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SLOVO NA ÚVOD

B

ratia a sestry, pokračujeme v období
Veľkého pôstu. Máme ešte trochu času,
aby sme ho dobre využili a pochopili zmysel pôstu. Preto by som chcel pripomenúť, čo o pôstnych
skutkoch sebazáporu hovorí svätý Ján Zlatoústy.
Začnem jeho otázkou: „Aký má zmysel zriekať sa
mäsa, keď sa žerieš so svojím blížnym?“
Svätý Ján píše takto: „Hodnota pôstu nespočíva iba v zriekaní sa istých jedál, ale v odsúdení
všetkých hriešnych postojov, myšlienok a túžob.
Tí, ktorí redukujú pôst iba na pokrm, nevyužívajú
tú obrovskú výhodu, ktorú v sebe nesie. Ak sa
postíš, nech je to vidieť na tvojich skutkoch! Ak
vidíš brata v núdzi, zľutuj sa nad ním. Ak vidíš,
ako brata chvália, nezáviď. Aby bol pôst skutočný,
nemôže zahŕňať iba odriekanie úst; musíš sa
postiť aj svojimi očami, ušami, nohami, rukami
a celým svojím telom; celým svojím vnútrom
i vonkajškom. Rukami sa postíš, keď si ich uchovávaš čisté skrze nezištnú pomoc iným. Nohami
sa postíš, keď si pohotový do lásky a služby. Očami sa postíš, keď sa nedívaš na nečisté veci,
alebo keď iných nepozoruješ s úmyslom kritizovať
ich. Posti sa od všetkého, čo ohrozuje tvoju dušu
a tvoju svätosť. Bolo by nanič odriekať svojmu
telu pokrm, ale srdce si sýtiť podlosťou, nečistotou, egoizmom, súperením alebo pohodlnosťou.
Postíš sa od jedla, ale dovolíš si počúvať mnohé
márnivé a svetské veci. Mal by si sa postiť aj
ušami. Mal by si sa zriekať počúvania vecí, ktoré
iní vravia o tvojich bratoch a sestrách, klamstiev
o ostatných, obzvlášť klebiet, povedačiek alebo

tvrdých slov, ktoré iným škodia. Posti sa ústami,
ale musíš sa postiť aj tak, že nebudeš hovoriť nič,
čo by niekomu inému mohlo uškodiť. Napokon,
načo je dobré zriekať sa mäsa, ak pritom žerieš
svojho brata?“
Čo nás teda Ján Zlatoústy učí týmto zamyslením? Poúča nás, že dni pôstu by mali byť predovšetkým dňami zdržanlivosti od nezriadeného
alebo hoci len prehnaného užívania svojich ďalších zmyslov: Mám nepozerať na to, na čo netreba, nehovoriť to, čo by som nemal, netúžiť po
tom, čo nesmiem, nevyhľadávať za každú cenu
naplnenie svojich emocionálnych alebo duchovných potrieb; nesnažiť sa o vyplnenie svojej samoty bezprostrednou spoločnosťou; nechcieť
vedieť všetko, ani si nežiadať okamžité odpovede
na každú otázku, čo mi zíde na um. Pôst znamená usilovať sa o obrátenie. Preto sa zdržujme
všetkých aktivít, ktoré sú v protiklade s čnosťami.
Možno tvoj pôst bude spočívať vo väčšej službe
iným, čiže v zriekaní sa lenivosti a pohodlnosti.
Tak ako od nás Panna Mária žiada, aby sme sa
modlili srdcom, potrebujeme sa srdcom aj postiť.
Možno sa potrebujeme postiť od hnevu – buďme
teda priateľskejší, milujúcejší, aby sa s nami
v dňoch pôstu dalo ľahšie vyjsť. Možno si musím
odriekať pýchu – budem teda aktívne vyhľadávať
pokorenie alebo vykonávať konkrétne skutky
pokory a podobne.
Správny pôst teda znamená uvedomiť si, čo
ma spútava. Často je to vorkoholizmus, nemierne
vysedávanie nad internetom, jedlo... To, čo bráni

rozvíjať medziľudské vzťahy, kradne čas na rodinu, známych, pookriatie, čas pre svoj vnútorný
život.
Pôst je zmysluplný, ak je „na mieru“. Každého
spútava a obmedzuje niečo iné. Prvý krok je spo-

znať a uznať, čo to je. Druhý krok je vymyslieť si
nejakú účinnú „protilátku“. Malo by to byť niečo
veľmi konkrétne. A tretí krok, teda skôr veľa krokov, je vytrvalosť.
O. Andrzej Kucharski OSPPE, kaplán

... { Medailónik svätých } ....................

ČESKÁ PRINCEZNÁ – SVÄTICA

A

zasnúbenie a vrátila sa do Prahy. Rozhodla sa
prežiť svoj život v modlitbe a charitatívnej práci.
V tom čase pricestovali do Prahy františkáni.
Od nich sa dozvedela o duchovnom živote, ktorý
viedla v Assisi sv. Klára. Jej príklad ju očaril. Rozhodla sa nasledovať ju. V rokoch 1232 – 1233
z vlastných prostriedkov zriadila v Prahe nemocnicu sv. Františka a tiež ženský kláštor sv. Františka. V roku 1234 doň sama vstúpila a neskôr sa
stala aj predstavenou.
Anežka aj v kláštore pokračovala v živote
plnom lásky k Bohu a blížnym. Nadovšetko si
uctievala tajomstvo Eucharistie a kríža. Takisto
mala v úcte Pannu Máriu, najmä tajomstvo Zvestovania. Vytrvalo sa modlila za českých panovníkov a spolupracovala aj s pápežmi. V posledných
rokoch života znášala s hlbokým pokojom a odovzdane mnohé bolesti, ktoré ju trápili. Zomrela
v chýre svätosti 2. marca 1282 vo svojom kláštore. Na jej príhovor sa stali mnohé zázraky. Za
svätú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. 12. novembra
1989 vo Vatikánskej bazilike. Po jej svätorečení,
ktorého sa zúčastnili aj niektorí Vranovčania,
nasledovala nežná revolúcia – zázrak na politickom poli.

nežka bola dcérou českého panovníka
Přemysla Otakara I. Narodila sa v Prahe
v roku 1211. Keď mala tri roky, zverili ju na výchovu najprv sicílskej vojvodkyni sv. Hedvige, ktorá
jej dala výborné základy viery, a neskôr k premonštrátkam, kde dostala primerané vzdelanie. Podľa
vtedajšieho zvyku ju už v mladosti prisľúbili za
nevestu Henrichovi VII., no ona po piatich rokoch
pozorovania života na kráľovskom dvore zrušila In: Životopisy svätých

Spracovala: A. Mydlová

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC MAREC 2016
Všeobecný: Aby sa rodinám, ktoré sa nachádzajú v ťažkostiach, dostalo primeranej pomoci a aby
deti mohli rásť v zdravých a pokojných podmienkach.
Evanjelizačný: Aby kresťania, ktorí sú diskriminovaní alebo prenasledovaní pre svoju vieru, zostali
silní a verní evanjeliu, a to vďaka neustávajúcej modlitbe celej Cirkvi.
Úmysel KBS: Aby kresťanské rodiny s láskou vítali každé počaté dieťa a aby láskou obklopovali chorých a starých, ktorí potrebujú starostlivosť a pomoc.
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V UTIAHNUTOSTI

D

nes nebudem sa pripomínať nikomu,
dnes isto každý iný má dosť seba.
Dnes iba k jednému sa pripriem výkonu:
k modlitbám, čo mi srdce znova schlebia
pokrmom z neba.

Dnes nebudem sa pripomínať. Netreba,
dnes každý iný má dosť svojich strastí.
Ty pripomenieš si ma. Prvý. Pre teba
som pútnik, čo si v tŕní cestou k vlasti
rozdiera chrasty.

Dnes fialovým plášťom srdce zahalím
a prikážem si pôstne rozjímania.
Zatvorím priechod znútra všetkým hádkam zlým
a prestriem v úcte čistý obrus dlaniam,
ktoré ma chránia.

In: Teofil Klas, Pôstne akordy. Bratislava 1996.
Toto je malá ponuka k osobným meditáciám nad
duchovným posolstvom Veľkého pôstu.
J. Melková

A potom zmĺknem vo vnútornom rozhovore
a nechám vravieť teba v mojej krvi.
Tvoj hlas mi medze suchopáru rozorie
a vyloví mi z vymŕvanej mrvy
úžitok prvý.

STRETNUTIE NA KUBÁNSKOM LETISKU

R

ímsky biskup pápež František
a moskovský patriarcha Kirill sa po prvýkrát stretli. Toto stretnutie svedčí o tom, že doterajšia hlboká priepasť rozporov, nedorozumení či
predsudkov sa začala „zasypávať“. Doterajšie
prehlbovanie tejto priepasti má dlhú históriu. No
my žijeme teraz a tu, podstatné je to, že sa začína
vyrovnávať. Je pravda, snahy z jednej i druhej
strany boli už predtým – keď sv. Ján Pavol II.
hovoril o západnej a východnej polovici pľúc;

a Sergej Bulgakov (ruský teológ, + 1944 Paríž),
ktorý za svoje názory musel odísť z Ruska.
Neočakávajme od tohto stretnutia jednotlivé či
hromadné konverzie ku katolicizmu. Ide predovšetkým o vzájomné hľadanie jednoty v rôznosti.
Nedovolím si rozoberať jednotlivé názory
a komentáre, ktoré toto stretnutie hodnotili. Osobne však súhlasím s tým, že toto stretnutie bolo
historické. Dovolím si parafrázovať výrok Neila
Armstronga po pristátí na mesiaci v roku 1969:
„Malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo.“ Áno, pápež František a moskovský patriarcha Kiril urobili historicky malý krok k zjednoteniu.
No prosme, aby ho každý človek pochopil ako
obrovský skok pre celé ľudstvo. Aby sa naplnilo
Jánovo evanjelium (Jn 17, 21). Nezabúdajme, že
to platí pre každého z nás. Snažme sa byť múdri,
zrelí, otvorení, tolerantní..., aby žiadna chvíľa,
ktorú prežívame na tejto zemi, nebola premárnená.
Ján F.

Slovo na zamyslenie
Nechápem, ako nemožno dôverovať Tomu, ktorý všetko môže. S ním všetko
a bez neho nič. On, Pán, nedovolí a nedopustí, aby boli zahanbení tí, ktorí
vložili do neho všetku svoju dôveru.
Sv. Faustína
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BUĎTE TRIEZVI A BDEJTE! — RODOVÁ ROVNOSŤ A NAŠE RODINY

I

deologické začiatky rodovej rovnosti siahajú
až do 18. storočia, obdobia osvietenstva,
kedy z Veľkej francúzskej revolúcie vzišla myšlienka „rovnosť – bratstvo – sloboda“ – snaha
o vytvorenie raja na zemi bez Boha. Následne sa
témou odstránenia rodiny, zrušenia antagonistického zápasu medzi mužom a ženou
a zrušenia vykorisťovania detí ich rodičmi
zaoberali Karol Marx a Fridrich Engels1. Rovnako V. I. Lenin vo svojom diele O úlohe ženy
v spoločnosti píše, že ženu domáca práca otupuje
a prikováva ku kuchyni a k deťom.
Ovocie marxisticko-leninskej ideológie na
tomto mieste nemusíme bližšie popisovať. Radikálne feministky 20. storočia sa ním však zjavne
nechali inšpirovať a dodnes z tejto filozofie čerpajú.
Možno skonštatovať, že základy radikálnej
feministickej teórie sa položili na Pekinskej ženskej konferencii v r. 1995, kedy sa slovo
„pohlavie“ nahradilo termínom „rod“, ktorý bol
oddelený od biologickej pohlavnej identity mužskej či ženskej. Americká pro-rodinná feministka
Dale O´Leary, ktorá sa tejto konferencie zúčastnila, spísala, o čo ide rodovej agende a varovala
svet pred cieľmi rodovej agendy:
1. Svet potrebuje menej ľudí a viac sexuálneho
potešenia. Potrebuje odstránenie rozdielov medzi
mužom a ženou, ako aj odstránenie matiek na
plný úväzok.
2. Keďže viac sexuálneho pôžitku môže viesť
k plodeniu detí, je potrebný slobodný prístup
k ochrane (antikoncepcii) a interrupcii pre všetkých a podpora homosexuálnych vzťahov, keďže
pritom nedochádza k počatiu.
3. Svet potrebuje sexuálnu výchovu pre deti
a mladých, ktorá ich povzbudí k sexuálnemu experimentovaniu, a to si vyžaduje odstránenie práv
rodičov nad svojimi deťmi.
4. Svet potrebuje kvóty 50/50 pre mužov a ženy
v každej oblasti práce a života. Všetky ženy podľa
možnosti v každom čase musia byť zárobkovo
činné.
5. Náboženstvá, ktoré túto agendu nezdieľajú,
musia byť vystavené výsmechu.
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Dnes sa táto ideológia prejavuje v praxi:
V Európskom parlamente sa prijímajú správy,
ktoré odporúčajú členským štátom EÚ, aby zaviedli komplexnú sexuálnu výchovu do škôl, aby
matky nastúpili čím skôr do práce, aby deti mali
od raného veku prístup k vzdelávaniu o rodovej
rovnosti; aby sa uzákonili registrované partnerstvá
pre homosexuálne páry, aby sa otvorila téma
potratov ako ľudského práva, atď. Spoločným
menovateľom týchto správ je, že ich predkladajú
europoslanci buď zo socialistickej frakcie alebo
liberáli, alebo zelení.
Dopad rodovej agendy však za ostatné 4 roky
badáme aj na Slovensku: Bola schválená Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv
v SR, ktorá ukladá za cieľ schváliť registrované
partnerstvá, zaviesť sexuálnu výchovu do škôl,
pripraviť (už je napísaný) a schváliť Akčný plán
pre LGBTI ľudí (lesby, gejov, bisexuálov, transsexuálov a intersexuálov). Nedávno bol zvýšený
príspevok na starostlivosť o dieťa na 280 eur, čo
znamená, že ak matka nastúpi do práce
s dieťaťom mladším ako 3 roky, dostane podporu
až do výšky 280 €, ale ak ostane s dieťatkom
doma do troch rokov, dostane len 203,20 €. Mimovládne organizácie, ktoré sa venujú sexuálnej
výchove, propagácii homosexuálnych matiek či
tzv. LGBTI právam, dostávajú štedré dotácie od

štátu. Médiá venujú pozornosť dúhovému pocho- ťanských mimovládnych organizácií a 5. marca
du so zopár účastníkmi, ale Pochod za život (vo voľbách) poslať do parlamentu a vlády
s 80 000 ľuďmi takmer prehliadli.
skutočných kresťanov.
Zápas, ktorý dnes prebiePrečo sa to všetko deje?
ha, v rôznych iných podobách
Keď v r. 1981 bol kardinál
tu už určite bol. Sv. Peter nám
Carlo Caffarra poverený Svävo svojom Prvom liste odkazutým Otcom Jánom Pavlom II.,
je: „Buďte triezvi a bdejte. Váš
aby založil Pápežský inštitút
protivník diabol obchádza ako
na štúdium manželstva
revúci lev a hľadá, koho by
a rodiny, obrátil sa s prosbou
zožral. Vzoprite sa mu, pevní
o modlitbu na sestru Luciu
vo viere a vedzte, že také isté
dos Santos, vizionárku
utrpenie dolieha na vašich
z Fatimy. Sr. Lucia mu nábratov po celom svete“ (1 Pt 5,
sledne poslala list, v ktorom
8-9).
napísala: „Posledný zápas
medzi Pánom a kráľovstvom
______________
1Pôvod rodiny, súkromného
satana sa zvedie o rodinu
vlastníctva a štátu, 1846
a manželstvo. Každý, kto sa
a Manifest komunistickej strabude snažiť o posvätnosť
ny z r. 1848.
manželstva a rodiny, bude
osočovaný. Ale nebojte sa!
2 http://www.katholisches.info/2015/06/18/dasMatka Božia už rozmliaždila hlavu satana.“ 2
schlachtfeld-im-endkampf-brief-von-sr-lucia-ankardinal-caffarra/
Čo môžeme robiť?
Je našou úlohou vnímať veci a byť ostražití,
navzájom sa informovať, zúčastňovať sa správy
vecí verejných: petícií, referenda, ak sa dá, je
potrebné podpisovať hromadné pripomienky kres-

PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková,
pracuje pre KBS
ako koordinátorka pre ľudské práva

............. { Niektoré pamätné dni } ...
3. február 1691 – je v matrike našej farnosti (v zázname o vyslúžení krstu) prvý doklad o pôsobení
novokňaza, kazateľa Alexandra Máčaja OSPPE vo Vranove. Tomuto výnimočnému
pavlínskemu kazateľovi, autorovi zbierky 62 nedeľných kázní napísaných v „domácej reči“,
bola odhalená pamätná tabuľa na priečelí kláštornej budovy dňa 5. februára 2012.
24. februára 1786 – narodil sa P. Hieronym Nécsey, piarista, encyklopedista, vedecký spisovateľ.
28. februára 1746 – narodil sa P. Juraj Sklenár, jezuita, historik, spisovateľ.
29. februára 1992 – bol v Prešove vysvätený za biskupa vladyka Milan Chautur CSsR, košický
gréckokatolícky eparcha.
2. marca 1876 – narodil sa pápež Pius XII., vlastným menom Eugenio Pacelli (umrel 1958).
1. marca 1941 – umrel Paľo Oliva, kňaz, básnik.
7. marca 1811 – rokmi umrel Juraj Fándly, bernolákovský spisovateľ, národný buditeľ.
7. marca 1861 – rokmi narodil sa Rabindranáth Thákur, indický básnik, nositeľ Nobelovej ceny.
10. marca 1796 – narodil sa Matej Hrebenda, prostonárodný básnik, rozširovateľ tlače.
10. marca 1452 – konala sa posviacka katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours v Bratislave.
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MOJA MALÁ REFLEXIA NAD ALMUŽNOU
Každý tretí rok oddelíš inú desiatu časť zo
všetkej úrody toho času a necháš ju vo svojom bydlisku. Potom príde levita, ktorý nemá
podiel ani dedičstvo ako ty, cudzinec, sirota
a vdova, ktorí sú v tvojom bydlisku, nech sa
najedia a nasýtia, aby ťa Pán, tvoj Boh, požehnal v každej práci tvojich rúk, ktorú budeš
konať (Dt 14,28-29).

A

lmužna. V období Veľkého pôstu sa toto
slovo veľakrát skloňuje. Počujeme ho
z úst kazateľov, o almužne čítame aj v Liturgii
slova. Vždy som akosi vedel, že sa to patrí — dať
niečo potrebujúcemu. Mal som však pocit, že
moja pomoc, moja almužna netrafí vždy na správne miesto. Priznám sa, že som človek veľmi praktický a prekáža mi, ba až irituje, keď som sám
svedkom toho, ako sa mnohokrát almužna mení
na alkohol alebo je sprevádzaná množstvom
otravných lží zo strany často ma navštevujúcich
spoluobčanov, či vtedy, keď musím pred kláštorom upratovať rozhádzané šaty alebo zodvihnúť
zahodený chlieb, ktorý som len pred nedávnom
niekomu „potrebujúcemu“ dal. Na dlhý čas ma to
odradilo, aby som vo svojom živote vyhľadával
príležitosti dať niekomu almužnu. Boli nejaké
náhodné situácie, ale nestalo sa to súčasťou
môjho pôstu. Povedal som si, že iným spôsobom
pomáham, dokonca často aj finančne, a tak je
všetko v poriadku. Verím, že mnohí ste tiež
v podobnej situácii. Aj by ste dali, ale ...
Veľa je spôsobov, ako sa ospravedlniť, aby
sme nemuseli dať. Problém je v tom, že Božie
slovo je nekompromisné. Aj som si pred niekoľkými dňami otvoril Sväté písmo a bol tam hore uvedený úryvok.
Úžasné je, že už prvá veta ma vytrháva
z mojej spokojnosti a zasieva „svätý“ nepokoj.
„Oddelíš inú desiatu časť...“ ukazuje to, že Boh
vie o tom, že človek pomáha, že si plní svoje
povinnosti. Napriek všetkému je tu tá iná desiata
časť. Nie tá, čo sa dáva bežne, ale iná, dodatočná, určená pre výnimočné obdobie. Okamžite sa
mi to spojilo s Veľkým pôstom a povzbudilo ma to,
aby som sa nanovo zamyslel nad almužnou práve
v tomto období.
Druhou vecou, ktorá ma zaujala, je to, že
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tento desiatok „necháš vo svojom bydlisku“.
Nič nevynášaj, nič nerozhadzuj, nič sa nepremárni. Ostane to v tvojom dome. Bude to slúžiť levitom, cudzincom, vdovám a sirotám. To sú všetko
ľudia, s ktorými nás spojil Ježiš Kristus, kedy nám
v evanjeliu ukázal, kto je naším blížnym. Rozrástol sa tak okruh ľudí, ktorých máme milovať, ktorých potreby majú byť blízke nášmu srdcu.
Tretia vec, ktorá vyniká z tohto úryvku, je tá,
že človek akoby mal dar nechať vo svojom bydlisku a odísť. Mohlo by sa teda pokojne stať, že taký
„blízky“ cudzinec príde, nevie ani komu to patrí,
ani kto to pripravil, pohostí sa a ide ďalej. Hostiteľ
sa zas nemôže odvolávať na svoju pomoc, nič
nemôže žiadať ani očakávať. Ukazuje to na pokoru srdca a nezištnosť darcu. Rovnako cudzinca to
učí prijímať pomoc od druhého, lebo aj to môže
byť niekedy veľký problém.
Už poslednou vecou je to, že toto všetko dáva
istotu Božieho požehnania ako najväčšej možnej
odmeny. Ak Boh dáva takýto prísľub, je to isté, že
dávať almužnu je Božou vôľou a môžeme sa do
toho pokojne a naplno pustiť.

Na záver by som chcel napísať, prečo sa
vlastne zrodila táto moja úvaha. Bolo to preto, že
tento úryvok zo Svätého písma mi Boh predostrel
práve v tom týždni, kedy do našej farnosti zavítali
dve konkrétne iniciatívy. Zbierka potravinových
darov pre matky v núdzi a pôstna krabička pre
Afriku. Obidva tieto formy almužny mi presne
zapasovali do týchto slov z knihy Deuteronómium.
Svoje dary si mám možnosť ukladať u seba doma, poslúžia na skromné nasýtenie cudzích ľudí,
ktorí sa v Kristovi stali mojimi blížnymi, môžem to
spraviť v úplnej anonymite a netešiť sa zo žiadnej
inej odmeny iba prisľúbeného Božieho požehnania.
O. Ondrej Kentoš OSPPE, kaplán

BLAHOŽELÁME
Dňa 27. februára mal sviatok menín svojho rehoľného mena
o. Leander Tadeusz Pietras.
V ten istý deň slávil narodeniny o. Kazimír Kogut,
ktorý má meniny 4. marca.
Všetky najsrdečnejšie a najúprimnejšie želania, čo vieme vysloviť, vkladáme
do rúk Matky Božej s Dieťaťom Ježišom v náručí, lebo ona každé tiché želanie dobra počuje a vypočuje. Cez jej láskavé materinské srdce a ochranu
vyprosujeme Vám obidvom, vzácni naši duchovní otcovia:
Pane Ježišu, ktorý si týchto kňazov povolal do svojej služby, daj im silu svojej milosti, lásku
svojho srdca, neohrozenosť svojej obetavosti, horlivosť apoštolov, ducha vyznávačov, svätosť života. Žehnaj ich slová, keď nám zvestujú tvoje sväté slovo na
ambone, v škole, v spovednici a pri lôžku nemocných. Ozbroj ich nebeskou múdrosťou, rozmnožuj v nich veľkodušnosť a láskavosť.
Otec Leander, otec Kazimír, ďakujeme Vám za príklad pokorného,
nenápadného života, za vzor, ako sa v mlčaní učiť počúvať,
čo nám hovorí Boh, ako prejavovať Kristovu lásku voči každému.
S láskou a úctou vďační farníci.

................... { Liturgický kalendár } ...
28. 2. – Ne: 3. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ
29. 2. – Po: Sv. Hilár, pápež
2. 3. – St: Sv. Anežka Česká, rehoľníčka
3. 3. – Št: Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania
4. 3. – Pi: Sv. Kazimír, ľubovoľná spomienka
Prvý piatok v mesiaci
5. 3. – So: Prvá sobota v mesiaci
6. 3. – Ne: 4. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ – Nedeľa radosti; v tento deň sa dovoľuje
pri liturgickom slávení použiť ružovú farbu a ozdobiť oltáre kvetmi
7. 3. – Po: Sv. Perpetua a sv. Felicita, mučeníčky; spomienka
8. 3. – Ut: Sv. Ján z Boha, rehoľník; ľubovoľná spomienka
9. 3. – St: Sv. Františka Rímska
12. 3. – So: Sobota po 4. pôstnej nedeli – po vešperách sa zahaľujú kríže a ostanú zahalené
až do konca slávenia Utrpenia Pána na Veľký piatok
Príslovia o počasí

• Lepšie, keď ťa zima chveje, než marcové slnko hreje.
• Keď v marci hrmieva, bude úrodný rok.
• Koľko je v marci rosy, toľko je v máji mrazu.
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... { Z farskej matriky } .....................
KRSTY: Martin Tutko, Yasmine Huňáková
POHREBY: Věra Hrešková (58)

Slovenské príslovia

•
•
•
•
•

Jazyk nemá kosti, ale kosti láme.
Aké srdce, taký jazyk.
Ohováračovi sedí diabol na jazyku.
Nie je to dobrá robota, keď jazyk pred rozumom uteká.
Jazyk a hnev na uzde drž!

OZNAMY
• Na slávení Fatimskej soboty dňa 5. marca tohto roku (prvá sobota v mesiaci) v našej bazilike
privítame veriacich z Farnosti sv. Anny a sv. Joachima z Čemerného a veriacich z Farnosti sv.
Jána Nepomuckého vo Vechci. Začiatok pobožnosti o 9.00 hod. V programe je Fatimská pobožnosť, svätá omša, eucharistická poklona s modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstva. Od
9.00 budeme taktiež spovedať.
• Najbližšie tri soboty (27. 2. — 12. 3.) budú náuky pre našich birmovancov. Začiatok stretnutia
pre všetky skupinky je o 10.00 hod. v Katolíckom kultúrnom dome.
• Od 1. marca prijímame úmysly svätých omší na druhý štvrťrok, teda na mesiace apríl — jún.
Úmysly môžete nahlásiť v sakristii po zakončení každej svätej omše.
• Až do dňa volieb trvá iniciatíva „Modlitbou a pôstom za Slovensko“, ktorá je adresovaná všetkým, ktorým záleží na budúcnosti našej krajiny. Je to pozvánka ku každodennej modlitbe
(o 21.00 hod.) a malej forme pôstu či sebazáporu, ktoré môžeme takto spoločne obetovať za
Božie požehnanie pre Slovensko a za to, aby sme si vo voľbách vybrali ľudí, ktorým úprimne
pôjde o dobro všetkých obyvateľov našej krajiny. Otec arcibiskup Bernard Bober iniciatíve udelil
svoje požehnanie.
• Spolu s OZ Maják nádeje organizujeme potravinovú zbierku pre matky v núdzi a mnohodetné
rodiny v tiesni. Trvanlivé potraviny (olej, cukor, múka, ryža, cestoviny, konzervy, džemy, kompóty, med, strukoviny ...) a stravné lístky môžete prinášať po nedeľných svätých omšiach do kláštora alebo sakristie. Zbierka potrvá do nedele 20. marca 2016.
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