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Z pracovného stola Vášho duchovného.

Apríl 2017

Krížová cesta.
Pôstne obdobie je časom pripomenutia si Ježišovho
umučenia a smrti. Jednou z možností ako si Jeho
utrpenie priblížiť je pobožnosť krížovej cesty.
Krížová cesta má pôvod na miestach, kde Pán Ježiš
dobrovoľne trpel, počnúc od Kajfášovho a Pilátovho
domu až po Kalváriu a hrob, kde Ježiša pochovali. Už
od začiatku prichádzali na tieto miesta Ježišovi
nasledovníci, aby si pripomenuli dejiny našej spásy.
Neskoršie vznikali kaplnky i chrámy, ktoré
pripomínali tieto tajomstvá. Dnes nenájdeme
katolícky kostol a väčšiu kaplnku bez krížovej cesty.
Aj na pútnických miestach i vo voľnej prírode stoja
samostatné zastavenia, ktoré znázorňujú pôvodnú
bolestnú cestu Ježišovu.
Pobožnosť krížovej cesty neprináša len pohľad do minulosti, ale dotýka sa
prítomnosti a dáva perspektívu do budúcnosti. V jednom modernom kostole postavili
veľký oltárny kríž. Nie však klasicky. Tento kríž zhotovili zo všetkých nástrojov,
ktorými sa ubližuje, raní a zabíja človek, pod ktorými človek plače a zomiera. Tento
kríž je pozváraný a pozbíjaný z pušiek, granátov, nábojov, heliem, z bičov
a revolverov, z pancierových pästí a kanónových rúr. Tento symbol utrpenia
vyjadruje bez veľkých slov realitu každodenného života, ktorá nie je vzdialená od
našich ľudských životov.
Cez jednotlivé tajomstvá prvej krížovej cesty môžeme cez postavy Piláta, plačúcich
žien, Šimona, Veroniky, vojakov, davu, bolestnej Márie i ustráchaného Jozefa
z Arimatey vidieť život okolo seba, jednotlivých ľudí, s ktorými prichádzame do
kontaktu v dennom kolotoči, ba môžeme tam vidieť i seba. V akej úlohe – to by sme
si samozrejme mali najlepšie odpovedať sami.
Nezabúdajme, že tá prvá jeruzalemská, originálna krížová cesta viedla k jasu
Veľkonočnej nedele. Táto skutočnosť nás nemôže nikdy viesť k rezignácií
a pesimizmu. Aj naša životná cestá, plná problémov a ťažkostí, musí byť prežiarená
nádejou, ktorú nám ponúka On sám: „A ja, až budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých
pritiahnem k sebe.“

9. apríl - Kvetná nedeľa - začiatok Veľkého týždňa.
Pripomíname si Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema
obradom požehnania jarných ratolestí a procesiou,
s následnou zvesťou o jeho umučení. O utrpení Pána sa
dozvedáme z tzv. pašií.
Veľkonočné Triduum to sú Tri dni: Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota.
V týchto troch dňoch sa sprítomňuje a uskutočňuje tajomstvo Veľkej Noci, Pánov
prechod z tohto sveta k Otcovi. Tento časový úsek sa volá aj „trojdním
ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána“.
Zelený štvrtok – doobeda, kňazi so svojim biskupom slávia
Svätú omšu svätenia olejov, ktoré sa používajú celý liturgický
rok pri vysluhovaní sviatostí: olej katechumenov, chrizma
a olej chorých. Kňazi si spoločne obnovia svoje kňazské
sľuby.
Zelený štvrtok – poobede, kňazi so svojimi veriacimi slávia
Pamiatku Pánovej večere. V tento večer Ježiš ustanovil
Eucharistiu, Sviatosť kňazstva a zanechal príklad bratskej
lásky.
Veľký piatok – v tento deň Cirkev rozjíma o umučení a smrti
svojho Pána a Ženícha a uctieva kríž, tak si pripomína svoj
pôvod z boku Krista spiaceho na kríži a prosí za spásu celého
sveta. Podľa pradávnej tradície sa na celom svete neslávi
Eucharistia, sv. omša.
Veľký piatok je dňom pokánia. Dodržiavame prísny pôst a
zdržujeme sa mäsitého pokrmu. Pôst zaväzuje všetkých od
18 do 60 rokov a zdržiavania sa mäsa zaväzuje od 14-teho
roku života.
Biela sobota - Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma
o jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým, a na
modlitbách a pôstom očakáva jeho zmŕtvychvstanie.
Biela sobota – veľkonočná vigília, pripomína svätú noc,
v ktorej Pán vstal z mŕtvych. V nej Cirkev bdie, očakáva
Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju sviatosťami kresťanskej
dospelosti (krst, birmovanie, eucharistia).
Požehnanie jedál - spoločenstvo so zmŕtvychvstalým
Kristom pri eucharistickom stole pokračuje doma hostinou
lásky – agapé. V modlitbe požehnania jedál prosíme Krista,
aby bol naším hosťom, požehnal naše pokrmy, symbolizujúce
hojnosť, radosť z oslavy Veľkej noci, a upevnil v nás vedomie
nášho spoločenstva s ním.

Veľkonočná nedeľa - deň Ježišovho vzkriesenia je
najvýznamnejším kresťanským sviatkom, ktorým oslavujeme
naše vykúpenie, návrat do Božieho kráľovstva a večného života
s Trojjediným Bohom.
Veľkonočné obdobie trvá 50 dní. Končí sa večer na sviatok
Zoslania Ducha Svätého (Turíce). Toto obdobie sa slávi ako
jeden sviatočný deň, ako jedna „veľká nedeľa“. V týchto dňoch
sa v radosti a v plesaní spieva „Aleluja“.
23. apríl – nedeľa Božieho milosrdenstva.
„Tvojou úlohou a povinnosťou tu na zemi je vyprosovať
milosrdenstvo pre celý svet.“
30. apríl – sviatosť birmovania na Sokoleji o 10:30.
7. máj – 1. sv. prijímanie v Jasenove o 10:30.
14. máj – 1. sv. prijímanie na Sokoleji o 10:30.
Poďakovanie: Kongregácia pre východné cirkvi zaslala ďakovný
v list, v ktorom vyjadrila vďačnosť za zbierku „Boží hrob“
v našej arcidiecéze pre Svätú zem (75.498€).
Štátny sekretariát vo Vatikáne listom ďakuje všetkým veriacim
našej arcidiecézy za zbierku „Dobročinné diela Svätého Otca“ na
podporu apoštolskej činnosti Svätého Otca (42.198€).
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Matúš BREK & Ing. Petronela NOVÁKOVÁ ♥ 22. apríl o 15:00 na Sokoleji.
Vladimír ĎURIŠIN & Ing. Mária BONČIKOVÁ ♥ 29. apríl o 15:00 v Jasenove.
Víkendové kurzy prípravy na manželstvo sa uskutočnia v penzióne Augustineum
v Bardejovských kúpeľoch od 28.4. - 1.5; od 5.5 - 8.5. Viac: 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.
Medžugorie: Termín: 21. – 28 jún. Cena: 245€. CK: Vivertour. Tel.: 0918 687 416,
0905 470 210. Viac na: www.viver.sk; vivertour@centrum.sk

Spovedanie
pred
Veľkou Nocou

ne 2. 4. Hažín (2): 14:30 – 15:30
st 5. 4. Jasenov (5): 16:00 -18:00
so 8. 4. He-mesto(8),Sídl. III.(7),Sokolej(7): 9:00–12:00
ne 9. 4. He-mesto (15), Sídl. III. (8): 14:00 – 17:30
po 10. 4. He – Sokolej (7): 15:00 – 18:00
ut 11.4. He – mesto (9): 19:00 – 20:30
st 12.4. He – mesto (5): 16:30 – 18:00
Číslo v zátvorke: počet spovedajúcich kňazov.

Bohoslužby v apríli.
Pod Sokolejom
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Po
Ut
St
Št
Pi
So

pož. rod. Pavol Hužvár
7:00 + Michal, Anna
+ Rozália, Štefan Baník
a Michal Marcinčák
pož. rod. Michal Sorokáč 18:00 + Jozef, Mária, Jozef
pož. rod. Stanislav Fedorco
a Anna Hromy
pož. Veronika Šnirc 30r.
18:00 + Juraj, Anna Šuľák
pož. Mária Vaľová 98r.

9:00 80: Helena Rebejová
10:30 za farnosť
11:00 50: Oľga Kohútová
18:00 pož. rod. Zuzana Vandová

Kvetná
nedeľa
10.
11.
12.

Po
Ut
St

18:00 + Ján Antalek
6:30 pož. Marty Hužvárovej
6:30 +ĽubomírKorkobec (výr.)

13.
14.
15.

Št
Pi
So

18:00
15:00
20:00

Zelený štvrtok
Veľký piatok
Biela sobota

Veľkonočná 9:00 za farnosť
nedeľa
11:00 60: Oľga Pichonská
Veľkonočný 9:00 pož.LenkaLilienJakubPeterAnna
pondelok 11:00 pož. rod. Miroslav H.

18. Ut
19. St
20. Št
21. Pia
22. So

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

+ Jozef Baník
+ Mária, Michal Onderko
+MáriaPavolMichalŠtefanB.
+AntonVeronikaKTeréziaD

Po
Ut
St
Št
Pia
So

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

3.veľkonočná
nedeľa A

7:30 pož. Filoména
a Martin Dzemjan
17:00 + Mária, Pavol
a Emília Čabák
9:00

pož. Jozef Antolík

7:00 + Jozef, Mária Guľko
7:00 + Jozef Karpáč
18:00
15:00
20:00

Posledná večera
Umučenie
Pochovanie

7:30 + Alžbeta, Ján
Štiblarik
18:00
Eucharistia
15:00 Uctenie sv. kríža
20:00 Poklona pri hrobe

10:30 pož. Pavol a Marek
Zgabur

9:00 70: Marcela
Ferjaková

9:00 pož. rod. Butalovej
a Kovalíkovej

10:30 pož. Jozef
Michalko 30r.

7:00 + Andrej, Juraj, Mária
Kolesár
17:00 pož. rod. Gajdošovej

18:00 pož. Rudolf Novota

+ Martin Šuľák

9:00 pož. Marek Piatek 40r.
2.veľkonočná
11:00 pož. rod. Rabajdovej
10:30 za farnosť
nedeľa A
18:00 pož. rod. Vasiľovej
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Hažín n.Cirochou

Jasenov

9:00

pož. Martin
a Paula Babjak

+JánZuzanaAnnaMáriaV. 18:00 +ŠtefanMáriaOndarčo
+JanaKatarínaĽubošBacák
18:00 + Michal, Zuzana
+MáriaAlžbetaJánŠtefanP
7:00 + Štefan, Juraj Sivčo
a Ján Valkovič
+ Božena Dorková
18:00 + Jozef, Anna
+ImrichPeterViktorHužvár 18:00 + Andrej Kovalík
a Ján Štofira
pož. Boženy S.

8:00 60: Kvetoslava Hrebeňák
10:30 Birmovka 50:MiloslavaH

9:00

za farnosť

8:00 pož. rod Anastázie
Petrovej

Láska zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty
a víťazstvo Veľkonočnej nedele,
nech Vás posilní a naplní pokojom i dôverou k Zmŕtvychvstalému Ježišovi,
víťazovi nad hriechom a smrťou.
Vaši duchovní, Oliver a Tomáš.

