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Z pracovného stola Vášho duchovného.

Marec 2017

Prečo chodiť do kostola.

Pred vyše sto rokmi zostavil americký prezident
Teddy Roosevelt (1901-1908) zoznam deviatich
dôvodov, prečo by človek mal chodiť do kostola.
I. V tomto dnešnom svete je spoločenstvo bez
kostola – spoločenstvo, v ktorom ľudia opustili,
posmievajú sa alebo ignorujú svoje náboženské
potreby - komunitou na rýchlom zostupe.
II. Práca v cirkvi a navštevovanie kostola rozvíjajú
pocit zodpovednosti za druhých.
III. Dní pracovného odpočinku, prázdnin
a dovoleniek je dosť pre nás všetkých. Nedele sa od
nich odlišujú tým, že ich je 52 v roku. Preto v nedeľu
choď do kostola.
IV. Áno, poznám všetky tie výhovorky. Viem, že
človek môže uctievať Stvoriteľa v stromovom háji,
pri zurčiacom potoku alebo vo svojom vlastnom dome rovnako dobre ako v kostole.
Ale zároveň viem, a je to chladná skutočnosť, že priemerný človek takto pobožnosť
nevykonáva.
V. Vypočuje si dobrú kázeň.
VI. Vypočuje si a zúčastní sa čítania niekoľkých prekrásnych pasáží z Biblie. A kto
nie je oboznámený s Bibliou, ten utrpel stratu.
VII. Zúčastní sa spievania niekoľkých skvelých chválospevov.
VIII. Stretne, zloží poklonu alebo sa pozhovára s dobrými, decentnými susedmi.
A odíde odtiaľ o niečo s láskavejším, či zhovievavejším postojom voči svetu. Aj voči
tým prehnane pochabým mladým ľuďom, ktorí navštevovanie kostola považujú za
čin prostoduchosti.
IX. Zastávam, aby sa človek zapojil do práce v cirkvi, kvôli tomu, nech preukáže
svoju vieru činmi.
Desiaty a najdôležitejší dôvod je:
X. Najdôležitejší dôvod, prečo sa zúčastniť bohoslužby, je samotný Ježiš.

1. Marec – Popolcová streda – Začiatok 40 dňového pôstneho obdobia.
Na popolcovú stredu, kňaz dáva veriacim popolom znamenie na čelo
spolu so slovami: Kajajte sa a verte evanjeliu (Mk 1,15) alebo:
Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš (Gn 3,19).
Na popolcovú stredu je prísny pôst (od 18 do 60 rokov) a zdržanie
sa mäsitého pokrmu (od 14 rokov), čo sa v tento deň nemôže
nahradiť iným skutkom pokánia. Deti majú byť rodičmi vedené
k pokániu.
DNI POKÁNIA: Všetci veriaci sú z božského zákona
povinní konať pokánie. Každý piatok v roku je dňom
pokánia. Výnimku tvorí piatok, na ktorý pripadne deň
zaradený medzi slávnosti. Veriaci si konajú pokánie
niektorým z nasledujúcich spôsobov:
- zdržovanie sa mäsitého pokrmu
- skutok nábožnosti: účasť na sv. omši, krížová cesta,
alebo modlitba ruženca
- čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút
- skutok lásky: návšteva chorého s konkrétnym prejavom
pomoci alebo návšteva cintorína spojená s modlitbou
za zosnulých alebo hmotná pomoc núdznym
- sebazápor: alkohol, fajčenie, televízia, internet a iné.
5. marec – 1. pôstna nedeľa – po sv. omšiach zbierka na charitu.
Slovenská katolícka charita (SKCH) slávi 90 rokov existencie. Vznikla v roku
1927. Prvé roky jej existencie prinieslo veľký rozvoj charitného diela na Slovensku.
Politické zmeny po roku 1945 obmedzili a utlmili jej činnosť len na charitné domy,
kde boli internovaní rehoľníci, rehoľníčky a kňazi.
V súčasnosti pomáha Charita približne 23-tisíc ľuďom
v núdzi.
V takmer
290
zariadeniach
najmä
zdravotníckych a sociálnych služieb poskytuje služby
seniorom, nevyliečiteľne chorým ľuďom, ľuďom
s telesným alebo duševným postihnutím, deťom,
matkám s deťmi v krízových situáciách, zdravotne
ťažko postihnutým a ľuďom bez domova.
Charita v prípade potreby zabezpečuje poskytovanie humanitárnej a rozvojovej
pomoci na Slovensku a v zahraničí, realizuje finančné a materiálne zbierky, ponúka
akreditované vzdelávanie, realizuje projekty Adopcia na diaľku a Stop obchodovaniu
s ľuďmi.
Viac na: www.charita.sk
19. marec (nedeľa) – sv. Jozef – ženích Panny Márie.
Sv. Jozef bol mužom viery. Bola to viera, ktorá dala Jozefovi nájsť
pravé svetlo vo chvíli, keď sa všetko zdalo byť tmavé. Vďaka viere bol
schopný ísť vpred, aj keď sa zdalo, že všetko mu v tom bráni.

25. marec – Zvestovania Pána.
„Ó Mária! Dnes sa v tvojom lone počal pre nás Spasiteľ...
Ó Mária! Požehnaná si medzi ženami po všetky veky vekov...
Dnes sa božstvo zjednotilo s naším človečenstvom tak pevne, že
túto jednotu nikdy nič nedokáže rozbiť – ani smrť, ani naša
nevďačnosť.“
(sv. Katarína Sienská)
Deň počatého života. Vyjadrime úctu k životu každého človeka –
priateľa, okoloidúceho aj nenarodeného – nosením bielej stužky.
Spoločenské správanie - Pravidlo 30.
V komunikácii je vždy najdôležitejších prvých 30 sekúnd stretnutia s iným
človekom. Aj v kostole sa pozrime na veriacich, ku ktorým si prisadáme do lavice,
pozdravme ich – či už slovne alebo jemným kývnutím hlavy. Môžeme sa aj máličko
usmiať.
Perfektne upravených máme mať 3 x 30 centimetrov nášho tela:
- 30 centimetrov od vrchu hlavy nadol – u žien to znamená
upravené vlasy, decentné líčenie, výstrih len do pomyselnej
priamky spájajúce podpazušia; u muža upravené vlasy, brada
alebo fúzy a nepokrytú hlavu v miestnosti;
- posledných 30 centimetrov dolnej časti tela – teda naše
topánky majú byť vždy vyčistené;
- posledných 30 centimetrov na rukách – čiže nechty a ruky
máme mať upravené;
- denne by sme mali venovať sebe 30 minút: pomodlime sa v súkromí a tichosti,
prečítajme si knihu, choďme na prechádzku, cvičme alebo len tak leňošme. Takáto
investícia do seba sa nám isto vráti aj v tom, že budeme pokojne reagovať aj na
nepríjemné podnety.
Snúbenecké náuky: 10. – 11. 3. – farnosť na Sokoleji;
24. – 25. 3. – farnosť na Sídlisku III.
PONUKA: Víkendové kurzy prípravy na manželstvo sa
uskutočnia v penzióne Augustineum v Bardejovských kúpeľoch
od 28.4 do 1.5 a od 5.5 do 8.5. Viac na: www.domanzelstva.sk
PÚŤ: 100. jubileum - Fatima (s návštevou Lisabonu, Porta a Santiaga de
Compostela) –arcidiecézna púť s arcibiskupom Mons. B. Boberom. Cena 730€.
Termín: 19.5. – 24.5. Odlet z Košíc. CK: Awertravel. Kontakt: 034/651 3896.

Spovedanie
pred
prvým piatkom
v marci

Sokolej
Jasenov
Hažín n.Cirochou
––
16:00 – 18:00
––
po 27.2.
––
ut 28.2. 15:00 – 18:00
––
––
16:00 – 17:00
st 1.3.
Pod Sokolejom spovedáme pol hodiny pred sv. omšou.

Bohoslužby v marci
Pod Sokolejom
Popolcová 6:30
streda 19:00
2. Št
6:30
18:00
3. Pi
4. So 18:00

+Veronika,TMáriaB,JánT
+ Marián N., Štefan C.
pož. Miroslav S.
pož. Juraj Lučanský 30r.
za ruženc. bratstvo

9:00 za farnosť
1. pôstna
11:00 50: Mária Orlejová
nedeľa A
18:00 pož. Zlatica,Milan Rusňák
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Po
Ut
St
Št
Pi
So

18:00
9:00
18:00
6:30
18:00
18:00

Jasenov
18:00 + Branislav Bončík

17:00 pož.AnnyRačkovej

18:00 pož. rod. Kalanin
7:00 za ruženc. bratstvo

17:00 +MáriaŠtefanŠplino

9:00 pož. Heleny Kovalík
65r.

18:00 + Peter Buľko, kňaz
Po 18:00 + Peter B. Michal H.
6:30 pož.StanislavaUramkocurišin
Ut
St 18:00 +AnnaAndrejFrantišekVincenG 7:00 + Jozef, Alžbeta
a Jozefína Harbač
6:30 +ApolóniaVladimírFridrichDušan
Št
18:00 + Ján, Juraj Šuľák
Pia 18:00 pož. Alžbety Dvornej
So 18:00 +PeterMichalHelenaKostilnik

9:00 pož. Jozef Piatek 65r.
3. pôstna
11:00 za farnosť
nedeľa A
18:00 pož. Gregor Fedor

20.
21.
22.
23.
24.

10:30 60: Anton Kocík

+ Alžbeta, Štefan Greš
17:00 pož. rod. Vladislav
Rekolekcie + Juraj Kislík
Gavaľa
pož. Branislav Kačura 30r. 7:00 +MáriaJozefJán Šuľák
pož. Mária Rarog
17:00 + Pavol, Mária
+ Helena Štefanová
18:00 +AnnaJánJúliusKalanin
a Juraj Murnik
+AnnaMichalJozefHrunení

9:00 pož. Jaroslav Haninčík 25r.
2. pôstna
11:00 80: Helena Fabriczyová
10:30 pož. Lenky Hudák 30r.
nedeľa A
18:00 za farnosť

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Hažín n.Cirochou

9:00 pož. rod. Aleny
Petrovej
17:00 + Ján, Slávka
a Ján Novota
17:00 +JozefMáriaGajdoš

9:00 85: Juliana Kalaninová 10:30 60: Eleonóra
Terebová

18:00 +Pavlína, Albert Kráľ
18:00 + Jozef, Juraj Kováč
6:30 + Milan Macko
17:00 pož.JozefP.,JozefH.
7:00 +JurajKatkovčin (výr.)
18:00 + Ján, Jozef Pekala
17:00 + Jozef, Jozefína
6:30 pož. Alexandra Mastiľák
18:00 +Ján P., Milan a Helena R. 18:00 +JánAnnaMáriaŠubák
a Anna Petrov
Zvestovanie Pána 8:00 + Tatiana Gabrik
9:00 + Ján, Anna, Ján
8:00 80:HelenaLengerová
25. So 18:00 + Jozefína, Andrej Hišem
a Mária Baľoví
Po
Ut
St
Št
Pia

9:00 za farnosť
4. pôstna
11:00 pož. rod. Miroslavy Karoľ
nedeľa A
18:00 + Zuzana Mikulanin

27.
28.
29.
30.
31.
1.

Po
Ut
St
Št
Pi
So

18:00
6:30
18:00
6:30
18:00
18:00

10:30 90: Mária Mošticová

9:00 pož. Andrey
Šutkovej 40r.

+ Alžbeta, Michal Jalčák 18:00 +Marta,JánHrubovčák
+ Pavlína, Andrej Mesároš
17:00 + Irena Račková
pož. Eva Kuľhová 30r.
7:00 +MiroslavBeátaČabák
pož. Milan O.
17:00 + Jaroslav Šobek
+ Štefan Lisakovský (výr.) 18:00 pož.MonikaKatkovčin
za ruženc. bratstvo
7:00 za ruženc. bratstvo

9:00 za farnosť
5. pôstna
11:00 pož. Roman Varga
nedeľa A
18:00 pož. Patrik Benko 20r.

9:00 80: Jozefína Rujáková

10:30 60: František
Bližinský

