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Zbierka boží hrob: Soľ 180, Hlinné 150,
Komárany 90, Jastrabie 80,- € PBZ
Zbierka na pomoc prenasledovaným
kresťanom: Soľ 120, Hlinné 102,
Komárany 70, Jastrabie 58,-€ PBZ
Bohuznáma z Komáran darovala na faru
50,- € PBZ.
Deň otvorených dverí v Kňazskom
seminári
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského
v Košiciach tradične každý rok otvára svoje
dvere pre verejnosť v Nedeľu Dobrého
pastiera, tento rok to bude 17. apríla.
Chce ukázať svoje priestory i priestory
Teologickej fakulty KU v Košiciach
a predstaviť
život
bohoslovcov v Kňazskom
seminári
v
Košiciach.
Program:
10.30 hod. Modlitba posvätného ruženca
(seminárny kostol)
11.00 hod. Slávnostná svätá omša
12.15 h Organizovaná prehliadka
seminára
12.15 h – 14.00 hod. Obed pre všetkých,
program pre deti a občerstvenie
15.00 hod. Korunka k Božiemu
milosrdenstvu (Aula A1 TF), Kultúrno.
spoločenský
program, tombola (Aula A1
TF)
17.30 hod. Slávnostné kanonické vešpery

Oznamy
Spomedzi pastoračných pracovníkov sú
zvlášť dôležití kňazi. Prostredníctvom ich
služby sa sprítomňujú Ježišove slová, keď
povedal: Ja som dobrý pastier“ (Jn 10, 7.
11). Veriaci si majú uvedomiť cirkevnú
dynamiku duchovných povolaní, aby sa
veriace spoločenstvá po vzore Panny Márie
mohli stať materinským lonom, ktoré
prijíma dar Duch Svätého (p. Lk 1, 35 –
38). Materstvo Cirkvi sa prejavuje
prostredníctvom vytrvalej modlitby za
povolania a tiež výchovným pôsobením a
sprevádzaním tých, ktorí počujú Božie
volanie. Prosme Pána, aby všetkým, čo sú
na ceste k povolaniu, daroval hlboký pocit
príslušnosti k Cirkvi; aby Duch Svätý
posilnil v pastieroch a vo všetkých veriacich
spoločenstvo, schopnosť rozlišovania a
duchovné otcovstvo a materstvo. Otec
milosrdenstva, ktorý si svojho Syna
obetoval za našu spásu a ktorý nás
posilňuješ darmi svojho Ducha, daruj nám
živé, horlivé a radostné kresťanské
spoločenstvá, ktoré budú prameňmi
bratského života a u mladých ľudí vyvolajú
túžbu zasvätiť sa Tebe a evanjelizácii.
Posilňuj ich v úsilí ponúkať vhodnú
katechézu ohľadom povolaní a cesty
osobitného zasvätenia. Daruj im múdrosť
potrebnú na rozlišovanie povolaní, aby vo
všetkom zažiarila veľkosť tvojej milosrdnej
lásky.
Mária,
Ježišova
Matka
a
vychovávateľka,
oroduj
za
každé
kresťanské spoločenstvo, aby sa –
oplodnené Duchom Svätým – stalo zdrojom
opravdivých povolaní v službe svätému
Božiemu ľudu.
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Týždeň modlitieb za duchovné povolania 11. – 17. apríl 2016
Z posolstva Sv. Otca Františka:
Drahí bratia a sestry,
ako veľmi by som si želal, aby počas
mimoriadneho
Svätého
roku
milosrdenstva
mohli
všetci
pokrstení zakúsiť radosť z toho, že
patria do Cirkvi! A aby mohli znovu
objaviť skutočnosť, že kresťanské
povolanie – tak ako aj iné,
špecifické povolania – sa rodí v lone Božieho ľudu a je darom Božieho milosrdenstva.
Cirkev je domom milosrdenstva a predstavuje „pôdu“, z ktorej povolanie klíči, rastie
a prináša plody. Každé duchovné povolanie v Cirkvi má svoj pôvod v milosrdnej
Ježišovej tvári. Obrátenie a povolanie sú ako dve strany tej istej mince a počas celého
misionárskeho života učeníka sú navzájom prepojené. Božie povolanie je
sprostredkované spoločenstvom. Boh nás povoláva, aby sme sa stali súčasťou Cirkvi,
a keď v nej istým spôsobom dozrieme, dá nám špecifické povolanie. Na ceste k
povolaniu kráčame spolu s bratmi a sestrami, ktorých nám Pán dáva: ide o spolupovolanie. V tento deň, ktorý je venovaný modlitbe za duchovné povolania, by som
chcel všetkých veriacich vyzvať, aby vzali vážne svoju zodpovednosť za starostlivosť o
duchovné povolania a ich rozlišovanie.
Duchovné povolanie sa rodí v Cirkvi. Povolanie už od počiatku vyžaduje primeraný
„zmysel“ pre Cirkev. Nikto nie je povolaný výlučne pre konkrétny región, ani pre istú
skupinu alebo cirkevné hnutie, ale pre Cirkev a pre svet.
Duchovné povolanie rastie v Cirkvi. V procese formácie musia kandidáti rozličných
duchovných povolaní čoraz lepšie spoznávať cirkevné spoločenstvo, a tak prekonať
obmedzený pohľad, ktorý na začiatku máme všetci.
Duchovné povolanie je podporované Cirkvou. Po definitívnom záväzku sa cesta
povolania v Cirkvi nekončí, ale uskutočňuje sa v ochote slúžiť, vo vytrvalosti a
pokračujúcej formácii. Kto svoj život zasvätil Pánovi, je pripravený slúžiť Cirkvi tam,
kde to potrebuje.
Pokračovanie na 4. strane.
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Deň
PONDELOK

UTOROK

Liturgický prehľad

Čas

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

Zbierka na
seminár

Deň
PONDELOK

Liturgický prehľad

Čas
18. apríl

Kostol

Úmysel

féria

17.00

HLINNÉ

ZBP pre Milenu

17.00

HLINNÉ

+ Jozef Lipták pohrebná

18.00

SOĽ

ZBP Gabriela

18.00

SOĽ

+ Anna Fečová

12. apríl

13. apríl

UTOROK

féria
SOĽ

18.00

ZBP Agáta kantorka
STREDA

féria

19. apríl

20. apríl

féria
SOĽ

+ Jozef, Mária, Ján

féria

18.00

SOĽ

ZBP Ján

18.00

SOĽ

+ Helena, Anna, Michal Ferenc

17.00

HLINNÉ

ZBP Miroslav, Iveta 25 rokov manželstva

17.00

HLINNÉ

ZBP Agáta

14. apríl

ŠTVRTOK

féria

21. apríl

féria

18.00

KOMÁRANY

+ Ján

17.00

KOMÁRANY

ZBP Marek

17.00

JASTRABIE

ZBP František Fedor

18.00

JASTRABIE

+ Anna Dziváková

15. apríl

PIATOK

féria

22. apríl féria

17.00

HLINNÉ

ZBP pre bohuznámu rodinu

17.00

HLINNÉ

+ Jozef, Mária, Michal Stredný

18.00

SOĽ

ZBP Ján s rod.

18.00

SOĽ

ZBP Juraj, Veronika

16. apríl
18.00

NEDEĽA

Úmysel

11. apríl Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka

6.30
STREDA

Kostol
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17. apríl

SOBOTA

féria
SOĽ

18.00

ZBP Anna, Štefan Gnap s rod

4. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého pastiera

23. apríl

NEDEĽA

24. apríl

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka
SOĽ

+ Mária, Jozef, Jozef Macko

5. veľkonočná nedeľa

9.00

HLINNÉ

ZBP Milena, Jozef Palpaš 50 rokov manželstva

9.00

HLINNÉ

ZBP Marta Kandalová

10.30

SOĽ

Za farnosť

10.30

SOĽ

ZBP Juraj kňaz

9.15

KOMÁRANY

ZBP Ján 75 rokov

8.00

KOMÁRANY

Za farnosť

8.00

JASTRABIE

ZBP Jozef Veliký 35 rokov

9.15

JASTRABIE

ZBP Juraj

Sv. omše v tomto týždni budeme začínať spoločnou modlitbou za duchovné povolania.

ruž.

