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Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2019
„Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia“ (Rim 8, 19)
Keď totiž nežijeme ako Božie deti, často sa správame voči blížnym a
ostatným stvoreniam – ale aj voči sebe samým – deštruktívne, vychádzajúc viac či
menej vedome z presvedčenia, že ich môžeme využívať ako sa nám páči. Vtedy
prevládne nestriedmosť, ktorá vedie k spôsobu života prekračujúcemu hranice,
ktorých rešpektovanie si vyžaduje naša ľudská existencia a prirodzenosť.
Nasledujeme nekontrolované túžby, ktoré sa v Knihe múdrosti prisudzujú
bezbožníkom, alebo tým, ktorí nekonajú s myšlienkou na Boha a nemajú ani nijakú
nádej do budúcnosti (porov. 2, 1 – 11). Ak nemáme neustále pred sebou Veľkú noc
a vzkriesenie ako náš cieľ, je jasné, že napokon sa presadí logika chcieť všetko a
hneď a mať vždy viac.
Príčinou každého zla, ako vieme, je hriech, ktorý – odvtedy ako sa objavil
medzi ľuďmi – prerušil naše spoločenstvo s Bohom, s druhými a so stvorením, s
ktorým sme spojení predovšetkým prostredníctvom nášho tela.
Prerušenie spoločenstva s Bohom viedlo aj k narušeniu harmonického
vzťahu ľudských bytostí s prostredím, v ktorom sú povolané žiť, a tak sa prvotná
záhrada premenila na púšť (porov. Gn 3, 17 – 18). Ide o hriech, ktorý vedie človeka
k tomu, že sa považuje za boha stvorenia, cíti sa ako jeho absolútny pán a nepoužíva
ho na ciele určené Bohom, ale pre vlastné záujmy, na ujmu stvorenia a druhých
ľudí.
Keď zanecháme Boží zákon, zákon lásky, napokon sa presadí zákon
silnejšieho proti slabšiemu.
Hriech, ktorý prebýva v srdci človeka (porov. Mk 7, 20 – 23) – a prejavuje
sa ako žiadostivosť, túžba po nadmernom blahobyte, nezáujem o dobro druhých a
často aj o svoje – vedie k vykorisťovaniu stvorenia, ľudí a životného prostredia, v
duchu nenásytnej chamtivosti, ktorá považuje každú túžbu za právo a ktorá
napokon, skôr či neskôr, zničí aj toho, koho ovládla.
(celé znenie posolstva nájdete na www.tkkbs.sk)

Kostol Kráľovnej pokoja
Pondelok 4.3.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Utorok 5.3.2019
6,30 sv. omša
18,00 sv. omša
Streda 6.3.2019
6,30 sv. omša
9,00 sv. omša
18,00 sv. omša

POPOLCOVÁ STREDA

Štvrtok 7.3.2019
6,30 sv. omša
17,00 - 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď
Piatok 8.3.2019
6,30 sv. omša
17,30 krížová cesta
18,00 sv. omša
Sobota 9.3.2019
7,00 sv. omša
18,00 sv. omša
Nedeľa 10.3.2019
[1. pôstna nedeľa]
7,00 sv. omša
9,00 sv. omša
11,00 sv. omša (maďarská)
15,00 pôstna kázeň a krížová cesta
18,00 sv. omša
Kostol Zoslania Ducha Svätého
Pondelok 4.3.2019 – Štvrtok 7.3.2019
7,00 sv. omša
19,00 sv. omša
Piatok 8.3.2019
7,00 sv. omša
18,30 krížová cesta
19,00 sv. omša

Sobota 9.3.2019
8,00 sv. omša
Nedeľa 10.3.2019
8,00 sv. omša
9,30 sv. omša
14,00 krížová cesta
19,00 sv. omša

[1. pôstna nedeľa]

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)
Pondelok 4.3.2019 – Piatok 8.3.2019
15,30 sv. omša
Sobota 9.3.2019
9,00 gréckokatolícka liturgia
Nedeľa 10.3.2019
10,30 sv. omša

[1. pôstna nedeľa]

O Z N A M Y

❑ Dnes sa v našom kostole po svätých omšiach uskutoční charitatívna ponuka
výrobkov rodín v núdzi. Milodarom podporíte osamelé mamičky s deťmi, ktoré
tieto výrobky vyrábajú.
❑ Dnes o 17,00 bude v kostole Kráľovnej pokoja rodinné večeradlo.
❑ Popolcovou stredou začíname kresťanský pôst ako obdobie zodpovednej
duchovnej prípravy na Veľkú Noc. Na popolcovú stredu bude program sv. omší
ako býva cez týždeň, naviac bude sv. omša o 9,00 v kostole Kráľovnej pokoja. V
nemocničnej kaplnke bude sv. omša o 15,30. Pri všetkých sv. omšiach bude možné
na znak pokánia prijať poznačenie popolom.
❑ Popolcová streda je dňom zdržovania sa mäsitých pokrmov a pôstu. Zákon
zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života. Zákon pôstu
zaväzuje od 18. do 60. roku života.
❑ V piatky cez pôst bude pri večerných sv. omšiach o 19,00 v kostole Zoslania
Ducha Svätého cyklus katechéz Vyznanie viery. V najbližší piatok bude téma: „Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme.“
❑ V nemocničnej kaplnke bude cez pôst krížová cesta každý piatok o 15,00.
❑ Na budúcu nedeľu bude celodiecézna jarná zbierka na charitu.
❑ Na budúcu nedeľu (10.3.) bude po sv. omši o 9,00 stretnutie s rodičmi
prvoprijímajúcich detí.
❑ Príležitosť prijať sviatosť zmierenia je pred každou rannou i večernou svätou
omšou cez týždeň.
❑ Bohuznáma veriaca darovala pre potreby farnosti 100€. Pán Boh zaplať!

❑ Vo farskej kancelárii budeme k dispozícii v pondelok – piatok v čase 15,00
– 17,00. Telefonický kontakt:  055/676 30 42. www.farnostjuh.sk
Drahé rodiny,
radi by sme Vás pozvali na Farskú rodinnú víkendovku, ktorá sa
uskutoční 3.-5.mája 2019 v Škole v prírode v Kysaku /začiatok: piatok podvečer,
záver: nedeľa obed/.
Cieľom akcie je posilniť naše farské spoločenstvo, rodinu rodín,
pracovať na vlastných manželstvách a prežiť príjemný čas pri rozhovoroch,
modlitbe, hrách a zábave.
V programe ponúkame aktivity pre manželov, rodinné súťaže, program
pre deti a sv.omšu. O deti sa počas programu vyhradeného pre rodičov postarajú
animátori.
Ubytovanie a strava je zabezpečená v spomenutom zariadení.
V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa tejto farskej akcie vyplňte
prosím Návratku umiestnenú za lavicami v kostole resp. v Centre pre rodinu alebo
vyplnením online Formulára na webovej stránke farnosti.
Prihlásiť sa možete aj telefonicky na čísle 0948733588 (p.Lukčová), na
ktorom Vám zodpovieme aj prípadné otázky.
Za organizáciu Peter a Gabriela Lukčovci

Poslaním
zbierky
Pôstna
krabička pre Afriku je pomôcť
chudobným deťom v krajinách
subsaharskej Afriky. Aj vy sa
môžete zapojiť do zbierky a
pomôcť svojím pôstnym darom
vo forme modlitby alebo
finančného príspevku.
Ak sa počas pôstu rozhodnete
vzdať obľúbenej kávy, sladkosti
či inej drobnosti a ušetrené
peniaze vhodíte do pôstnej
krabičky, podporíte vzdelávanie
a zdravotnú starostlivosť pre
konkrétne
deti
v Ugande
a Rwande.

