IV číslo 5
Zbierka UPC a ACM: Soľ 100, Hlinné 97,
Jastrabie 56, Komárany 58,-€ PBZ
Stretnutie detí a rodičov (1. sv.
prijímanie) bude v nedeľu 14. 2. po sv.
omši v Soli.
Pozývame Vás na farskú púť
v mimoriadnom
Svätom
roku
milosrdenstva do Baziliky minor
Narodenia Panny Márie vo Vranove 6.
februára 2016. Program: 9.00 modlitba
sv. ruženca, 9.45 sv. omša, 10.45
eucharistická adorácia s modlitbou
korunky Božieho milosrdenstva.
Úmysly apoštolátu modlitby na
február: Všeobecný úmysel: Aby sme sa
dobre starali o stvorený svet, ktorý sme
dostali ako nezaslúžený dar, aby sme ho
rozvíjali a chránili pre ďalšie generácie.
Evanjelizačný úmysel: Aby bolo viac
príležitostí na dialóg a stretnutia
kresťanov s národmi Ázie.
Úmysel našich biskupov: Aby nám
osobná skúsenosť utrpenia pomohla
lepšie pochopiť situáciu opustených,
chorých alebo starých ľudí a pobádala
nás štedro pomáhať.
Pokračovanie z 1. strany.
.
Ako človek je Ježiš z Nazareta pravým
synom Izraela so všetkým, čo s tým súvisí;
stelesňuje dokonalú poslušnosť, ktorú od
každého Izraelitu vyžadovala Šema,

Oznamy
predstavujúca aj dnes srdce Božej
zmluvy s Izraelom: „Počuj, Izrael, Pán je
náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať
Pána, svojho Boha, celým svojím
srdcom, celou svojou dušou a celou
svojou silou“ (Dt 6, 4-5). Ako Boží Syn je
Ženíchom, ktorý robí všetko preto, aby
získal lásku svojej Nevesty, s ktorou ho
spája nepodmienečná láska, ktorá sa
stáva viditeľnou na večnej svadobnej
hostine.
Toto je pulzujúce srdce apoštolskej
kerygmy, v ktorej Božie milosrdenstvo
zaujíma centrálne a základné miesto. To
je „nádhera spásonosnej Božej lásky,
ktorá sa prejavila v ukrižovanom a
vzkriesenom Ježišovi Kristovi“ (Evangelii
gaudium, 36), prvé ohlasovanie, ktoré
„treba vždy znovu rozličnými spôsobmi
počúvať a stále nanovo ohlasovať počas
katechézy, rozličnými formami, vo
všetkých etapách a vo všetkých
situáciách“ (tamže, 164). Milosrdenstvo
teda „vyjadruje spôsob Božieho
zaobchádzania s hriešnikom, ktorému
ponúka poslednú možnosť, aby sa
spamätal,
obrátil
a
uveril“
(Misericordiae vultus, 21), a tak s ním
znovu nadviazal vzťah. V ukrižovanom
Ježišovi ide Boh tak ďaleko, že chce
dosiahnuť i toho najvzdialenejšieho
hriešnika práve tam, kde zblúdil a
vzdialil sa od neho. A robí to s nádejou,
že tým obmäkčí zatvrdnuté srdce svojej
Nevesty.
Dokončenie v ďalšom čísle.
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Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2016
„Milosrdenstvo chcem, a nie obetu“ (Mt 9, 13)
Skutky milosrdenstva na ceste svätým rokom
1. Mária, obraz Cirkvi, ktorá hlása evanjelium, pretože je sama preniknutá evanjeliom
V bule, ktorou sa vyhlasuje mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, som vyzval k tomu,
aby sa „Pôstne obdobie svätého roka prežívalo ešte intenzívnejšie ako čas vhodný na
slávenie a zakúšanie Božieho milosrdenstva“ (Misericordiae vultus, 17). Výzvou na
pozorné počúvanie Božieho slova a povzbudením k iniciatíve „24 hodín pre Pána“ som
chcel zdôrazniť prvotnosť meditatívneho počúvania Božieho slova, osobitne toho
prorockého. Božie milosrdenstvo je ohlasovaním svetu; ohlasovaním, ktoré má každý
kresťan osobne zakúsiť.
Po tom, ako Mária prijala od archanjela Gabriela radostnú zvesť, v prorockom hymne
Magnifikat ospievala milosrdenstvo, ktorým si ju Boh vyvolil. Tak sa Panna z Nazareta,
Jozefova snúbenica, stala obrazom dokonalej Cirkvi, ohlasujúcej evanjelium, pretože ona
sama bola a stále je evanjelizovaná skrze pôsobenie Ducha Svätého, ktorý jej panenské
lono urobil plodným. V prorockej tradícii sa milosrdenstvo – už aj na etymologickej
úrovni – úzko spája s materským lonom (rachanim – rechem), ako aj s veľkodušnou,
vernou a súcitnou dobrotou (chesed), ktorú nachádzame v manželských a rodinných
vzťahoch.
2. Božia zmluva s ľuďmi: dejiny milosrdenstva
Tajomstvo Božieho milosrdenstva sa zjavuje v dejinách zmluvy medzi Bohom a jeho
ľudom Izraelom. Boh sa stále prejavuje ako bohatý na milosrdenstvo, pripravený
zaobchádzať so svojím ľudom veľmi nežne a súcitne za každých okolností, no zvlášť v
dramatických chvíľach, keď ľudská nevernosť narúša puto Zmluvy, ktorá potom musí byť
v spravodlivosti a pravde ešte pevnejšie potvrdená. Ide o skutočnú ľúbostnú drámu, v
ktorej Boh zohráva rolu zradeného otca a manžela, pokým Izrael hrá neverné dieťa a
manželku. Práve rodinné obrazy – aké vidíme u proroka Ozeáša (porov. Oz 1-2) –
vyjadrujú, do akej miery si Boh želá byť spojený so svojím ľudom.
Táto ľúbostná dráma vrcholí pri vtelení Božieho Syna. V ňom Otec vylieva svoje
nekonečné milosrdenstvo až tak, že sa stáva „vteleným milosrdenstvom“ (Misericordiae
vultus, 8).
Pokračovanie na 4. strane.
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Deň
PONDELOK

Liturgický prehľad

Čas

Kostol

Úmysel

1. február féria

Od 16.00 sv.
spoveď

18.00

UTOROK

2. február

HLINNÉ

HLINNÉ

ZBP Erik, Erik, Simeon

18.00

SOĽ

+ Štefan Manduľák

18.00

KOMÁRANY

+z rod. Mihalčinovej

Od 16.00 sv.
spoveď

17.00

STREDA

3. február

Od 16.30 sv.
spoveď

18.00

KOMÁRANY

+ Štefan, Anna Kostura

18.00

SOĽ

+ z rod Hrunenej, Voľanskej, Kovaľovej

ŠTVRTOK

4. február

féria

Od 16.00 sv.
spoveď

18.00

SOĽ

PIATOK
16.00
15.45
Adorácia
16.00
15.45

SOBOTA

Zbierka
na kostol

PONDELOK

8. február

féria

18.00

SOĽ

9. február

féria

18.00

SOĽ

+ Andrej, Mária, Štefan Ritoch

Sv. Blažeja, biskupa a muč., ľubovoľná spomienka

STREDA
Pôst a zdržovanie
sa mäsitého
pokrmu.
Je deň pokánia
v celej Cirkvi.

ŠTVRTOK
24. svetový deň
chorých

+ Dušan Horňák, + z rod Hladovej

17.00

HLINNÉ

Za ruženčiarov

Pri sv. omšiach
vysluhovanie sv.
pomazania
chorých

18.00

SOĽ

Za ruženčiarov

PIATOK

17.00

KOMÁRANY

Za ruženčiarov

18.00

JASTRABIE

Za ruženčiarov

5. február Sv. Agáty, panny a muč., spom.

1. piatok 8.30 spoveď chorí

7. február

SOĽ

SOBOTA

+Michal, Anna, Mária Petro

5. nedeľa v cezročnom období C

10. február

NEDEĽA

Kostol

Úmysel

ZBP Matúš kňaz

+ Anna Ferencová

Popolcová streda

17.00

HLINNÉ

+ Peter Tabaka

6.30
18.15

SOĽ

Vlastný úmysel
+ Michal, Júlia, Jozef, Andrej Majzeľ

17.00

KOMÁRANY

+ Anna, Ján Lipkoš

18.00

JASTRABIE

+ Pavol, Alžbeta Zeleňák

11. február

Prebl. Panny Márie Lurdskej, spomienka

17.00

HLINNÉ

ZBP Mária a vnúčatá

18.00

SOĽ

+ Mária, Juraj, Margita, Ján

18.00

KOMÁRANY

+ Ján Hudacký

17.00

JASTRABIE

+ Pavol, Helena Hlad

12. február féria
18.00

6. február Sv. Pavla Mikiho a spol., mučeníkov, spomienka
18.00

NEDEĽA

Čas

UTOROK

17.00

Liturgický prehľad

Deň

+ Michal Hrunený

Obetovanie Pána, sviatok

JASTRABIE
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13. február

SOĽ

+ Mária Voľanská

féria

7.30

HLINNÉ

+ Martin diakon

18.00

SOĽ

+ Anna, Juraj, Jozef Višňovský

14. február

1. pôstna nedeľa C

9.00

HLINNÉ

ZBP Juraj Žipaj 70 rokov

9.00

HLINNÉ

ZBP Marta 60 rokov

10.30

SOĽ

ZBP Mária Marcinčinová 60 rokov

10.30

SOĽ

ZBP Jozef Hrunený 60 rokov

8.00

KOMÁRANY

ZBP Marián s rod.

9.15

KOMÁRANY

ZBP Alexandra, Júlia

9.15

JASTRABIE

Za farnosť

8.00

JASTRABIE

ZBP pre deti a vnúčatá z rod Stahorskej

