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PÔST JE NEUSTÁLOU VÝZVOU priblížiť sa k Bohu, stretnúť sa
s Kristom a vydať sa na cestu za ním. Je to celoživotná úloha.
Jeho život nás priťahuje, ale je potrebné kráčať za ním po
ceste plnej ťažkostí. Ani apoštoli sa nestali svätými v jednej
chvíli. Evanjeliá nám ukazujú ich nedostatky, postupne sa
však nechali zmeniť Kristom. Boh je Láska, ktorá zachraňuje,
vyslobodzuje a túži sa stretnúť s nami osobne. Ponúka pomoc
cez prostriedky, ktoré sú vždy tie isté: modlitba, Eucharistia,
sviatosti... Oni trhajú putá a temnoty nášho srdca, dávajú
nám silu i novosť života. Prečo sa tak často bojíme zastaviť a v
modlitbe sa zamyslieť nad svojím životom? Pretože sa bojíme
Božieho hlasu, ktorý hovorí v tichu?! Keď prestaneme hovoriť a začneme ho počúvať, On
prehovorí k nášmu srdcu. Možno slovami: „Odstráň zo svojho života bôžika, ktorému dávaš
všetok čas; skonči s tým smútkom; zanechaj hnev; dôveruj mi; konaj to, čo je správne...“.
Boh nás chce pritiahnuť, ale musíme najprv odstrániť prekážky. Tou prvou je nezdravá
sebestačnosť: „Nepotrebujem nikoho, spolieham sa len na seba, neubližujem, nerobím zlo,
žijem ako normálny človek... som teda v poriadku.“ Pýcha je hlavným hriechom. Začíname
blúdiť, keď si myslíme, že takto je to správne. Práve preto je pokora dôležitá, aby sme
dovolili Kristovi vstúpiť a meniť náš život. Druhou prekážkou je pripútanie k dnešným
bôžikom. Cítime sa bezpeční, neohrození, lebo máme majetok, postavenie a ľudia si nás
vážia. Otroctvo vlastníctva spôsobuje, že v skutočnosti sme vnútorne veľmi chudobní, keď
pominuteľné veci považujeme za viac dôležité ako je Boh. A ako veľmi dbáme na to, čo si
o nás ľudia myslia?! Vynakladáme veľké úsilie získať uznanie od ľudí a zabúdame, že len
Boh dáva nášmu životu hodnotu. Treťou prekážkou je egoizmus. Niekedy sa zdá, že bez
tvrdosti, odmeranosti a egoizmu človek nič nedosiahne, nepresadí sa. Tým všetkým sme
dnes ohrození. Vykročme na cestu obrátenia, aby náš život smeroval k Bohu. upravené V. J.

Slovenskí biskupi pozývajú k modlitbám a pôstu za Ukrajinu
Vojna na Ukrajine spôsobí utrpenie mnohých ľudí. Naše srdcia nech sú otvorené pre tých,
ktorí budú potrebovať pomoc. Nebojme sa podeliť, prejavme lásku. Bude to náročný čas,
skúška pre všetkých. No pamätajte, že Pán nás nikdy neopustí a pomôže nám! Modlime sa
za skončenie vojny. Vkladajme túto prosbu do sv. omší, adorácií a modlitby sv. ruženca.
Pôst na Popolcovú stredu a každý piatok nech je vyjadrením nášho zjednotenia s modlitbou
Sv. Otca za obnovenie mieru na Ukrajine. Nebojme sa! Obráťme sa od každého zla i hriechu
a žime v posväcujúcej milosti. V duchu evanjelia, majme zažaté sviece a pripravený olej do
nádob. Neodkladajme zmierenie s Bohom a s ľuďmi. Konajme dobré skutky, chráňme sa
pýchy aj malomyseľnosti a náš život nech je za každých okolností na Božiu oslavu!
Zbierky na pomoc Ukrajine budú vyhlásené v najbližšom čase Charitou a našimi biskupmi.

ZRUŠENIE PANDEMICKÝCH OBMEDZENÍ
Od soboty 26.2. budú môcť prísť do kostola na sv. omše aj nezaočkovaní ľudia. Rozhodla
o tom Vláda SR, ktorá zrušila režimy OTP, OP, OP+ s obmedzeniami. Pri nízkych a stredne
rizikových podujatiach (tu patria aj bohoslužby) sa zvýši maximálna kapacita na 500 osôb
alebo 50 % kapacity. Pre náš kostol to znamená, že na sv. omšu môže prísť konečne každý,
kto chce. Platí aj pre sobáše, krsty a pod. Ostáva: dezinfekcia, respirátor... Iné upresníme.
1.

Zápis úmyslov na mesiac apríl začne v pondelok 7.3. po sv. omšiach a v čase kancelárie.
Okrúhle životné jubileá a 1. výročie úmrtia môžete nahlásiť skôr, pred týmto termínom.
2. Fašiangová zmierna poklona k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu bude v našej farnosti
v utorok 1.3. pred Popolcovou stredou. Oltárna sviatosť bude vyložená od 14:00 do 17:00
s ukončením a eucharistickým požehnaním po večernej sv. omši. Ak veriaci zotrvá aspoň
pol hodiny v adorácii, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. (Viac str. 4)
3. Popolcovou stredou (2.3.) začíname 40-dňové pôstne obdobie, v ktorom sme pozvaní
uskutočňovať skutky nábožnosti, odriekania a pôstu i milosrdnej lásky voči blížnym. Je to
deň prísneho pôstu, bez mäsitého pokrmu. Nedá sa to nahradiť iným skutkom kajúcnosti.
V tento deň sme na znak vnútorného pokánia značení vonkajším znakom – popolom.
Popolcová streda a Veľký piatok „Utrpenia Pána“ sú dva najväčšie pôstne dni v Cirkvi.
4. Pobožnosť krížovej cesty bude počas pôstu v našom kostole každý piatok pred večernou
sv. omšou o 17:15 a v nedeľu popoludní o 14:30. Úplné odpustky môžeme získať nielen
pri týchto pobožnostiach, ale aj v piatky počas pôstu – modlitbou „Dobrý a preláskavý
Ježišu“ pred obrazom ukrižovaného Ježiša. Viac o odpustkoch na poslednej strane LKP.
5. Spovedanie počas pôstu: Nevieme ako sa bude vyvíjať situácia s pandémiou pred Veľkou
nocou, preto je dobré, ak využijete čas celého pôstneho obdobia na prijatie sviatosti
zmierenia pred sv. omšami. Nenechávajme ju na poslednú chvíľu a dobre sa pripravme.
6. Jarná zbierka na charitu bude na prvú pôstnu nedeľu 6.3. Arcidiecézna charita pokračuje
v napĺňaní poslania: láskavá starostlivosť o núdznych, osamelých, chorých i trpiacich.
Vlani boli oporou vyše 8 000 jednotlivcom a rodinám v zložitých životných skúškach.
Zvládať náročnú situáciu v službách charity, ktorá pretrváva aj v dôsledku pandémie,
dokáže len vďaka štedrosti darcov. Podporte charitné dielo v pravidelnej zbierke na
charitu: darom v kostole, vkladom na účet IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002
(variabilný symbol: 667) alebo poštovým poukazom. Viac na stránke www.charita-ke.sk
7. Mesačná zbierka na kostol bude na Popolcovú stredu, nie v nedeľu, z dôvodu – Charity.
8. Marcové predkrstné náuky budú v piatok 11.3. a 25.3. o 17:00 hodine vo farskej knižnici.
9. Teologické večery sú moderované diskusie pre kňazov, študentov, farníkov a verejnosť
o otázkach, ktoré pomáhajú orientácii vo viere. Konajú sa online o 20:15, dňa 21.3. na
tému: Mýtus temného stredoveku (C. Hišem, cirk. historik) a dňa 25.4. na tému: Cirkev
a právo – nezabudli sme na evanjelium? (arcibiskup C. Vasiľ a P. Sýkora, cirk. právnik)
10. Extrémna Krížová Cesta 2022 plánovaná na piatok 8.4. pred Kvetnou nedeľou v Zborove
(okr. Bardejov). Začína sv. omšou o 18:00 s požehnaním na cestu. Ide o dlhý a náročný
nočný pochod, ktorý je určený pre fyzicky zdatných ľudí. Prejdenie 30 až 40 km trasy, trvá
10 až 14 hodín. Každý účastník by ju mal prežiť v tichosti, ako formu osobnej modlitby,
kde uvažuje nad tajomstvami krížovej cesty. Extrémna KC vznikla v Poľsku v roku 2009.
Trasa je v nerušenej prírode, cez pohoria Nízkych Beskýd, aj cez Bardejovské Kúpele,
mesto Bardejov a okolo hradu Makovica Zborov. Registrácia a informácie na www.ekc.sk
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+ Ľubomír (1. výročie)
+ Anna, Gregor, Mikuláš, Mária, Anna
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+ z rodín: Berdisovej, Štofkovej, Krížovej
ZBP Anna – 70 r. života s rodinou
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ZBIERKA
NA
KOSTOL

ZBIERKA
NA
CHARITU

+ Ján, Helena, Juraj, Magda
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+ František, Jozef, Ján, Anna
+ Vojtech, Veronika
ZBP rodina Skolodová
+ Andrej
ZBP Mária a Marián
ZBP rodina Poláková
+ Andrej, Alžbeta
ZBP Jozef s rodinou

ODPUSTKY
Je to odpustenie časných trestov za hriechy, ktorých vina už bola odpustená pred Cirkvou, aj
pred Bohom. Veriaci ich môže získať za určitých podmienok prostredníctvom Cirkvi, ktorá
rozdeľuje z pokladu Krista a svätých. Odpustky sú čiastočné alebo úplné, podľa toho, či
zbavujú časných trestov za hriechy iba čiastočne alebo úplne. Každý veriaci ich môže získavať
pre seba alebo pre zomrelých – na spôsob prosby. Veriaci, ktorý so skrúšeným srdcom vykoná
skutok obdarený čiastočnými odpustkami, získa odpustenie toľkých časných trestov, koľko si
zaslúži vykonaním dobrého skutku. Úplné odpustky možno získať iba raz za deň, čiastočné aj
viackrát za deň, ak nie je určené ináč. Podmienky: Na získanie úplných odpustkov treba
vykonať dobrý skutok obdarený odpustkami a splniť tri obvyklé podmienky: sv. spoveď, sv.
prijímanie a modlitbu na úmysel Sv. Otca. Zároveň treba vylúčiť akúkoľvek záľubu k hriechu,
hoc aj ľahkému. Ak chýba táto dispozícia alebo ak sa nesplnia tri uvedené podmienky, možno
získať iba čiastočné odpustky. Jedna spoveď stačí pre získanie viacerých úplných odpustkov
v blízkom čase, ale jedným sv. prijímaním a jednou modlitbou na úmysel Sv. Otca možno
získať iba jedny úplné odpustky. Tri uvedené podmienky sa môžu splniť niekoľko dní pred
vykonaním predpísaného dobrého skutku alebo po ňom. Vhodné je však, aby sv. prijímanie
a modlitba na úmysel Sv. Otca boli vykonané v ten istý deň ako skutok obdarený odpustkami.
Podmienku modlitby na úmysel Sv. Otca splníme, keď sa pomodlíme 1x Otče náš a Zdravas’
na tento úmysel. Môžeme sa pomodliť aj akúkoľvek inú modlitbu podľa osobnej zbožnosti
a oddanosti voči pápežovi. Každodenné úplné odpustky môžeme získať v jednotlivých dňoch
roka a to: adoráciou pred Najsvätejšou sviatosťou, ktorá trvá aspoň pol hodiny; vykonaním
pobožnosti krížovej cesty pred zastaveniami, ktoré sú tvorené štrnástimi krížmi (alebo
vyobrazeniami); recitovaním ruženca; nábožným čítaním Sv. Písma alebo jeho počúvaním
v dĺžke aspoň pol hodiny; nábožným recitovaním Korunky Božieho milosrdenstva pred Najsv.
sviatosťou oltárnou. Niektoré čiastočné odpustky môžeme získať, keď nábožne používame
nejaký kňazom riadne požehnaný predmet (kríž, ruženec, škapuliar, medailu).

MILODAR
na kostol
Ďakujeme

Jozef s rodinou – 500 €
z pohrebu + Regina Gumanová – 105 €
Peter s rodinou – 100 €
Jaroslav s rodinou – 100 €
bohuznáma – 100 €
novomanželia Vojtekovci – 50 €
Helena – 100 €
Gabriela Tobiašová – 50 €
Janka – 80 €
bohuznámy – 30 €
Mária – 70 €
Mária – 50 €
Janka – 50 €
Marta – 40 €
milodary jednotlivcov na účet farnosti za január 2022 * spolu – 315 €
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