mocnú kňazskú dušu, aby vládala uniesť aj naše ži-

voty. Drahý otec arcibiskup, ďakujeme.

Vďační veriaci



1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej ne-

deli prosíme rodiny nálešníkovú, oravcovú

a kislíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým,

ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. zbierka z minulej nedele na diela Pastorá-

cie mládeže ACM a UPC činila spolu 307,91 €

(farský kostol sv. Františka 199,31; filiálka Dlhé

76,60 € a filiálka Rodinná oblasť 32 €).

3. Na kostolné potreby darovala Bohu známa

rodina 100,- €. Pán Boh zaplať za milodar.

4. V pondelok (zajtra) bude 1. výročie obno-

venia ružencového bratstva na filiálke

dlhé. Pozývame všetkých vás, členov –

ruženčiarov, z Dlhého, aby ste prišli na túto

slávnostnú sv. omšu. o 17.30 začne slávnosť

modlitbou sv. ruženca s kňazom.

5. V utorok po večernej sv. omši bude biblické

stretnutie v katechetickej miestnosti.

6. Vo štvrtok budú rekolekcie dekanátu

Vranov nad Topľou. ranná sv. omša z tohto

dôvodu nebude – bude o 9.00. 

7. v sobotu o 9.30 hod. bude vo farskom

kostole katechéza rodičov prvoprijímajúcich

detí. Účasť povinná. 

8. Keďže sa veľmi rozmohlo – najmä v našom

farskom kostole – rozprávanie nahlas pred

a po sv. omšiach, prosíme vás, bratia

a sestry, aby sme sa vrátili k úcte a posvät-

nému tichu v chráme. Podobne je to všade

v iných kostoloch. Sme radi, že tvoríme spolo-

čenstvo a spolu sa môžeme rozprávať, avšak

prenesme tieto rozhovory pred dvere našich

chrámov. Vo vnútri kostola stíšme a učme sa

vnímať Božiu prítomnosť. toto platí pre celý

kostol (aj sakristiu a miestnosť pre rodičov

s deťmi). Vďaka za vaše pochopenie tejto na-

liehavej prosby.

svätá dorota, panna a mučenica

Pôvod mena : z gréčtiny doron – dar,

theós- Boh, dar od Boha. Rímske martyroló-

gium opisuje jej „deň narodenia pre nebo“:

„V Cézarei, v Kapadócii, svätej Doroty panny

a Teofila mučeníka“. Opis smrti podáva

legenda. Ako dcéra kresťanských rodičov

odmietla ponuku na manželstvo pohanského

miestodržiteľa provincie Apricie, keďže sa

zasvätila Ježišovi Kristovi.

Najprv ju mučili, potom ju odsúdili

na sťatie. Pohanský advokát Teofil videl,

s akou radosťou sa chystá na smrť. Odsúde-

nej sa ironicky opýtal, prečo sa tak náhli

na smrť. Odpovedala mu : „Pretože idem

do nebeských záhrad.“ Vtedy mladý odporca

kresťanov povedal: „Keby si mi z tvojich  ne-

beských záhrad darovala ovocie a kvety, tak

by som ti uveril.“ Náhle, aj napriek tomu,

že bola zima, zjavil sa anjel v podobe malého

chlapčeka s plným košíkom krásnych jabĺk

a ruží. Tento jav bol príčinou obrátenia Teofila,

ktorý za svoju konverziu bol mučený a sťatý

r. 305 za cisára Diokleciána. 

Svätá Dorota bola uctievaná zvlášť

v Európe, je patrónkou mladých manželstiev,

záhradníkov, botanikov, baníkov. Bola obľúbe-

ným objektom maliarov a spisovateľov.

Jej postava je tiež v mestskom erbe poľskej

Vroclavy. Je uctievaná ako jedna zo štrnástich

svätých pomocníkov.

V ikonografii je zobrazená s atri-

bútmi: anjel, tri jablká a tri ruže alebo kôš

naplnený kvetmi, koruna, kríž, ľalia, meč,

palma mučeníctva. Často je predstavovaná

v kráľovskom oblečení s korunou na hlave,

niekedy medzi anjelskými chórmi.

Lucia Horná

liturgický program na 5. týždeň cez rok

Filiálky po Ut st Št Pi So ne

vt dlhé 18.00 18.00 9.30

rod. oblasť 11.00

deň liturGický deň Čas ÚMysly

po
5. 2.

sv. aGÁty, 
panny a MuČenice spomienka

(1Kr 8,1-13; Ž 132; Mk 6,53-56)

6.30

18.00

ZBP Jozef s rodinou

+ z rodiny Čurlejovej 
a Bodnárovej

ut

6. 2.

sv. pavla MikiHo a spol..

MuČenÍkov spomienka

(1Kr 8,22-30; Ž 84; Mk 7,1-13)

6.30

18.00

+ Mária

+ Martin

st

7. 2.
FÉria

(1Kr 10,1-10; Ž 37; Mk 7,14-23)

6.30

18.00

ZBP Viktória s rodinou

+ Marián                    
/sv. omša za účasti detí

št

8. 2.
FÉria

(1Kr 11,4-13; Ž 106; Mk 7,24-30)

9.00

18.00

ZBP Edita a Mária s rodinou
/Rekolekcie

+ Michal, Mária

pi

9. 2.
FÉria

(1Kr 11,29-12,19; Ž 81; Mk 7,31-37)

6.30

18.00

+ Pavol, Mária, Pavol, Milan

K úcte Ducha Svätého 

/sv. omša birmovanci a mladí

so

10. 2.

sv. školastiky, panny

spomienka

(1Kr 12,26-13,34; Ž 106; Mk 8,1-10)

7.00

18.00

+ Pavol

+ Alžbeta, Vincent

ne

11. 2.

šiesta nedeľa 
cez rok b

(Lv 13,1-46; Ž 32; 1Kor 10,31-11,1;
Mk 1,40-45)

8.00

9.30

11.00

18.30

ZBP Júlia

ZBP Jarmila – 60.rokov života

ZBP Miroslav

+ Jozef

nedeľa  11. 2. 2018 8.00 9.30 11.00 18.30

sobota  Benčo
Ocilková

Gazda
Gazdová

Benčo
Ocilková

Novák
Antolíková

Demčák
Plančárová

lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy Svätec týždňa




