
Poverello

Tento rok som mal na starosti prí-

pravu detí na prvé sv. prijímanie. Po minulo-

ročnej prvej skúsenosti a po konzultácii so

staršími bratmi a veriacimi som sa rozhodol

nejaké veci zmeniť. Na začiatku celej prípravy

som to nazval „revolúciou“. 

Vedel som, že nie som schopný pri-

praviť deti na prijatie prvého sv. prijímania, ak

by som sa len spoliehal na vlastnú silu a šikov-

nosť. Jednoznačne musel byť prítomný Pán

Boh, aby celú prípravu On viedol a On sám si

vyformoval deti podľa svojej svätej vôle. Aby

sa to čo najlepšie realizovalo, dal som deťom

za úlohu čítať každý týždeň Sväté písmo.

Vedel som, že nikto ich nedokáže lepšie pri-

praviť na prvé sv. prijímanie (ale aj do života)

než Božie Slovo – sám Ježiš Kristus. Na za-

čiatku celej duchovnej prípravy som každé

jedno dieťa odovzdal nášmu Pánovi, aby ich

Pán svojím Slovom formoval. Zo začiatku som

sa stretol aj s nepochopením, že to bude ťažké

a komplikované, ale všetko som odovzdal ria-

deniu Ducha Svätého, aby sa On postaral. 

Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy

Veľkú tradičnú kroniku, ktorá kolo-

vala do všetkých rodín, som tohto roku zrušil.

Namiesto nej si každý zaobstaral vlastnú kro-

niku/zošit a do nej si pripravoval tému z písma

na daný týždeň. Na omšu prichádzali so svo-

jou kronikou už pripravení na konkrétnu tému.

Prechádzali sme si, za pomoci kázne aj pre-

zentácie, najdôležitejšie udalosti zo Svätého

písma a to menovite: Pád, Potopa sveta, 

Slávenie Paschy, Dávid a Goliáš, Narodenie

Spasiteľa, Eucharistia a Posledná večera, Krí-

žová cesta, Zmŕtvychvstanie, Nebeský Jeru-

zalem – spolu 31 tém /udalostí. Prechádzaním

si najpodstatnejších udalostí zo Svätého

písma, sme si dôležité veci dopodrobna vy-

svetlili a deti sa veľmi veľa naučili. Tak kvalitne

sa doma pripravovali, že na moje otázky sa

vždy  hlásil veľký počet detí, aby odpovedali. 

Čo sa na začiatku zdalo dosť ná-

ročné – čítať každý týždeň udalosť zo Svätého

písma a pripraviť si ju – sa nakoniec ukázalo

ako veľmi dobré a už teraz vidno, že to pri-

nieslo veľa ovocia. Tieto deti aj ich rodiny si

prešli tou „revolúciou“ čo nakoniec spôsobilo,

že Ježiš Kristus si ich sám pritiahol k sebe bliž-

šie. Nech im Pán naďalej žehná a zachová ich

vo svojej láske.

kaplán Mathias
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Resp: Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.

Duchovná obnova pre ženy

Počas víkendových dní 20. apríla - 22.apríla 2018 sme dostali milosť zúčastniť sa
duchovnej obnovy na Lomnici v Kláštore Najsvätejšej Trojice sestier redemptoristiek. Tieto
duchovné cvičenia boli určené ženám zo spoločenstva pátra Gabriela Kongregácie školských
sestier de Notre Dame a organizovala ich Sr. Consolata. Duchovnú obnovu viedol pán dekan
Štefan Albičuk. V kaplnke kláštora sme sa zúčastňovali svätých omší a modlitieb, meditácií,
vynikajúcich katechéz na témy Boží pohľad na človeka, Ježišovo premenenie a Eucharistia.
Zažili sme srdečnú atmosféru prijatia našich hostiteľov v priestoroch kláštora - sestier redemp-
toristiek a duchovného otca Mariána. Prinášame vám niekoľko postrehov a duchovných zážit-
kov.

Táto Duchovná obnova, ktorej som sa mala možnosť zúčastniť, vo mne zanechala
hlboký duchovný zážitok. Veľmi dobre mi padol v tejto uponáhľanej dobe pobyt akoby mimo
civilizácie – „za múrmi kláštora.“ Veľkým prínosom boli pre mňa osobne zamyslenia – pred-
nášky pána dekana. Veľa z toho, čo nám rozprával som našla vo svojom živote alebo v živote
svojich blízkych. Spoznala som nových ľudí a prostredie kláštora, čo bolo pre mňa niečo
zaujímavé. Každému úprimne želám, aby raz mal možnosť zúčastniť sa takejto duchovnej
obnovy. / Martina

Vďaka Bohu za vynikajúce spoločenstvo. Zažili sme tam veľké povzbudenie, oboha-
tenie, naplnenie duchovnou krásou a pokojom. Bol to pre nás nezabudnuteľný zážitok. Môžeme
len odporúčať každému  zúčastniť sa duchovnej obnovy a žiť tak, aby Kristus bol prítomný
v nás. / Lucia a Mária

Duchovná obnova na tému „Naše premenenie cez pohľad Ježišovho premenenia“
ma veľmi povzbudila a nútila ma zamyslieť sa nad otázkou, nakoľko mňa premieňa Boh.
Premenenie srdca potrebujeme všetci, ale len v tichosti srdca môžeme počuť Boží hlas.
Na tejto obnove som pocítila, že Kristus bol medzi nami, dotýkal sa nás v modlitbe, pri čítaní
Sv. písma, pri prednáškach. Som vďačná Pánu Bohu, že som sa mohla zúčastniť týchto
duchovných cvičení. Nanovo posilnená vo viere chcem v tichosti srdca počúvať Boží hlas
a kráčať po ceste spásy. / Marcela

Bolo to krásne vytrhnutie z tohto rýchleho a uponáhľaného sveta, v ktorom často
zabúdame na najzákladnejšiu myšlienku, ktorou je snaha o spasenie. Každý ich prežíval
vo svojej originalite, niekto v pokoji, iný v duchovnom boji, objavovaní vlastných schopností
modliť sa, prežívaní chvíľ so samým sebou, v odhalení pravdy o sebe. Nepochybne povzná-
šajúci vplyv malo na nás gréckokatolícke prostredie. Obzvlášť nebeské spevy počas liturgie
a tiež prítomnosť ikon. „Bol tam s nami“ aj sv. František, ktorý nám pripomenul: „Stále hlásajte
Evanjelium. Ak je to nutné, použite aj slová.“ / Ľubica

Aj touto cestou vyslovujeme poďakovanie a úprimné Pán Boh zaplať za tento
požehnaný čas pánovi dekanovi Štefanovi, ktorý nás duchovne povzbudil a obohatil vo viere
a Sr. Consolate z Kongregácie školských sestier de Notre Dame. Veríme, že Pán zúrodní to,
čo zasial do našich sŕdc a ovocie tejto obnovy sa prejaví v našich životoch i v živote spolo-
čenstva a farnosti.



1. Na upratovanie farského kostola k nasle-
dujúcej nedeli prosíme rodinu Baškovskú,
Vaterkovú a kentošovú . Zároveň vyslovu-
jeme vďaku rodinám prvoprijímajúcich detí,
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok,
streda) pred sviatkom Nanebovstúpenia
Pána sú prosebnými dňami. Záväzný je
jeden a obsahom sú prosby za úrodu.

V pondelok pri večernej sv. omši
vo farskom kostole budeme požehnávať
siatiny (oziminy).

3. Vo štvrtok je Prikázaný sviatok nane-
bovstúpenia Pána. Sv. omša v stredu
večer je s platnosťou zo sviatku. 

Zároveň budú vo štvrtok dopolud-
nia aj rekolekcie, preto ranná sv. omša ne-
bude, ale bude o 8.30 h !!! (za účasti detí
z Cirkevnej školy). 

4. Od piatku sa pred večernými sv. omšami
začneme modliť Deviatnik k Duchu
Svätému pred sviatkom Turíc.

5. Budúcu sobotu o 9.30 h bude blok sobáš-
nych náuk – viera, sviatosti, prikázania pre
snúbencov, ktorí ho ešte neabsolvovali.

6. Na budúcu nedeľu je 51. svetový deň spolo-
čenských komunikačných prostriedkov.
Zároveň bude vo všetkých kostoloch Zbierka
na katolícke masmédiá.

7. Kto sa chce prihlásiť na autobus do Ga-
boltova na Turíčnu novénu, ktorá bude
pre náš dekanát v pondelok, 14. mája,
môže tak urobiť v sakristii farského kostola.

8. V sobotu 19.5. 2018 (o dva týždne) sa
uskutoční tradičné stretnutie ružencových
bratstiev z našej arcidiecézy v Dominikán-
skom kostole v Košiciach. Podrobný pro-
gram stretnutia je na nástenke.

Sviatosť manželstva 
si chcú vyslúžiť:

Peter kaRPáč
a anna ŠTeFčíkoVá
ohlasujú sa tretíkrát

Dominik VaLIGa
a Martina ŠIRoTníkoVá

ohlasujú sa tretíkrát
Tomáš GeŠPeR
a Michaela DeMeTRoVá
ohlasujú sa druhýkrát

Ján kažík
a Jana HančákoVá
ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých 
do svojich modlitieb.

Svätý Ján z avily, kňaz
Narodil sa okolo roku 1500 v Almo-

dóvardel Campo v Novej Kastílií. Celý život
trpel na základe rasových predsudkov, ktoré
žiaľ nepominuli v spoločnosti ani dodnes, pre-
tože bol synom židovského konvertitu. Tu
niekde môžeme hľadať dôvod, že nadaný Ján
musel opustiť univerzitu. Neskôr sa mu poda-
rilo v štúdiách pokračovať a chcel sa stať mi-
sionárom v Amerike.

Na prianie a príkaz sevilského  arci-
biskupa prechádza ako kazateľ celou Andalú-
ziou. Desať rokov pôsobí ako úspešný
misionár vo farnostiach tejto časti Španielska.
Mal mimoriadne úspechy pri ohlasovaní evan-
jelia a množstvo konverzií. Bol duchovným
vodcom dvoch veľkých svätcov Jána z Boha
a Františka Borgiáša. Ján z Avily je autorom
mnohých spisov o Najsvätejšej oltárnej svia-
tosti, ktorej apoštolom vo svojej dobe bol, rov-
nako sa nám zachovali aj príhovory
mariánskeho charakteru a listy viacerým 
významným osobnostiam Španielska. Vyčer-
paný dlhotrvajúcou chorobou zomrel 10. mája
1569 v Mantille na juhu Cordóby.

V ikonografii je zobrazený ako sa
modlí pred Najsvätejšou sviatosťou. Auten-
tický obraz Jána z Avily namaľoval slávny ma-
liar El Greko.

Lucia Horná

Liturgický program na 6. veľkonočný týždeň

Filiálky Po Ut St Št Pi So ne

VT Dlhé 18.00 9.30

Rod. oblasť 17.00 11.00

deň liturgiCký deň ČAS úmySel

Po
7.5.

PonDeLok
Po 6. VeľkonočneJ neDeLI
(Sk 16,11-15; Ž 149; Jn 15,26-16,4)

6.30

18.30

+ Pavol, Helena, Andrej

+ Júlia, František

Ut

8. 5.

UToRok

Po 6. VeľkonočneJ neDeLI

(Sk 16,22-34; Ž 138; Jn 16,5-11)

6.30

18.30

+ Ján, Leonard

+ Anton Kubáni

St

9. 5.

STReDa

Po 6. VeľkonočneJ neDeLI
(Sk 17,15,22-18,1; Ž 148; Jn 16,12-15)

6.30

18.30

ZBP Jozef – 70 rokov života

Poďak. za 20 r. manželstva  
Ján a Martina           

(omša za účasti detí)

Št

10. 5.

naneBoVSTÚPenIe Pána

SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK

(Sk 1,1-11; Ž 47; Ef 1,17-23; 

Mk 16,15-20)

8.30

16.30

18.30

ZBP Katarína – 70 r. života     
(rekolekcie+CSŠ)

Na úmysel

+ Štefan

Pi

11. 5.

PIaTok

Po 6. VeľkonočneJ neDeLI
(Sk 18,9-18; Ž 47; Jn 16,20-23)

6.30

18.30

+ Jozef, Jozef

Za dary DS pre rodinu 

(omša za účasti mladých)

So

12. 5.

SoBoTa

Po 6. VeľkonočneJ neDeLI
(Sk 18,23-28; Ž 47; Jn 16,23-28)

7.00

18.30

ZBP Terézia s rodinou

ZBP Anna

ne

13. 5.

SIeDMa Veľkonočná
neDeľa

(Sk 1,15-26; Ž 103; 1Jn 4, 11-16; 

Jn 17,11-19)

8.00

9.30

11.00

18.30

Za milosť obrátenia 
Michal, Peter, Mária, Ladislav

ZBP rodina Magurová

+ Zlata

ZBP Jozef

nedeľa  13. 5. 2018 8.00 9.30 11.00 18.30

Sobota  Novák
Josipčuková

Ivanko
Ivanková

Babej
Babejová

Vaterka
Vaterková

Novák
Ocilková

Lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy




