
Poverello

V dnešnú nedeľu sa máme okrem

iného zamyslieť aj nad veršami zo Starého

zákona. Možno si po prečítaní súradníc

povieme: áno známy text zo Sv. Písma,

Gn3,9... ale možno nie každý si premyslí,

čo tento text hovorí konkrétne mne...veria-

cemu človeku...čo mi chce Boh týmito slo-

vami povedať?

I zavolal Pán Boh Adama 
a povedal mu : Kde si?

V opise vzťahov Boha a prvých

ľudí sa skrýva úžasná náboženská pravda o

tom, akí sme veľkí a vzácni v Božích očiach

až tak, že nás Boh hľadá, Boh nás volá, aby

sme sa stali jeho priateľmi, ba ešte viac jeho

adoptovanými synmi a dcérami. Boh už

prvých ľudí v raji obdaril svojími darmi, hoci

spáchali hriech a boli zaň potrestaní.....trest

zasahuje vinníkov v ich hlavnom povolaní

ženu, ako matku, muža ako robotníka....

veľký trest však spočíval v tom, že stratili

spoločenstvo s Bohom, do ktorého nás Boh

volá späť.

Rozvíjajme Boží život v nás, slo-

bodne príjímajme jeho lásku, pretože Boží

život v nás, nás robí schopnými mať vieru....

vidieť veci tak, ako ich vidí Boh.

Boží život nás robí schopnými

dúfať a mať nádej...tá nám dáva istotu, že

Boží plán spásy sa uskutoční naplno

v našom povolaní otca, matky...a keď je Boh

v nás a my s ním spolupracujeme, jeho

láska nás pomaly premieňa. Stávame sa

schopnými milovať Boha nadovšetko a na-

šich blížnych, ako seba samých. Iba Božia

láska nám   dáva silu premáhať náš egoiz-

mus a dať svoj život do služieb iným.

Teda Boh nás nechcel stvoriť len

ako bytosti, ktoré od neho závisia, ale chcel,

aby sme boli jeho synmi a dcérami. Usku-

točnil to už s prvými ľuďmi a keď oni zlyhali,

prichádza Kristus a krstom sa znova stá-

vame Božími synmi a dcérami, každý podľa

svojho povolania, aké dostal. A na otázku,

ktorú kladie Boh človeku v raji, KDE SI

s láskou odpovedám..,. TU SOM, PANE

...klaniam sa Ti, ďakujem Ti a milujem Ťa.

Mária Štefanková
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Posolstvo na Deň posväcovania kňazov 2018

Svätý Otec František napísal kňazom pri príležitosti Dňa posväcovania kňazov,
ktorý sa slávi na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, nasledujúce posolstvo:
Drahí kňazi, potrebujeme byť denne, zakaždým znovu premieňaní Pánom, ktorý nás po-
volal. Nechať sa „vyviesť hore“ a ostať s ním „osamote“, to nie je povinnosť nášho úradu,
vonkajšia praktika alebo neužitočné strácanie času, ktorý by sme mohli venovať povin-
nostiam našej služby, ale je to tryskajúci prameň, ktorý v nás vyviera, a má zabrániť tomu,
aby naše „tu som“ vyschlo a vyprahlo. Keď uvažujeme o evanjeliovej scéne premenenia
Pána, môžeme si všimnúť tri malé kroky, ktoré nám pomôžu potvrdiť naše rozhodnutie pre
Pána a obnoviť náš kňazský život: vystúpiť hore, nechať sa premeniť, byť svetlom pre
svet.

1. Musíme vystúpiť hore, pretože ak zostaneme stále zameraní len na veci, ktoré
treba urobiť, riskujeme, že sa staneme väzňami prítomnosti, vtiahnutými do každodenných
povinností a príliš sústredenými na seba, čo rozmnoží našu únavu a frustráciu, ktoré sa
nám môžu stať osudnými. Zároveň je „výstup hore“ liekom proti pokušeniu „duchovnej
svetáckosti“ – hoci aj budiacej zdanie nábožnosti – ktorá nás vzďaľuje od Boha a bratov
a v dôsledku ktorej hľadáme istoty vo veciach tohto sveta. My sa však potrebujeme denne
ponárať do Božej lásky, zvlášť prostredníctvom modlitby. Výstup hore nám pripomína, že
náš život je neustálym výstupom k svetlu, ktoré pochádza zhora, cestou na vrch Tábor,
kde je prítomný Boh, otvárajúci nám nové a prekvapivé horizonty.

2. Musíme sa nechať premeniť: pretože kňazský život nie je program, v ktorom
je všetko byrokraticky stanovené už vopred a treba to len uskutočniť podľa vopred stano-
venej schémy; naopak, je to živá skúsenosť každodenného vzťahu s Pánom, ktorá nás
robí pre Boží ľud znakom jeho lásky. Preto „nemôžeme prežívať svoju službu s radosťou,
ak neprežívame okamihy osobnej modlitby zoči-voči Pánovi, nehovoríme s ním, neve-
dieme rozhovor“ (Pápež František, Stretnutie s farármi Ríma, 15. februára 2018). 

3. Musíme byť svetlom pre svet, pretože skúsenosť stretnutia s Pánom nás po-
siela na cestu služby bratom, jeho Slovo odmieta ostať uzavreté v súkromí osobnej zbož-
nosti a v hraniciach chrámu, a predovšetkým, kňazský život je misijným povolaním, ktoré
si vyžaduje odvahu a nadšenie vychádzať zo seba samých a ohlasovať celému svetu, čo
sme počuli, videli a čoho sme sa dotýkali v našej osobnej skúsenosti (porov. 1 Jn 1, 1 –
3).  Čaro stretnutia s Pánom sa musí premeniť na životný záväzok v službe Božiemu ľudu,
ktorý potrebuje jasných a žiarivých pastierov ako bol Mojžiš, lebo sa často uskutočňuje v
tmavej doline námah, utrpenia a hriechu. Vždy živšie objavovanie Ježiša nie je samo
osebe cieľom, ale privádza nás k ,zostúpeniu z vrchu‘...

Zasvätenie Ježišovmu Srdcu môže v nás spôsobiť vzrast túžby po svätosti. Cir-
kev a svet potrebujú svätých kňazov! Bude nevyhnutné uskutočniť túto cestu premeny
predovšetkým vnútri: vystúpiť hore, nechať sa premeniť Pánom a potom sa stať svetlom
pre svet a pre ľudí, ktorí sú nám zverení. Nech vás vždy sprevádza a chráni Najsvätejšia
Panna Mária, Žena svetla a Matka kňazov.

Zdroj: www.kbs.sk



1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej
nedeli prosíme rodiny Fajčákovú, Gaz-
dovú a Mikitovú. Zároveň vyslovujeme
vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol
k dnešnej nedeli.

2. Na výveske si pozrite oznam o arcidie-
céznej púti ku cti karmelskej Panny
Márie v Gaboltove, ktorá vyvrcholí
21. – 22. júla 2018.

3. Otcovia Pavlíni pozývajú na pešiu púť
do Čenstochovej od 1. do 15. augusta.
Kto by mal záujem zúčastniť sa, kontakt
je na plagáte na výveske.

4. V piatok sa v Katedrále v Košiciach
uskutoční diakonská a v sobotu kňazská
vysviacka, obe so začiatkom o 10.00 h.

5. Do pozornosti dávame, že na budúcu
nedeľu 17.6.2018 o 10.30 h bude v Žalo-
bíne slávnostná primičná svätá omša
novokňaza Kristiána Karcha.

6. Farnosť Čemerné pozýva každý tri-
násty deň v mesiaci do októbra na sláve-
nie dňa fatimského zjavenia Panny Márie.
Bližšie info na výveske.

sv. anton Paduánsky, 
kňaz a učiteľ Cirkvi

Pôvod mena : z latinčiny, označu-
júci rímsky rod Antoniovcov vo význame
vynikajúci, popredný. Vlastným menom
Ferdinand Bulonne. Narodil sa v Lisabone
v r. 1195. Vstúpil medzi regulárnych kano-
nikov v Coimbre, kde na univerzite získal
základné teologické vzdelanie. Prijal
meno Anton. 

Odišiel k františkánom, aby ohla-
soval evanjelium v Afrike. Určili mu však
prácu v Európe. Apoštoloval ako ľudový
kazateľ na území dnešného Talianska
a Francúzska. Mal dar reči spojený
s askézou a duchovnou vrúcnosťou.
Vystupoval vo veci chudobných a zmiere-
nia. Mal dal proroctva, dar bilokácie, číta-
nia v ľudských svedomiach. Prednášal na
univerzite v Bologni filozofiu. V r. 1230 pri-
šiel do Padovy, kde 13. júna 1231 zomrel.
Nemal ani 40 rokov. 

V roku 1946 Pius XII. ho vyhlásil
za učiteľa Cirkvi. Je patrónom reholí, fran-
tiškánov, antonínok, mnohých bratstiev,
Padovy, Lisabonu, Splitu, baníkov, man-
želstiev, rodičiek, chudobných, pocest-
ných, stratených ľudí i vecí. V ikonografii
je zobrazený vo františkánskom habite,
neraz ako káže, niekedy drží dieťa Ježiša,
ktoré sa mu ukázalo.

Lucia Horná

Liturgický program na 10. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut st Št Pi So ne

Vt Dlhé 18.00
(s deťmi) 9.30

rod. oblasť 11.00

DeŇ ČAs úmysel

Po
11.6.

sV. BarnaBÁŠ, aPoŠtoL
(spomienka)

Sk 11, 21-26; Ž 98; Mt 10, 7-13

6.30

18.30

+ členovia BSR

ZBP Beáta

Ut

12. 6.

FÉria
1 Kr 17, 7-16; Ž 4; M 5, 13-16

6.30

18.30

+ Anton Kubáni

Obrátenie Michal, Peter, Mária,
Denisa, Ladislav, Martin

st

13. 6.

sV. antona PaDUÁnskeHo,
kŇaza a UČiteľa CirkVi,

(spomienka)
1 Kr 18, 20-39; Ž 16; Mt 5, 17-19

6.30

18.30

+ Michal

ZBP Peter a Lenka
sv. omša s deťmi

Št

14. 6.

FÉria
1 Kr 18, 41-46; Ž 65;  Mt 5, 20-26

6.30

18.30

+ Ján

ZBP Peter

Pi

15. 6.

FÉria

1 Kr 19, 9-16; Ž 27; Mt 5, 27-32 

6.30

18.30

ZBP Peter s rod.

ZBP Danka

sv. omša s mladými

so

16. 6.

FÉria
1 Kr 19, 19-21; Ž 16; Mt 5, 33-37

7.00

18.30

+ Elena

Poďakovanie za 45 rokov
manželstva Anny a Jozefa

ne

17. 6.

JeDenÁsta neDeľa 
V oBDoBÍ Cez rok

Ez 17, 22-24; Ž 92; 2 Kor 5, 6-10; 

Mk 4, 26-34

8.00

9.30

11.00

18.30

+ Michal

Poďakovanie 
za 60 rokov života

+ Anna

ZBP Zuzana

nedeľa  17. 6. 2018 8.00 9.30 11.00 18.30

sobota  Novák
Plančárová

Chytra
Gazdová

Babej
Babejová

Vaterka
Vaterková

Kočiš
Antolíková

Lektori na budúcu nedeľu:

Oznamy




