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Postoj Cirkvi k vojne na Ukrajine
Stály reprezentant Svätej
stolice
pri
Organizácii
pre
bezpečnosť a spoluprácu v
Európe (OBSE) Mons. Janusz
Urbańczyk
vystúpil
na
jej
zasadnutí vo Viedni v utorok 29.
marca. Pripomenul jasný postoj
pápeža k stále trvajúcej vojenskej
agresii Ruska proti Ukrajine.
Mons. Urbańczyk vo svojom
prejave okrem iného povedal:
„Počas našich diskusií povstala
kľúčová otázka: čo môžeme ako
členovia
medzinárodného
spoločenstva urobiť, aby sme
znížili riziko porušovania ľudských
práv
a
medzinárodného
humanitárneho
práva
počas
ozbrojeného
konfliktu.
Od
Helsinského záverečného aktu sa
všeobecné
ľudské
práva
a
základné slobody uznávajú ako
„základný
faktor
mieru,
spravodlivosti
a
blahobytu
potrebný na zabezpečenie rozvoja
priateľských vzťahov a spolupráce
medzi sebou štátmi“. Preto každé
porušenie všeobecných ľudských
práv
a
základných
slobôd
predstavuje hrozbu pre mier.”
Vatikánsky
zástupca
v OBSE
zvlášť pripomenul slová pápeža
Františka
k súčasnej
vojne
rozpútanej zo strany Ruska proti

Ukrajine: „Pápež František od
začiatku neprijateľnej ozbrojenej
agresie proti Ukrajine upriamuje
pozornosť
na
pokračujúce
porušovanie základných ľudských
práv
a
nalieha,
«aby
sa
medzinárodné
právo
opäť
rešpektovalo!» (Anjel Pána, 6.
marec 2022) «Krv a slzy detí,
utrpenie žien a mužov, ktorí bránia
svoju zem alebo utekajú pred
rachotom bômb, otriasajú naším
svedomím. Ľudstvo je opäť
ohrozené zvráteným zneužívaním
moci a straníckymi záujmami,
ktoré odsudzujú bezbranných ľudí,
aby
znášali
všetky
formy
brutálneho
násilia» (Posolstvo
k otvoreniu
Európskych
katolíckych
sociálnych
dní
v Bratislave, 2022). Svätá stolica
bola vždy presvedčená, že
bezpečnosť a mier sa «budujú deň
čo deň uskutočňovaním Bohom
chceného poriadku, ktorý so
sebou
prináša
dokonalejšiu
spravodlivosť
medzi
ľuďmi» EG, 219).
Poriadok
a
spravodlivosť sa nezakladajú na
sile vojenskej moci, ale na
úprimnej úcte k obrane a podpore
všeobecných
ľudských
práv,
ktorých porušovanie neprestane
znepokojovať naše svedomie.“
Zdroj: tkkbs.sk
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PIATÁ PÔSTNA NEDEĽA
Resp.: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.
Bratia
a sestry.
Dokážeme
oceniť slová: prepáč, zabudni, odpusť,
nehnevaj sa...? Za nimi by mal
nasledovať život, na ktorom by bolo
vidieť, že neostalo len pri slovách. A
podobne by to malo byť pri našich
pôstnych
predsavzatiach.
Prežime
vrcholiaci
pôst
ako
kresťania.
Nie som márnotratný syn, márnotratná
dcéra? Ľudia v okolí môžu o našich
chybách a hriechoch rozprávať, ale
škoda, že nám nevenujú slovko lásky.
Urobme všetko, aby sme v týchto dňoch
osobne prežili Ježišove slová o
odpustení.
Odpustenie
Žena sa po spovedi spýtala manžela:
„Čo ti povedal kňaz?” Muž sa pokojne
pozrel na manželku: „Keď som sa
vyznal z hriechov, spýtal som sa kňaza:
,Čo si teraz myslíte?’ On mi s úsmevom
odpovedal: ,Ďakujem Pánu Bohu, že ste
prišli a dobre sa vyspovedali. Ježiš vás
má veľmi rád. Myslíte si, že som chytil
veľkú rybu?’”
Žena pristihnutá pri hriechu nečakala od
Ježiša odpustenie. Čo nám viac osoží?
Moralizovanie, alebo skutočná pomoc?
Ježiš chce zachrániť každú dušu i tú,
ktorá svoje hriechy skrýva a hrá
divadielko
svätca.
Veľkonočné
odpustenie prinesie ovocie tomu, kto
oslovujúco dovolí vstúpiť Ježišovi do
svojho života. Odpustenie je tiež
prevenciou do budúcnosti, viac si ceniť

a chrániť poklad - čistotu srdca.
Uvedomovanie si, že s každým z nás - v
každom veku a postavení - sa niečo
deje, že máme ľudské telo a v žilách
krv, a preto potrebujeme odpustenie.
Prečo pravidelne pristupujeme k
sviatosti zmierenia? Odpovedá muž v
rokoch: „Pretože poznám sám seba, a
keby
som
nespolupracoval
s
odpustením a pomocou od Pána Boha,
stalo by sa zo mňa zúrivé zviera, bol by
som ten najhorší človek. Boh mi znova
a znova pomáha a ja pracujem na
sebe.”
Kto sa nenaučí bojovať, prehráva. Kto
sa zahráva s ohňom, zaiste sa popáli.
Naši svätí bratia a sestry žili život
podobný nášmu s tým, že sa naučili
spolupracovať
s
Ježišom,
ktorý
každému ponúka svoje odpustenie. Nie
je to výzva k príprave na sviatky
zmŕtvychvstania Pána Ježiša? Sv.
Augustín
pred
svojím
obrátením
povedal: „Neučení vstávajú a zmocňujú
sa neba, a my so svojou múdrosťou bez
srdca sme hlboko ponorení do
žiadostivosti tela a krvi!” Utiekol som
von, chvel som sa a v duši mi ktosi
hovoril: „Ako dlho ešte? Stále len
zajtra? Prečo nie dnes?”
Dovoľme Ježišovi, aby aj nám
povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem.
Choď a už nehreš” (Jn 8, 11).
Peter Bednár, kaplán

Liturgický program na 5. Pôstny týždeň

Oznamy
1. Na upratovanie kostola prosíme
v nasledujúcom
týždni
rodiny
Chytrovú, Krýdovú a Michalčovú.
Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali
kostol minulý týždeň.

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

ÚMYSEL

Po
04.04.

Pondelok po 5. pôstnej
nedeli

6.30

+ Demeter

18.00

+ Mária, Ján

Ut
05.04.

Utorok po 5. pôstnej
nedeli

6.30

+ Anton (kňaz)

18.00

+ František (1. Výročie)

St
06.04.

Streda po 5. pôstnej
nedeli

6.15!

+ Magdaléna (Ranné chvály)

18.00

Na úmysel Anny
(sv. omša za účasti detí)

6:30

+ Pavol

18.00

+ Mária

6.30

+ členov BSR

18.00

+ Helena (birmovanci)

7.00

+ Zuzana, Michal, Milan

18.00

+ Mária, Michal, Peter

8.00

+ Mária, Michal Širakoví

9.30

Poď. za 40. r. ž. a prosba
o ZBP pre Pavla

11.00

Za farníkov

18.30

+ Pavol

Št
07.04.

Štvrtok po 5. pôstnej
nedeli

Pi
08.04.

Piatok po 5. Pôstnej
nedeli

So
09.04.

Sobota po 5. pôstnej
nedeli

Ne
10.04.

Filiálky

KVETNÁ NEDEĽA

Po

Ut

VT Dlhé

St

Št

Pi

So

18.00

3. Dnes je zbierka na pomoc
obetiam vojnového konfliktu na
Ukrajine. Pán Boh zaplať za všetky
dary na tento cieľ.

Ne

9.30

Rod. oblasť

2. Dary na kostol: dve bohuznáme
po 50,-€, z pohrebu p. Lukáča 20,-€,
bohuznáma
rodina
30,€,
bohuznáma rodina 50,-€, a z krstín
Lukáša Sopka 100,-€. Všetkým
darcom vyslovujeme úprimnú vďaku.

11.00

Lektori na budúci víkend (09. – 10. 04. 2022):
09.04. 18.00

10.04. 08.00

10.04. 09.30

10.04. 11.00

10.04. 18.30

Sztraka,
Sztraková

Chytra,
Sabolová

Jenčo,
Jenčová

Klapák,
Klapáková

Biž,
Bižová

6. O. arcibiskup Mons. Bernard
Bober vyhlasuje výberové konanie
na funkciu riaditeľa Cirkevnej
spojenej školy vo Vranove n/T.
Záujemcovia,
ktorí
spĺňajú
stanovené predpoklady, sa môžu
prihlásiť do 21. apríla 2022 na
adresu Arcibiskupského školského
úradu v Košiciach. Podrobnosti budú
v ozname na výveske.
7. Na Veľký Piatok bude po dvoch
rokoch opäť Krížová cesta našim
mestom.
Začne
o 9.30
hod.
v našom farskom kostole, skončí sa
v Bazilike. Pozývame vás.

4. Vo štvrtok 7. apríla bude v našej
8. V nasledujúcom týždni budeme
farnosti
celodenná
poklona
spovedať
pred
veľkonočnými
Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, ako
sviatkami
v
celom
dekanáte. Na
súčasť
nepretržitej
poklony
filiálke
Dlhé
bude
spovedanie
v našej arcidiecéze. Začne vo
v
stredu
od
16.30
do
17.30
hod.,
farskom kostole po rannej sv. omši
vo
farskom
kostole
v
sobotu
a potrvá do večernej sv. omše.
dopoludnia od 9.00 do 12.00 hod.
Prosíme členov Bratstva sv. ruženca,
a popoludní od 14.30 do 17.00
aby sa zapísali do tabuľky na
hod. V Bazilike bude spovedanie na
jednotlivé hodiny poklony a to podľa
Kvetnú nedeľu od 15.00 do 18.00
ruží. Vyzývame vás k hojnej účasti
hod. Keďže od utorka budeme
na adorácii, ktorú obetujme zvlášť za
spovedať na okolí, tak pred sv.
ukončenie vojny na Ukrajine.
Lektori na budúci víkend, 31.12 - 02.01.omšami
2021: večer nebudeme spovedať
5. Pobožnosť Krížovej cesty bude
vo farskom kostole.
dnes vo farskom kostole o 14.30
9. Zajtra (Pondelok) o 9.00 hod.
hod. Na filiálke Dlhé – Krížová cesta
bude veľké upratovanie farského
dnes popoludní o 13.45 hod.
kostola pred Veľkou nocou. Prosíme
Modlitba sv. ruženca na dnešnú Prvú
všetkých, ktorí môžu prísť (sú doma),
nedeľu v mesiaci bude vo farskom
aby prišli pomôcť.
kostole o 14.00 hod.

