IV číslo 8
Zbierka na pomoc po zemetrasení
v Taliansku z 22. 1. 2017: Hlinné 240,
Soľ 130, Komárany 100, Jastrabie 96,5 €
PBZ
Stretnutie detí a rodičov (1. sv.
prijímanie) bude v nedeľu 12. 3. po sv.
omši.
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.
V pondelok 13. marca 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.
Ak chcete prispieť 2% zo svojich daní na
projekty našej farnosti pre deti, mládež
a iné,
môžete
tak
urobiť
prostredníctvom občianskeho združenia
Pro nobis vo farnosti v Čemernom.
Momentálne
systém
posielania

Oznamy
príspevkov do Čemerného vyhovuje,
nakoľko s fungovaním občianskeho
združenia
sú
spojené
náklady
(registračný poplatok, vedenie účtu, ...).
Ak získame v budúcnosti stálych darcov
budeme uvažovať aj nad založením
vlastného občianskeho združenia.
Ak prispejete na občianske združenie Pro
nobis skopírujte si tlačivo a kópiu
odovzdajte p. farárovi alebo kaplánovi.
Ak chcete prispieť anonymne (niekto
nechce aby bolo známe aký má príjem
a predsa chce prispieť) pri kopírovaní
tlačiva prekryte svoje údaje prípadne aj
podpis (aby bolo vidno aspoň obec
a sumu)  a v obálke do schránky alebo
poštou doručte na farský úrad v Soli.
Tlačivá budú dostupné
v kostoloch
alebo
http://www.rkcemerne.sk
/_ine/tlacivo_2016.pdf
Pôstna krabička pre Afriku 2017 aj tento
rok pripravila Slovenská katolícka charita
projekt na pôst. Obálky s informáciami
o projekte
a skladacou
krabičkou
nájdete v sakristiách kostolov, alebo
vzadu na stolíkoch.
Viac ako 190 tisíc eur, ktorými ste
prispeli na projekty v Ugande a Rwande
v minulom roku, predstavuje doterajšie
maximum vyzbieraných prostriedkov.
Zároveň táto suma vytvára pre nás
záväzok pokračovať v tomto diele
pomoci aj naďalej. SKCH.
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Víťazstvo je v Kristovi
Liturgické čítania 1. pôstnej nedele nás pozývajú uprieť zrak na to, čo sa odohralo
v Adamovi, a na to, čo sa odohralo v Kristovi. Adam podľahol vábeniu pokušiteľa v
rajskej záhrade. Nový Adam, Ježiš, je vedený Duchom na púšť, kde nad
pokušiteľom zvíťazí. Človek zahrnutý Božou dobrotou hreší, Ježiš, osamotený na
mieste prázdnoty, hladu a smrti, zostáva verný Bohu.
„Kristus bol určite pokúšaný diablom, ale v Kristovi si bol pokúšaný ty. Lebo
vskutku, tvoje bolo telo, ktoré Kristus prijal, aby si mohol mať od neho spásu. On
prijal smrť, ktorá bola tvoja, aby ti daroval život, zobral na seba tvoje poníženia,
aby si ty mohol mať od neho slávu. A tak si vzal od teba tvoje pokušenie a urobil
ho svojím, aby si skrze jeho dar v ňom zvíťazil. Ak sme v ňom pokúšaní, v ňom
víťazíme. Trápi ťa otázka, prečo Kristus podstúpil pokušenia, a nebadáš to, že on
zvíťazil? V ňom si bol pokúšaný ty a v ňom aj zvíťazíš. Uznaj to. On mohol
pokušiteľa držať ďaleko od seba, ale ak by nebol podstúpil pokušenie, nenaučil by
ťa víťaziť, keď si ty pokúšaný“ (svätý Augustín, Komentár k Žalmu 60).
Svätý Augustín jasne hovorí, že naša krehkosť má nádej v Kristovom víťazstve.
A to môže byť pre nás veľkým svetlom pre celé obdobie pôstu. Zrejme sme už doň
vstúpili so svojimi predsavzatiami, so svojím pôstnym programom. Aké miesto má
v ňom myšlienka na našu krehkosť a na naše víťazstvo v Kristovi? Lebo pôst nemá
byť exhibíciou našej vôle, ale chvíľou milosti, v ktorej sa užšie spájame s Kristom.
Denne sa mnohokrát modlíme: Neuveď nás do pokušenia. Tak nás to naučil Ježiš.
Nikto totiž sám zo svojej sily v pokušení neobstojí, len vďaka Božej milosti sme
zachránení. Pochopme vo svetle dnešnej nedele dôležitosť tejto prosby. Nech
nám pripomína, že sme slabí a krehkí, nech nás robí pokornejšími a skromnejšími.
Nech nám tiež pripomína toho, ktorý v pokušení zvíťazil a v ktorom máme silu
zvíťaziť aj my. A až potom pridajme svoje úsilie a predsavzatia.
Pavol Grach SDB
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Liturgický prehľad

Deň

Čas

PONDELOK

6. marec
18.00

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

SOBOTA

18.00

SOĽ

Deň
PONDELOK

Čas

UTOROK

STREDA

Úmysel

ČEMERNÉ

14. marec féria
6.30

ZBP Terézia

Kostol

13. marec féria
17.00

ZBP Jozef

féria

Liturgický prehľad

SOĽ

+ Jolana, Šarlota, Alena, Dominika

15. marec féria

6.30

SOĽ

ZBP Jozef Višňovský

18.00

HLINNÉ

ZBP Jana

17.00

JASTRABIE

+ Jozef Tokár

17.00

SOĽ

ZBP Ján

18.00

KOMÁRANY

ZBP Mária, Mária

16. marec

féria

9. marec

10. marec

ŠTVRTOK

féria
VT - JUH

Rekolekcie
PIATOK

féria

17.00

KOMÁRANY

+ Ján Hudacký

18.00

JASTRABIE

+ Andrej, Mária, Andrej, Júlia Veliký

17. marec féria

18.00

HLINNÉ

ZBP Damián, Michal, Michal Pižont

18.00

HLINNÉ

ZBP rod. Velikej

17.00

SOĽ

ZBP Lukáš, Daniela

17.00

SOĽ

ZBP Peter kňaz

18. marec

féria

18.00

SOĽ

11. marec
18.00

NEDEĽA

HLINNÉ
féria

8. marec

Úmysel

féria

7. marec

9.00
PIATOK

Kostol

III číslo 8

12. marec

SOBOTA

féria
SOĽ

+ Štefan Manduľak, Štefan Sabolčák

2. pôstna nedeľa A

NEDEĽA

19. marec

+ Jozef Soták

3. pôstna nedeľa A

9.00

HLINNÉ

ZBP Mária 80 rokov

9.00

HLINNÉ

ZBP Anna

10.30

SOĽ

ZBP Renáta, Miroslava s rodinami

10.30

SOĽ

Za farnosť

8.00

KOMÁRANY

ZBP a poďakovanie za dar života - Alžbetka

9.15

KOMÁRANY

ZBP Helena, Bartolomej s rod.

9.15

JASTRABIE

ZBP Mária Siváková 80 rokov

8.00

JASTRABIE

ZBP Jozef Veliký 75 rokov

Zbierka na kostol

ruž.

