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Druhé stretnutie farského
synodálneho spoločenstva
V utorok 15. marca sa po
večernej sv. omši uskutočnilo
druhé
stretnutie
farského
synodálneho
spoločenstva.
Názov témy bol POČÚVANIE.
Pán dekan uviedol prítomných
do problematiky, čo je synoda
a čo je cirkev. Bolo poukázané
na to, že na začiatku Cirkvi mali
všetci povedomie, že do nej
patria.
Postupne
došlo
k
prerušeniu tohto chápania. Je
preto
potrebné
vrátiť
sa
k prvotnému
chápaniu.
Bol
prečítaný úryvok z Listu sv.
Pavla Apoštola Korinťanom, 12.
kap., verše 11 – 27. Sv. Pavol
zobrazuje Cirkev ako Kristovo
telo, a ako má telo mnoho údov
a každý je dôležitý, podobne je
to s Cirkvou. Cirkev nie je
organizácia, ale organizmus, v
ktorom má každý pokrstený
miesto. Počúvanie. Všetci sa
potrebujeme navzájom počúvať.
Každý, kto je pokrstený, má v
cirkvi svoje poslanie, aby slúžil
iným.
Cieľom
má
byť
dosiahnutie
jednoty
pri
rešpektovaní
rozličnosti.
Opačným extrémom je nesúrodé

spájanie rozličností bez jednoty,
čo vedie k chaosu. Zvlášť
v dnešnej dobe, ktorá je dobou
názorov, pričom sa nie stále
hľadá pravda. Čo znamená
vypočuť človeka. Dôležité je
nájsť si čas pre druhých,
rešpektovať
názory
iných,
pretože nie každý, kto chodí do
kostola aj žije s Bohom. Je
potrebný dialóg, v ktorom musí
byť argument, a nie len tvrdenie,
že má pravdu jedna, alebo druhá
strana. Vzájomné počúvanie
predstavuje prvý krok k jednote
cirkvi Predpokladom je však
otvorená myseľ a srdce bez
predsudkov.
Podnety od členov
synody. Zamyslieť sa, čím žijú
dnešní ľudia? Vidíme absenciu
modlitby aj v našej farnosti napr.
v čase adorácie prichádza na
poklonu málo ľudí. Je potrebné
povzbudiť ľudí, aby si uvedomili
dôležitosť eucharistie. Život totiž
nemáme vo svojich rukách.
Nastala tiež akási duchovná
lenivosť. Pokiaľ ide o počúvanie,
tam dochádza ku kríze, stratila
sa kultúra dialógu medzi ľuďmi.
Je preto dôležité usilovať sa o ňu
aj v našej farnosti.
Spracovali: Sabolová a Ocilková
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ŠTVRTÁ PÔSTNÁ NEDEĽA
Resp.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
Bratia a sestry. Štvrtá pôstna
nedeľa je odlišná od ostatných v Pôste.
Odlišnosť je viditeľná i navonok. Kňaz
môže v túto nedeľu sláviť svätú omšu
v ružovom rúchu. Ružová farba je
farbou radosti. Táto nedeľa sa totiž
nazýva aj Nedeľa radosti. Je pre nás
veriacich priestorom pripomenúť si
nádej na spásu práve v čase pôstu
a zriekania sa vecí. Pripomína sa nám,
že odriekanie a túžba po obrátení srdca
nie sú samoúčelné. Ich cieľom je naše
šťastie, ktoré vychádza zo života
s Bohom.

Šťastie mimo Boha je ilúzia
Práve tento rozmer je tak potrebné
zdôrazniť v dnešnej dobe. Mnohí ľudia
žijú v presvedčení, že naplnenie života
možno dosiahnuť aj bez Boha. Žijeme
v mentalite praktického materializmu.
kde veci chcú byť bohom . Viacerí múdri
ľudia dneška sa však zhodujú na tom,
že aj dnes je u ľudí veľký hlad po
duchovne. Nie vždy je však duchovno
spájané s Bohom. Mnohí si vytvárajú
„svoje“ spirituálno, v ktorom však nemá
miesto osobný Boh. Aj preto sa stráca
pocit hriechu, a keď niet vedomie
hriechu, netreba ani Spasiteľa, ktorý
nás z hriechu zachraňuje. Božie slovo
nám však ukazuje, že náš Boh je Láska

a hľadá každého z nás. Pre neho nie
sme nikdy stratení. Ani vtedy, keď od
neho utekáme a hľadáme naplnenie
svojich túžob inde. Podobenstvo
Lukášovho evanjelia, ktoré dnes čítame,
je jednou z najkrajších perál Písma.
Poznáme
ho
ako
podobenstvo
O márnotratnom synovi, či milosrdnom
Otcovi. Možno by mu však pristál aj iný
názov,
totiž
podobenstvo
o márnotratnom Otcovi a nevďačných
synoch. V ňom sa ukazuje, aký
veľkorysý je náš Boh. Naše úteky od
neho nie sú dôvodom, aby nad nami
„lámal palicu.“ Boh nás neustále čaká
a hľadá. Vie totiž, že naše úteky od
neho nám v konečnom dôsledku
prinášajú len sklamania a rany. Príklad
oboch synov nás zároveň upozorňuje,
aby sme si opravili náš pohľad na Boha.
Boh nie je ten, kto nás obmedzuje
v slobode, ako si myslel ten mladší syn
v evanjeliu, alebo nám nedopraje, ako
to prežíval starší. Naopak, Boh je
prameňom každej našej slobody
i spokojnosti Učme sa preto prežívať aj
v tomto pôstnom čase radosť, ktorá
vychádza z vedomia, že Boh nás
zachraňuje z každého otroctva a vždy
nám vracia slobodu a dôstojnosť Božích
detí.
Štefan Albičuk, dekan

Liturgický program na 4. Pôstny týždeň

Oznamy

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

ÚMYSEL

Po
28.03.

Pondelok po 4. pôstnej
nedeli

6.30

+ Jozef, Ida, Otokár

18.00

Na úmysel darcu

Ut
29.03.

Utorok po 4. pôstnej
nedeli

6.30

ZBP Alena

18.00

+ Ján

St
30.03.

Streda po 4. pôstnej
nedeli

6.15!

+ Michal (Ranné chvály)

18.00

ZBP a DDS František
s rodinou (detská sv. omša)

Št
31.03.

Štvrtok po 4. pôstnej
nedeli

6:30

+ Mária - 1. výročie

18.00

+ Štefan

Pi
01.04.

Piatok po 4. Pôstnej
nedeli

6.30

+ Jaroslav

18.00

Poď. za 60 r. ž. Eva a prosba
o ZBP (birmovanci)

So
02.04.

Sobota po 4. pôstnej
nedeli

7.00

Za živých členov BSR

18.00

+ Mikuláš

8.00

ZBP Zuzana, Marta

9.30

+ Gejza

11.00

+ Jozefína

18.30

ZBP Marianna, Božena,
Jozef, Slavomír

Ne
03.04.

Filiálky

PIATA PÔSTNA
NEDEĽA

Po

Ut

St

Št

VT Dlhé

Pi

So

Ne

18.00

8.00

9.30

Rod. oblasť

11.00

Lektori na budúci víkend (02. – 03. 04. 2022):
02.04. 18.00

03.04. 08.00

03.04. 09.30

03.04. 11.00

03.04. 18.30

Smolej,
Smolejová

Vavrek,
Vavreková

Babej,
Babejová

Kľučár,
Kľučárová

Josipčuk,
Klapák

1. Na upratovanie kostola prosíme
v nasledujúcom
týždni
rodiny
Fajčákovú, Gazdovú a Mikitovú.
Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali
kostol minulý týždeň.
2. Na budúcu nedeľu bude vo
všetkých kostoloch na Slovensku
zbierka
na
pomoc
obetiam
vojnového konfliktu na Ukrajine.
Vyhlásila ju KBS. Prosíme všetkých
o štedrosť na tento cieľ.
3.
Nasledujúci
týždeň
je
prvopiatkový. Spovedať budeme
takto:
Farský kostol – Pondelok až Piatok
pol hodinu pred sv. omšami
Filiálka Dlhé – Piatok od 17.00 do
18.00 hod. (aj veriaci z R. Oblasti)
Spovedanie chorých – v piatok
dopoludnia.
Fatimská sobota – v sobotu ráno.
4. Adorácia na Prvý piatok
v mesiaci začne vo farskom kostole
o 15.00 hod. modlitbou Korunky
Božieho milosrdenstva.

6.
Usmernenie
biskupov
k opatreniam v kostole: Okrem
nosenia respirátora a použitia
dezinfekcie pri bohoslužbách, sú
ostatné opatrenia odvolané. Je
teda možné vrátiť sa k používaniu
znaku pokoja pred sv. prijímaním,
ako aj používaniu sv. vody. Zároveň
povzbudzujeme všetkých veriacich,
ktorí ešte nezačali prichádzať
pravidelne na sv. omše, aby tak
urobili. Dišpenz od povinnej účasti je
už zrušený. Naďalej vás však
vyzývame k vzájomnej ohľaduplnosti, keďže stále pribúdajú počty
pozitívnych, z ktorých mnohí sú
chorí. Ak má teda niekto príznaky,
nech v tom čase zostane doma.
7. Cirkevná Základná škola sv.
Dominika Savia pozýva rodičov
a budúcich prvákov na Slávnostný
zápis do 1. ročníka. Uskutoční sa
dňa 7.4.2022 od 14.30 do 17.30
hod. v budove Cirkevnej školy na
Bernolákovej ulici.

8. Pobožnosť Krížovej cesty bude
5. Dávame vám do pozornosti, že
dnes vo farskom kostole o 14.30
pred na
sviatkami
Veľkej
Lektori
budúci víkend,
31.12 noci
- 02.01.hod.
2021:Na filiálke Dlhé – Krížová
budeme opäť po dlhšom čase kňazi
cesta dnes popoludní o 13.45 hod.
dekanátu
spoločne
spovedať
9. Manželia, ktorí slávia v tomto
v našich
kostoloch. Spovedanie
roku 25. výročie manželstva,
bude v týždni pred Kvetnou nedeľou.
a chcú si slávnostne obnoviť svoj
Termín a čas spresníme na budúcu
sľub v košickej katedrále, môžu sa
nedeľu.
prihlásiť v sakristii.

