IV číslo 9
Zbierka na charitu: Soľ 100, Hlinné 115,
Komárany 70, Jastrabie 71,6€ PBZ
24 hodín pre Pána - Farský kostol Soľ:
24. a 25. marca (piatok - sobota)
18.00 – krížová cesta – deti
18.30 – sv. omša, začiatok adorácie
20.00 – bolestný ruženec (Jastrabie)
03.00 – krížová cesta
07.00 – ranné chvály
07.15 – radostný ruženec (Soľ)
08.00 – Sv. omša
09.00 – modlitby matiek
12.00 – ruženec svetla (Komárany)
14.30 – slávnostný ruženec (Hlinné)
15.00 – hodina milosrdenstva
16.30 – chvály – mládež
18.00 – vešpery, záverečné požehnanie
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.
Úmysly apoštolátu modlitby apríl:
Všeobecný úmysel: Za mladých, aby
dokázali štedro odpovedať na svoje

Oznamy
povolanie a brali vážne aj možnosť
zasvätiť sa Pánovi v kňazstve alebo v
zasvätenom živote.
Úmysel slovenských biskupov: Aby sme
svojím životom aj v zložitých situáciách
vyznávali, že Kristovo zmŕtvychvstanie je
zdrojom nádeje a pokoja.
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
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
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Smäd a hlad
V prvom čítaní nachádzame Mojžiša, ktorý prežíva vzburu jemu zvereného ľudu proti
Bohu. Mojžiš, hoci sám nepochyboval, musel znášať pochybovanie tých, s ktorými išiel,
ktorých viedol. Nezriedka sa stáva, že život v komunite prináša aj prejavy slabosti viery
tých, ktorí sú okolo nás. Čo vtedy robiť? Text Knihy Exodus nám vnuká istý rámec
odpovede. „Kráčaj pred ľudom.“ Nezostaň medzi nimi. Slabosti a reptanie ťa môžu
nakaziť, musíš sa oddeliť. „Zober si so sebou niekoľko starších Izraela.“ Vždy sa nájdu
dobré príklady, nezostaň sám, spoj sa s nimi, zostaň verný pôvodným ideálom. „Ja
budem stáť pred tebou na skale.“ Znovu ma nájdi, uvidíš ma na skale. Na Sinajskej púšti
bolo veľa skál, hľadanie nebolo jednoduché. „Udri na skalu, nad ktorou som.“ Keď si
schopný nad tvrdou skalou vidieť Boha, vtedy udri na skalu a vyjde z nej životodarná
voda. Mojžiš sa teda odpútal od reptajúceho ľudu, nie však preto, aby ho opustil, ale
preto, aby našiel pre ľud vodu, ktorá by mu uhasila smäd.
V evanjeliu vidíme Ježiša ako nového Mojžiša, ktorý odovzdáva vodu života najprv žene
Samaritánke a potom skrze ňu aj celej samaritánskej dedine. Ježiš v tomto prípade
evanjelizuje takto: prichádza so svojím smädom na miesto, kde ľudia hľadajú
prirodzené utíšenie smädu, prekonáva veľké bariéry (muž-žena; Židia-Samaritáni;
Jeruzalem-Garizim) a nadväzuje dialóg, v ktorom postupne ponúka svoje posolstvo.
Prechádza od vecí prirodzených k nadprirodzeným.
Ježiš však evanjelizuje, učí aj svojich učeníkov. Rozvíja tému rozsievača a pracovníkov na
žatve, ktorú poznáme zo synoptických evanjelií. V nich sa nachádza prosba o robotníkov
pre Božiu žatvu (Mt 9, 38; Lk 10, 2). Kvalita robotníka na Božej žatve nezávisí od toho,
koľko urobí, ale od toho, z čoho sa raduje. „Neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú
duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi“ (Lk 10, 20). Slová
Jánovho evanjelia podčiarkujú kristologický rozmer tejto radosti: Rozsievač aj žnec sa
majú spoločne tešiť. Ten, kto šíri evanjelium, mal by mať tú istú radosť ako Ježiš. A Ježiš
sa radoval a plesal, keď videl Božie pôsobenie vo svete, zveleboval Otca za to, že
maličkým zjavil tajomstvá Božieho kráľovstva (Mt 11, 25). Neradoval sa zo svojich
úspechov. Tento pôstny týždeň nás môže nájsť odhodlanejších hľadať vodu pre našich
bratov a sestry, pre tých, ktorých máme v komunite, i pre tých, ktorých stretávame pri
studniach tohto sveta.
Pavol Grach SDB

II číslo 9

Liturgický prehľad

Deň

Čas

PONDELOK

20. marec

UTOROK

ŠTVRTOK

NEDEĽA

ZBP Lenka

18.30

SOĽ

ZBP Jozef Treščák 50 rokov

18.00

KOMÁRANY

+ Jozef Ivan

17.00

JASTRABIE

ZBP Marek 40 rokov

SOĽ

22. marec

féria

PONDELOK

UTOROK

Liturgický prehľad

Čas

Kostol

+ Anna Duraníková

HLINNÉ

+ z rod Zbiňovskej, Draveckej, Demčákovej

18.00

SOĽ

+ František, Jozef, Juraj, Július

STREDA

ŠTVRTOK

féria

17.00

JASTRABIE

+ Alžbeta Demetrová

18.00

KOMÁRANY

+ Mária Hudacká

Úmysel

27. marec féria
17.00

HLINNÉ

+ Ján

18.00

SOĽ

+ Mária

28. marec féria
18.00

17.00

SOĽ

+ Ján, Alžbeta Manduľák

29. marec féria
17.00

HLINNÉ

+ Jozef Lipták 1. výročie

18.00

SOĽ

ZBP Jozef Demčák

30. marec

féria

17.00

KOMÁRANY

+ Jozef, Mária, Bartolomej

18.00

JASTRABIE

+ Andrej, Mária, Štefan Ritoch

féria

18.00

HLINNÉ

+ Jozef Jurov

18.00

SOĽ

+ Juraj Tirpák, Mária

25. marec

Deň

féria

18.00

24. marec

24 hodín pre Pána

SOBOTA

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
HLINNÉ

23. marec

PIATOK

Úmysel

17.30

21. marec

STREDA

Kostol

III číslo 9

PIATOK

Zvestovanie Pána, slávnosť

9.00

HLINNÉ

ZBP rod. Kalafovej

8.00

SOĽ

Za ctiteľov sv. Jozefa

9.00

KOMÁRANY

ZBP Helena s rod.

8.00

JASTRABIE

ZBP Ján s rod.

SOBOTA

31. marec féria
18.00

HLINNÉ

+ Irena Babenská

17.00

SOĽ

+ z rod Pavlišovej

1. apríl
18.00

NEDEĽA

2. apríl

féria
SOĽ

ZBP Michal, Alžbeta Hardoň s rod

5. pôstna nedeľa A

4. pôstna nedeľa A

9.00

HLINNÉ

ZBP rod. Kandalová, Blašková, Pagurková

9.00

HLINNÉ

ZBP Anna 40 rokov

10.30

SOĽ

ZBP Vladimír 50 rokov

10.30

SOĽ

ZBP Michal 60 rokov

9.15

KOMÁRANY

ZBP Janka s rod.

8.00

KOMÁRANY

ZBP Margita Antolová 70 rokov

9.15

JASTRABIE

Za farnosť

8.00

JASTRABIE

ZBP František s rod.

26. marec

Zmena času

