IV číslo 11
Ohlášky: Sv. manželstva chcú prijať:
Pavol Jurov, syn Štefana a Márie rod.
Hájnikovej, nar. vo VT, bývajúci
v Hlinnom
&
Jana Ondeková, dcéra Jána a Ivety rod.
Širákovej, nar. VT, bývajúca VTČemerné
Kto by vedel o nejakej prekážke nech to
hlási na farskom úrade.
V stredu 19. apríla vás v rámci 100.
výročia fatimských zjavení pozývame
na púť k Márii do farnosti Fatimskej
Panny Márie vo Vranove – Čemernom.
Program začne večeradlom o 17,00
potom bude sviečkový sprievod a na
záver sv. omša.
V nedeľu 23. apríla sme pozvaní na
slávenie Nedele Božieho milosrdenstva
do farnosti Nižný Hrušov. Program na
nástenkách.
Pozývame deti a mladých so svojimi
kňazmi, katechétmi a animátormi
na Arcidiecéznú púť detí do Obišoviec.
13. mája 2017 uplynie presne 100
rokov, odkedy sa prvý krát zjavila Panna
Mária trom deťom z Fatimy – Lucii a
blahoslaveným
Hyacinte
a
Františkovi. Chceme si toto výročie
pripomenúť
Arcidiecéznou
púťou
detí, keďže boli to práve deti, ktorým

Oznamy
Panna Mária zjavila svoje tajomstvá.
Program:
 od 10.00 pešia púť z Ličartoviec do
Obišoviec, počas ktorej budú môcť deti
cez hravé stanovištia spoznať Fatimský
príbeh
 11.00 – 12.30 katechéza v skupinke,
obed
 12.30 – 13.30 čas na sviatosť
zmierenia, možnosť zapojiť sa do
rôznych workshopov
 13.30
spoločný
program
a
modlitba posvätného ruženca za mier
 o 14.00 vyvrcholením bude sv. omša
s pomocným košickým o. biskupom
Markom Forgáčom
Cez púť s deťmi chceme:
 zažiť
veľké
kresťanské
spoločenstvo spoločne
putovať
a
budovať si úctu k slovenským pútnym
miestam
 odpovedať na výzvu modlitby za
pokoj, ako to pred 100 rokmi žiadala
Panna Mária
Súčasťou púte bude aj spoločný obetný
dar, ktorý
môže
doniesť
každý
účastník/skupinka. Sú ním trvanlivé
potraviny a školské potreby pre núdzne
rodiny z Majáku nádeje n. o., v Košiciach.
Pre pútnikov bude zabezpečený obed,
čaj, malá pútna spomienková drobnosť a
animovaný program z Ličartoviec do
Obišoviec. Cestovné si účastníci hradia
sami.
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Vráťte sa do Galiley
Po svätej noci, uprostred ktorej víťazný Kristus opustil hrob, nastalo najkrajšie ráno
celého sveta. Strach, obavy a neistota, ktoré sprevádzali ženy idúce k hrobu,
postupne sa premenili na veľkú radosť. Najprv sa im zjavil anjel a potom samotný
„Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: ‚Pozdravujem vás!‘ Ony pristúpili, objali mu
nohy a klaňali sa mu“ (Mt 28, 9). Text Matúšovho evanjelia dvakrát podčiarkuje
nutnosť vrátiť sa do Galiley. Ide pred vami do Galiley, tvrdí anjel a potom aj sám
Ježiš hovorí: Nech prídu do Galiley, tam ma uvidia.
V prvom čítaní svätý Peter po prekvapivom vyliatí sa Ducha na pohanov v dome
stotníka Kornélia prehovoril: „Vy viete, čo sa počnúc od Galiley po krste, ktorý
hlásal Ján, dialo po celej Judei…“ (Sk 10, 34 – 35). Všetko sa teda začalo tam
v Galilei.
My, ktorí prežívame dnes radostnú zvesť našej viery, dostávame zároveň aj
naliehavé pozvanie. Vrátiť sa na začiatok. Pozrieť sa znovu na jeho život, na to, čo
urobil, čo kázal, ako nám odhaľoval tajomstvá Božieho kráľovstva, Otcovu
milosrdnú lásku i dôležitosť našej vzájomnej lásky.
Svedkami zmŕtvychvstalého sa môžu stať tí, ktorí poznajú jeho začiatky v Galilei. To
platilo pre prvých svedkov a platí aj pre nás. Konkrétne to znamená začať znovu
čítať evanjelium o začiatku. Dobre poznať Ježišovo učenie. Lebo jedno nemožno
oddeliť od druhého. Nestačí hovoriť o tom, že vstal z mŕtvych, ak nie sme
preniknutí tým, čo konal a učil. A nestačí hovoriť, čo konal a učil, ak to nie je
preniknuté svetlom jeho zmŕtvychvstania.
Preto aleluja, on vstal! Ale po dňoch radosti vstaňme aj my a vráťme sa na
stránkach evanjelia do Galiley. Aby sme mohli byť plnohodnotnými svedkami jeho
vykúpenia pre ľudí dnešných čias. „Najlepšia motivácia na to, aby sme sa rozhodli
zvestovať evanjelium, je kontemplovať ho s láskou, zastaviť sa na jeho stránkach a
čítať ho srdcom. Ak k nemu pristupujeme takýmto spôsobom, jeho krása nás udiví a
vždy znova nadchne“ (pápež František). Pavol Grach SDB
Tak požehnanú milostiplnú Veľkú noc a radostný návrat do Galiley!

II číslo 11

Liturgický prehľad

Deň

Čas

PONDELOK

17. apríl

UTOROK

Kostol

Úmysel

Veľkonočný pondelok

III číslo 11

Deň
PONDELOK

PIATOK

SOBOTA

Úmysel

24. apríl féria

ZBP Martina

17.30

HLINNÉ

+ Jozef Mikloš

9.15

SOĽ

ZBP rod. Dvorská

18.30

SOĽ

+ Jozef, Andrej Majzeľ

9.15

KOMÁRANY

+ Jozef, Magdaléna Paľko

8.00

JASTRABIE

+ Michal Veliký

18. apríl

UTOROK

HLINNÉ

+ Milena Palpašová

18.30

SOĽ

+ Anna Duraníková

19. apríl

20. apríl

18.30

Veľkonočná streda
ŠTVRTOK

ČEMERNÉ
Veľkonočný štvrtok

18.30

KOMÁRANY

+ Jozef, Mária, Mikuláš

17.30

JASTRABIE

+ Anna, Štefan Veliký

21. apríl

HLINNÉ

+ Ján, Štefan, Anna Jurov

18.30

SOĽ

+ Mária, Pavol Kokorčin

23. apríl

PIATOK

Veľkonočný piatok

17.30

22. apríl

25. apríl Sv. Marka, evanjelistu, sviatok
SOĽ

ZBP Dávid Kaščák

Veľkonočný utorok

17.30

18.30
NEDEĽA

Kostol

HLINNÉ

17.00
ŠTVRTOK

Čas

8.00

STREDA

STREDA

Liturgický prehľad

SOBOTA

Veľkonočná sobota
SOĽ

+ Ján, Mária Keľar

26. apríl féria
17.30

HLINNÉ

+ Juraj Glod

18.30

SOĽ

+ Jozef Tirpák

27. apríl

féria

17.30

KOMÁRANY

+ Anna, Jozef, Štefan

18.30

JASTRABIE

+ Mikuláš, Mária

28. apríl féria
17.30

HLINNÉ

+ Michal Mikloš

18.30

SOĽ

+Helena, Anna, Michal Ferenc

29. apríl

Sv. Kataríny Sienskej, panny a uč. Cirkvi, patrónky Európy, sviatok

16.00

HLINNÉ

Sobáš s omšou

Z nedele

18.30

KOMÁRANY

ZBP Jozef, Mária Lenger

NEDEĽA

30. apríl

2. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva A

9.00

HLINNÉ

ZBP Mária, Róbert

10.30

SOĽ

ZBP Mária 75 rokov

9.15

KOMÁRANY

Za farnosť

8.00

JASTRABIE

ZBP rod Nutárová

3. veľkonočná nedeľa

9.15

HLINNÉ

ZBP Jarmila Kandalová 40 rokov

10.30

SOĽ

Za farnosť

8.00

JASTRABIE

ZBP Anna 50 rokov

