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Z pracovného stola Vášho duchovného.

Máj 2017

Čomu Mária povedala: „Nie!“?
1. Kaţdému ospravedlneniu, ktoré mohla uprednostniť
pred Božou vôľou, keď si uvedomila, že ona je tá jediná
vybraná stať sa Božou matkou, nehľadala výhovorky.
2. Márnivosti, keď Boh vybral práve Máriu, nezmenila
svoje spôsoby. Nevyvyšovala sa nad ostatných. Ostala
Božou služobníčku.
3. Klebetám, keď sa nerozbehla, aby všetkým
rozpovedala novinky - o sebe, poslaní a dieťati.
4. Sebectvu, keď odišiel Gabriel. Neusadila sa, aby
mala trochu pohodlia a oddychu. Práve naopak. Po tom,
čo jej anjel povedal o Alžbete, vybrala sa k nej.
5. Špeciálnym privilégiám, keď sa dozvedeli o sčítaní ľudu. Mária mohla požiadať
Boha o nejakú (anjelskú) výpomoc. A to isté spraviť pri putovaní do Egypta, či
stratení Ježiša. Mária nikdy neočakávala od Boha, že jej dá nejakú neobyčajnú milosť.
6. Zaoberaniu sa tým, čo keby... Ani vtedy, keď musela porodiť v situácii odlišnej
od tej, akú si s Jozefom predstavovali, nemyslela na to, čo by mohlo byť.
Prispôsobila sa tomu, čo Boh pripustil, a premenila to na dobro.
7. Ţitiu v bubline. Mária sa spokojne mohla zatvoriť do malého sveta s Jozefom
a Ježišom a radovať sa, že má to potešenie žiť v takejto spoločnosti. Mária od
začiatku svoje Dieťa dávala druhým - pastierom, mudrcom a neskôr celému svetu.
8. Pokušeniu vzdorovať Boţím plánom. Od Simeonovho proroctva o meči, ktorý jej
prebodne srdce, mohla začať prosiť Boha, aby zmenil svoje plány. Prijala ich natoľko,
že v Káne bola ona tým podnetom, ktorým sa začalo Ježišovo verejné účinkovanie.
9. Odmietnutiu, ktoré musela cítiť, keď nám ju Boh dal za matku. Z kríža ju Ježiš
zveril svojmu milovanému učeníkovi, a tým ju dal nám všetkým. Ako ťažké muselo
byť prijať takéto materstvo - byť matkou všetkých nás.
10. Akejkoľvek zábrane v láske a v modlitbe za nás. Mária v sebe neprechovávala
hnev voči učeníkom, ktorí opustili Ježiša na kríži. Po Ježišovom nanebovstúpení sa
modlila s nimi a za nich. Aj po vzatí do neba, pokračuje v úlohe našej matky.

Od 7. mája sú nedeľné sv. omše o 8 hod., 10 hod. a 18hod.
Máj – mariánsky mesiac.
Z talianskeho pútnického mesta Loreto sa od 16. storočia začali šíriť
oslavné spevy na Pannu Máriu ako Bohorodičku, známe ako
Loretánske litánie. Litániami si uctievame Božiu Matku, Pannu
Máriu, a prosíme ju o ochranu a pomoc.
6. máj – 13. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária
Božieho milosrdenstva v Krakove.
Motto púte: Fatimské posolstvo a Božie milosrdenstvo.
Hlavný celebrant: Mons. Štefan Sečka, spišský biskup.
1. sv. prijímanie o 10:30: v Jasenove 7. mája a na Sokoleji 14. mája.
7. máj – nedeľa dobrého pastiera.
- deň otvorených dverí v košickom seminári.
- po sv. omšiach zbierka na kňazský seminár
13. máj – arcidiecézna púť detí do Obišoviec.
- 100 rokov od prvého zjavenia Panny Márie trom deťom
z Fatimy – Lucii a blahoslaveným Hyacinte a Františkovi.
- o 14:00 sv. omša - Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup.
20. máj – MIKE – farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove.
- stretnutie miništrantov košickej arcidiecézy s biskupom.
14. máj – Deň matiek
Dnes uţ viem, čo je ţivot. Krásna lúka plná kvetov,
slnko zohrievajúce svet, ľudia, ktorých kaţdodenne stretávam...
Ty, s krásnym úsmevom, otec s prísnou tvárou...
Mami, mám ťa veľmi rád a chcem ti v tento krásny deň povedať: ďakujem...
za cestu k ţivotu po ktorej si ma učila kráčať, za pohladenie rukou,
za prebdené noci, v ktorých si so mnou preţívala bolesť.
Mami, za všetko, ďakujem, za čo bolo, i za to čo príde.
25. máj – Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok.
28. máj – 51. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.
„ ... je nutné prerušiť začarovaný kruh obáv a zastaviť špirálu strachu, ktoré je
ovocím zvyku zameriavať svoju pozornosť na „zlé správy“ (vojny, terorizmus,
škandály)... ... pre kresťanov neexistujú vhodnejšie okuliare na dešifrovanie reality,
ako sú okuliare dobrej noviny...“
(z posolstva Svätého otca Františka)
- po sv. omšiach je zbierka na katolícke masmédia.
SPOVEDANIE PRED PRVÝM PIATKOM V MÁJI:
1. máj (po): Jasenov od 16 - 18 h., 2. máj (ut): Hažín od 17 - 18 h.,
3. máj (st): Sokolej od 15 - 18 h.

Pokyny pre fotografovanie a natáčanie v kostole.
1. Kostol je posvätným miestom. Prítomní to vyjadrujú úctivým,
tichým správaním a vhodným spoločenským odevom. Podobný
postoj vrátane odevu má mať aj fotograf, pretože sa v danej chvíli
stáva súčasťou liturgického zhromaždenia. Má eliminovať rušivé
prejavy, k tomu patrí vypnutie mobilu.
2. Fotograf nemá prístup do svätyne – priestor okolo oltára
(vyvýšený stupňami) je vyhradený pre kňaza a posluhujúcich.
3. Hlavný je liturgický obrad. Preto fotograf / kameraman má byť
čo najmenej nápadný, aby nerušil sústredenosť na liturgii. Každý
prítomný na obrade ocení, že nebol rušený pohybom fotografa, že
mu nebráni v pohľade na oltár a na obrad.
4. K všeobecným zásadám patrí:
– predstaviť sa kňazovi pred obradom, zoznámiť sa s priebehom
obradu, dodržať pokyny kňaza,
– zaujať taký postoj, ktorý neprekáža liturgickému obradu,
– fotiť skôr z boku a obmedziť pohyb cez kostol na minimum.
5. Vhodné okamihy pre fotografovanie a natáčanie sú:
- pri príchode k oltáru a počas úvodu sv. omše (spieva sa pieseň),
- prinášanie obetných darov k oltáru,
- špeciálne úkony obradu (dobré je ujasniť si to vopred ešte pred
samotným obradom)
- pri záverečných obradoch, pri požehnaní.
6. Chvíle obradu zvlášť citlivé na rušivé vplyvy sú tieto:
- čítanie Svätého Písma, spev žalmu (ak je fotená osoba lektora,
ktorý prichádza čítať, je potrebné zaznamenať to hneď na začiatku)
- homília alebo príhovor (kazateľ sa ťaţko sústredí na myšlienky, keď
je rušený pohybom a zábleskami fotoaparátu)
- ústredný okamih sv. omše (keď veriaci v tichu kľačia a kňaz
pozdvihuje hostiu a kalich)
- keď kňaz podáva veriacim sväté prijímanie (pre veriaceho je to
chvíľa príliš intímna).
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Štefan BANDURA & Lenka TKÁČOVÁ ♥ 6. máj o 15:00
Mgr. Miroslav PIPÍŠKA & Mgr. Katarína KARŠKOVÁ ♥ 6. máj o 16:00
Peter LIPA & Bc. Patrícia TURČANYIOVÁ ♥ 13. máj o 16:00
Ing. Viktor GRUNDZA & Mgr. Jarmila GAĽOVÁ ♥ 20. máj o 16:00
Medžugorie: od 21. – 28 júna. Cena: 245€. CK: Vivertour. Tel.: 0918 687 416,
0905 470 210. Viac na: www.viver.sk; vivertour@centrum.sk
Rím – Assisi: od 16. - 21. októbra. Cena: 295€. Sprevádza: prof. Jozef Leščinský.
CK: Vivertour. Tel.: 0918 687 416, 0905 470 210. Viac na: www.viver.sk.
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22. Po
23. Ut
24. St

za čl. ružencového
bratstva

18:00 + Andrej, Mária
a Milan Bega
18:00 + Michal, Anna
a Andrej Hirjak

10:30 + Štefan, Mária
Čabák

17:00 +Štefan, Terézia, Jana
a Juraj Katkovčin

pož. ZuzanaPetraMartinaJakubkovič

pož. rod. Anny Orlejovej
pož. Emky s rodičmi

9:00

17:00 + Martin a Mária H.
a Jozefína H.

18:00 + Štefan, Veronika
Bažík

9:00 + Pavlína, Ján
a Mária Kohút

18:00 50: Iveta Kardošová
17:00 + Anna, Štefan Panoc
6:30 + Margita, Ján, Štefan B.
18:00 +OndrejZuzanaJozefOndrej
6:30 za farnosť
18:00 50: Lýdia Hirjaková

18:00 + Ján, Helena Butala

17:00

pož. rod. Zuzany
Polačkovej

18:00 + Milan Macko
18:00 + Ján, Zuzana Beca

7.veľkonočná
nedeľa A

29. Po
30. Ut
31. St

+ Ján Lešňák
+ Milan Stemnický
+ Ivan, Anna Mikulanin

9:00 + Denis Havrilko

8:00 + Helena H.
10:00 pož.rod. Kokinda a Bezeg 10:30 za farnosť
18:00 +PavlínaŠtefanP.MáriaGregor

Nanebovstúpenie
Pána

26. Pia
27. So

18:00 pož. rod. Jarmily
Katkovčinovej
7:00 + Andrej, Jozef
pož.Veronika, Miroslav Dráb
a Milan Gavaľa
+Mikuláš,MargitaŠranko 18:00 + Andrej, Anna
+Pavol, Helena,Pavol H.
a Michal Hirjak
+ Matej, Pavol Bezeg
+JánZuzanaMichalAnna
+ Ján Barňák (výročná)

8:00 pož. František Sivčo
10:30 1. sv. prijímanie
18:00 pož. Matúš Strenk

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

6.veľkonočná
nedeľa A

18:00 + členov rodiny
Lužančinovej
18:00 + Anton
pož.DianaMartinTiborMikita 7:00 + Štefan, Helena
a Anton Babjak
+ František Grundza
Slivka
70: Ján Jusko
18:00 pož. Adrián,AnnaKarpáč 17:00 + Mária Bližinská
za čl. ruženc. bratstva
7:00 za čl. ruženc. bratstva
+ Jozefa Macenková
+ Agnesa Hodorová

8:00 pož. rod. Roškovej, Višinovej
10:00 pož. Agáty Kurucovej
10:30 1. sv. prijímanie
18:00 + Emília Slivková

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

Hažín n.Cirochou

Jasenov

8:00 60: Cyril Horváth
10:00 pož. Viliam Pichoňský
18:00 + Ján Onduško

9:00 za farnosť

18:00 +AnnaPavolŠtefanHorvát 18:00 pož. rod. Aleny
6:30 pož. MartinAdelaVladimírNatália
a Miroslava
18:00 pož. Miroslava s rod.
7:00 + čl.rodiny Hrubovčák

10:30 pož. Márie
Bližinskej
18:00 + Oľga Ferjaková

