IV číslo 7
Zapisovanie úmyslov na sv. omše
Komárany 26. 2. po sv. omši.
Úmysly apoštolátu modlitby marec:
Evanjelizačný
úmysel:
Za
prenasledovaných
kresťanov,
aby
pocítili podporu celej Cirkvi - v modlitbe
i prostredníctvom materiálnej pomoci.
Úmysel slovenských biskupov: Aby sme
chápali
dôležitosť
odpúšťania
a zmierenia a sami ho uskutočňovali v
medziľudských vzťahoch.
Krížové cesty v našej farnosti v nedeľu
o 14.30 potom Korunka k BM. Jastrabie
a Komárany v piatok o 18.00 sami.
Hlinné s kňazom najprv krížová cesta
hneď po nej sv. omša. Soľ v piatok
s kňazom (ak nebude sami) najprv
krížová cesta po nej hneď sv. omša.
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred
riadne ustanovenými zastaveniami,
môže získať za obvyklých podmienok
úplné odpustky.
Víkendové
Kurzy
prípravy
na
manželstvo – jar 2017 Komisia pre
pastoráciu rodín ponúka blízku prípravu
na prijatie sviatosti manželstva formou
víkendového Kurzu prípravy na
manželstvo pre snúbenecké páry, ktoré
už plánujú uzavretie sviatostného
manželstva, ale aj pre tie, ktoré zatiaľ
len vážne chodia spolu. Túto formu
ponúkame zvlášť pre tie páry, ktoré

Oznamy
nemôžu absolvovať prípravu vo farnosti
kvôli študijnému, či pracovnému pobytu,
alebo z iných dôvodov.
Kurzy budú prebiehať v diecéznom
Penzióne Augustineum v Bardejovských
Kúpeľoch a ponúkame na výber dva
termíny:
od piatka 28.4.2017 (začína večerou) do
pondelka 1.5.2017 (končí obedom)
od piatka 5.5.2017 (začína večerou) do
pondelka 8.5.2017 (končí obedom)
Ide o jeden predĺžený víkend (štátnym
sviatkom), počas ktorého majú snúbenci
zabezpečený nocľah (oddelene muži
a ženy), stravu a samotný kurz, ktorý
povedú tímy zložené z animátorských
manželských párov, kňaza a odborníkov
na manželské témy a tiež duchovný
program. Snúbenci si hradia pobyt
(nocľah a stravu) podľa cenníka Penzióna
Augustineum (celkom 69,- €).
Na kurzy sa je treba prihlásiť na jeden
z ponúkaných
termínov
vyplnením
prihlasovacieho
formulára
cez
internetovú stránku domanzelstva.sk,
kde budú uvedené ďalšie podrobnejšie
informácie. Obidva termíny sú kapacitne
obmedzené.
O absolvovaní
kurzu
dostanú účastníci certifikát, ktorý
odovzdajú kňazovi v mieste sobáša.
Kurzy
prípravy
na
manželstvo
nenahrádzajú bezprostrednú prípravu na
sobáš, ktorú snúbenci absolvujú vo
farnosti, kde sa budú sobášiť.
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Dobro pre druhého
„Boh hovoril k Mojžišovi…“ Taký je úvod 19., ale aj 1. – 8. a 11. – 18. kapitoly
starozákonnej Knihy Levitikus. Z vlastnej skúsenosti vieme, že Boh k nám hovorí
denne, čo nás udržuje v Božej prítomnosti. No pri dôležitých posolstvách Boh hovorí
mimoriadne, veľmi intenzívne. Vtedy nik z nás nepochybuje o dôležitosti toho, čo
Boh odkazuje. 19. kapitola Knihy Levitikus, po predchádzajúcom vyčerpávajúcom
výpočte morálnych výstrah a tvrdých trestov za ne, začína dvoma veršami hovoriac
oslobodzujúco, odmeňujúco dvíhajúc perspektívu slabého človeka: „Buďte svätí!“
My ľudia sme veľmi rôzni. Máme svoje predispozície, vlohy, sklony, skúsenosti,
zdedené črty, mentálne nastavenie, výchovou nadobudnuté správanie, charakter…
a nie každý nás chápe, prijíma, oceňuje. Aj z opačnej strany je to rovnaké: nie
s každým si rozumiem rovnako, nie pri všetkých ľuďoch sa cítim rovnako príjemne,
nie každého chápem, nie s každým sa viem rovnako zrozumiteľne rozprávať. Pre
viacerých z nás sú medziľudské vzťahy, komunikácia dominantným životným
problémom, vnímaným zdrojom napätia a konfliktov medzi ľuďmi.
Sú medzi nami aj ľudia, v prítomnosti ktorých sa všetci cítime veľmi fajn, nerušia, skôr
naopak, nenásilne prijímajú, sú otvorení, no nemyslím tým paušálne lichotenie,
neprirodzene prižmúrené oči ako znak „hlbokého“ prežívania, ani nemiznúci úsmev
trochu nasilu, ale hĺbku, ktorá prináša nepochybnú pravdu, kritiku či nastavené
zrkadlo nášmu svedomiu… A predsa ich radi stretávame, lebo ich potrebujeme,
inšpirujú nás, sú nositeľmi svetla, riešení, slobody. Poznáme ich všetci, sú svieži,
čitateľní, v rovnováhe, plní Ducha. Áno, tak popisuje apoštol Pavol Boží chrám,
v ktorom prebýva Boží Duch. Pritom akoby sme z nich cítili ľahkosť, jednoduchosť
žitia ťažkého života, odovzdaného Božej vôli.
Nastav líce tomu, čo sa ti vysmieva; tomu, čo ťa vláči po súdoch, daj to, čo žiada, ba
aj viac; miluj toho, kto ti ubližuje… Prečo prežívam, že najväčších nepriateľov mám vo
vlastnej komunite, reholi, v Cirkvi, v rodine? Miluj toho, kto ti ubližuje, modli sa za
prenasledovateľov… Že sú tieto odporúčania neprirodzené? To je pravda, nie sú
podľa ľudskej prirodzenosti. „Jednoducho“ nerob dobro, cnostné postoje, nábožnosť
ako odmenu pre seba, ale pre druhého. Z lásky! To je priestor chrámu, ktorý Bohu
úplne dávame a on pôsobí…
Matúš Racek OFM
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Liturgický prehľad

Deň

Čas

PONDELOK

20. február

féria

18.00

HLINNÉ

+ Michal, Mária, Emil

18.00

SOĽ

ZBP Jozefína 50 rokov

UTOROK

21. február

Kostol

Úmysel

féria

III číslo 7

Deň

Čas

PONDELOK

27. február

Sv. spoveď od
16.00

18.00

UTOROK
Sv. spoveď od
16.00

STREDA
18.00
STREDA

22. február

SOĽ

Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok

18.00

HLINNÉ

+ z rod Bencovej

17.00

SOĽ

+ Ján Keľar

23. február

Sv spoveď od
16.00

17.00

JASTRABIE

+ Dominik, Imrich

Sv. spoveď od
16.30

18.00

KOMÁRANY

ZBP rod. Paľková

PIATOK

24. február

Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka

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

ŠTVRTOK

PIATOK
16.00

féria

18.00

HLINNÉ

+ z rod Buchaľovej, Sotákovej

18.00

SOĽ

ZBP Matej, Daniela

26. február

HLINNÉ

+ Mária, Juraj, Mária Keller

18.00

SOĽ

+ Anna Hrunená

1. marec Popolcová streda

ZBP Matej

ZBP Damián, Michal, Michal Pižont

10.30

SOĽ

ZBP Pavol Gdovin 60 rokov

8.00

KOMÁRANY

ZBP Mária

9.15

JASTRABIE

ZBP Alena 45 rokov

+ Jozef Kandala

6.30
18.15

SOĽ

Vlastný úmysel
+ Štefan

18.00

KOMÁRANY

+ Milan, Mária, Andrej

17.00

JASTRABIE

+ Michal Veliký

2. marec

féria
SOĽ

ZBP Jozef, Matúš - kňazi

3. marec féria

18.00

SOĽ

Za ruženčiarov

15.45

18.00

KOMÁRANY

Za ruženčiarov

16.00

17.00

JASTRABIE

Za ruženčiarov

Adorácia

SOBOTA

NEDEĽA
HLINNÉ

HLINNÉ

Za ruženčiarov

8. nedeľa v cezročnom období A

9.00

17.00

HLINNÉ

Večeradlo KO

NEDEĽA

féria

17.00

25. február féria
SOĽ

Úmysel

28. február féria

6.30

15.45

18.00

Kostol

+ Anna Duraníková

ŠTVRTOK

SOBOTA

Liturgický prehľad

Zbierka na
charitu

4. marec
18.00
5. marec

féria
SOĽ

+ z rod. Jačiskovej, Pavlinovej

1. pôstna nedeľa A

9.00

HLINNÉ

ZBP Helena Kopčáková 80 rokov

10.30

SOĽ

ZBP Juraj kňaz 55 rokov

9.15

KOMÁRANY

ZBP rod. Puškárová

8.00

JASTRABIE

ZBP Marek 35 rokov

