Dvadsať päť rokov biskupskej služby Mons. Bernarda Bobera
Generálnym vikárom sa stal v roku 1991.
28. decembra 1992 ho pápež Ján Pavol II. menoval
za titulárneho biskupa Vissalského a košického pomocného
biskupa.
30. januára 1993 ho Jozef kardinál Tomko v katedrále
sv. Alžbety v Košiciach vysvätil za biskupa.
1994 – účasť na obnove Kňazského seminára sv. Karola
Boromejského v Košiciach.
1995 – veľký podiel na príprave návštevy Svätého Otca Jána
Pavla II., ktorý kanonizoval Košických mučeníkov a ustanovil
Košickú cirkevnú provinciu.
4. júna 2010 menovaný za košického arcibiskupa.
10. júla 2010 kánonicky prevzal úrad arcibiskupa-metropolitu
Košickej arcidiecézy.
Jeho biskupské motto: Cum caritate, oboedientia et
misericordia – s láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom.
V rámci Konferencie biskupov Slovenska (KBS) bol ešte ako pomocný biskup
poverený vedením Rady pre masmédiá. Pri KBS vznikla aj Rada pre pastoráciu menšín
a zvlášť Rómov. Viedol a dodnes ju vedie. Gaboltovské púte Rómov sú viditeľným
vrcholom dlhodobej a účinnej pastorácie Rómov v Košickej arcidiecéze.
Už ako pomocný biskup sa venoval cirkevnému školstvu v rámci arcidiecézy. Bol
tiež poverený vedením Komisie pre katechizáciu a školstvo pri KBS, čo mu doteraz
zaberá veľkú časť jeho bohatej agendy. Podpredsedom KBS je prvé obdobie.
Jeho pastoračná služba v arcidiecéze – početné návštevy farností, vysluhovania sviatosti
birmovania, vysviacky diakonov a kňazov a konsekrácie nových i opravených kostolov.
Krátko po kánonickom prevzatí arcidiecézy priniesol do Košíc (v septembri 2011)
vzácnu relikviu sv. Ondreja apoštola a nadviazal priateľskú družbu s talianskou
arcidiecézou Amalfi-Cava de Tirreni.
Mons. Bernarda Bobera charakterizuje mimoriadna mariánska úcta. Intenzívne sa usiluje
o obnovu mariánskych pútnických miest, ktoré vyhlásil za diecézne svätyne. Sú to
predovšetkým Gaboltov a Obišovce, kde v októbri 2017 zasvätil celú arcidiecézu
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Každoročne usporadúva arcidiecézne púte do svetových pútnických destinácií, kam
putuje vždy s veľkou skupinou pútnikov z celého východu Slovenska.
Veľmi mu leží na srdci pastoračná starostlivosť o rodiny. V najbližšom čase chce
otvoriť diecézne Centrum pre rodinu. Podporuje univerzitnú pastoráciu, v ktorej pracuje
najviac kňazov v porovnaní s ostatnými slovenskými diecézami. Prvenstvo má aj počet
košických kňazov pôsobiacich v zahraničí.
Napomáha Ekuméne v meste i arcidiecéze. Chodieva na početné modlitbové
stretnutia ekumenického spoločenstva v Prešove a v Košiciach. Podporuje kvalitnú
formáciu seminaristov. Ako prvý zo slovenských biskupov spustil projekt
propedeutického ročníka podľa inštrukcií Ratio fundamentalis z roku 2016.
Od chvíle, keď sa stal arcibiskupom, prijal úlohu Veľkého kancelára na Katolíckej
univerzite v Ružomberku, kde s veľkým nasadením ustál neľahké obdobie vnútorných
bojov a deštruktívnej nejednoty.
Obnovil Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch, ktorý slúži na duchovné obnovy
a duchovné cvičenia pre kňazov, laikov a katechétov.
Keď sa pomocný biskup Košickej arcidiecézy Mons. Stanislav Stolárik stal diecéznym
rožňavským biskupom, dostal nového pomocníka v osobe Mons. Marka Forgáča
(vysvätený za pomocného biskupa 1. septembra 2016).
Dokáže odľahčiť situáciu a vniesť dynamiku do debaty. Má nadhľad nad vecami.
Zložité situácie a prípady rieši citlivo. S kňazmi veľa komunikuje. V štruktúrach
arcidiecézy dáva priestor mladým, kňazom i laikom. Má cit a zmysel pre bratské
spoločenstvo so svojím predchodcom Mons. Alojzom Tkáčom. Veľa komunikuje
s predstaviteľmi verejného a spoločenského života a má medzi nimi veľa priateľov.
(Zdroj TKKBS)
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

21. ročník

„ N OV É U ČE NI E S M OC OU “
Prázdne slová človek ľahko spozná. Celebrita sa pokrytecky ospravedlňuje
za nerozvážny skutok zachytený kamerou. Športovec sa vyhýba vyjadreniu svojho
postoja na kontroverznú tému, lebo sa bojí straty sponzorov. Žiak si vymýšľa
výhovorky, prečo nemá urobenú domácu úlohu. Ľudia v týchto situáciách nie sú
úplne úprimní a nám to hneď udrie do očí. Keby sa takto správali pravidelne,
čoskoro by sme nebrali vážne žiadne ich slová.
Ľudia v synagóge, o ktorých dnes čítame, sa však po vypočutí Ježišovej reči
zachovali presne opačne. „Ten muž hovorí pravdu! Hovorí celkom bez okolkov.
Nebojí sa toho, ako naňho budú ľudia reagovať. Jeho myšlienky a slová sa zhodujú.
Pokorne a jednoducho rozpráva o Božom kráľovstve.“
S mocou (Mk 1,27). Alebo s autoritou, ako uvádzajú niektoré preklady. Nie však
s falošnou autoritou tyrana, ktorý si chce strachom podriadiť ľudí. Ani s neistotou
muža, ktorý sa snaží presvedčiť ľudí o niečom, čomu sám neverí. Nie, on hovorí
s pokornou autoritou Mesiáša, ktorú motivuje jedine láska k nám. Takúto autoritu
človek prejavuje, keď blízkemu priateľovi pomáha prekonať ťažké obdobie: tým, že
sa s ním veľmi často – láskavo alebo aj rázne – zhovára a dáva mu najavo svoj
rešpekt a lásku. Keď s nami takto hovorí Ježiš, jeho slová prenikajú do nášho srdca
a my cítime, že ich motivuje čistá láska.
Ježiš chce dnes pri svätej omši hovoriť s mocou aj s tebou. Nechce ťa trápiť alebo
zastrašiť. Nechce ťa ani oklamať alebo ti dávať prázdne sľuby. Nie, on chce prebudiť
tvoje srdce, oživiť tvoju nádej a darovať ti svoj pokoj. Poď teda na svätú omšu
a dobre ho počúvaj.
(Prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
29. 1.

Č: 2 Sam 15, 13-14.30;
16, 5-13a
Ev:Mk 5, 1-20
Gašpar

UT
30. 1.

Č: 2 Sam 18, 910.14b.24-25a.30-19,3
Ev: Mk 5, 21-43
Ema

ST
31. 1.

Sv. Ján Bosco, kňaz
Č: 2 Sam 24, 2.9-17
Ev:Mk 6, 1-6
Emil

ČAS

6.30
7.45
18.00
6.30

Č: 1 Kr 2, 1-4.10-12
Ev: Mk 6, 7-13
Tatiana

PI
2. 2.

Obetovanie Pána
Č: Mal 3, 1-4
Ev: Lk 2, 22-40
Erik, Erika

SO
3. 2.

Sv. Blažej, bisk. a muč.
Č:1 Kr 3, 4-13
Ev: Mk 6, 30-34
Blažej

NE
4. 2.

5. nedeľa v cezročnom
období
Č1: Jób 7, 1-4.6-7
Č2: 1 Kor 9, 16-19.2223
Ev: Mk 1, 29-39
Veronika

+ Juraj Peľo
ZBP Mária, 85 r.ž.
CSŠ
+ Mária Selčanová
+ Ján Ľuľa
+ Elena, Šurinová, 5.výr. a z rod. Šurinovej
Gr.-kat. liturgia v nemocničnej kaplnke
Večeradlo

16.00
17.00
18.00 + Michal Kováč a Mária Molnárová
+ Anton Fanfara a svokrovci

6.30 + Jozef Karľa
7.45 CSŠ
17.30 Stakčín
18.00 + Lucia Drančáková; + Alica Vassová
6.30

ŠT
1. 2.

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

ZBP Sebastián, 18 r.ž.
ZBP Peter, 25 r.ž. a rod.
Večeradlo v nemocničnej kaplnke

15.00
16.00 Nemocnica
17.30 + Mária Šalachová; + Helena
6.30

17.30
18.00
8.00
8.00
8.45
18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

BBSJ
poďak. Márie za 50 r.ž. a požehnanie celej rod.
Stakčín
+ Štefan a Anna Dobrockí; + z rod. Miškovej
Stakčín
Fatimská sobota
NSPM; RB
+ Zuzana Savková;
+ Katarína a Jozef Onuferoví
+ Ladislav Sivý, Štefan a Mária Gerbocoví
ZBP Petry a Norberta; ZBP Anny a Štefana
ZBP Milana, 70 r.ž. a rod.;
Poďak. za 45 r.sp.ž. Milan a Katarína
Stakčín
Nemocnica
poďak. za 65 r.sp.ž. Anny a Štefana
za uzdravenie Tea

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
3.2.2018
4.2.2018

ČAS
8.00
8.45
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
Sv.ruženec - Mgr. Adriána Ontkovičová
Sv. omša - Ing. Anna Čopíková
Mgr. Ján Chochrun a Mgr. Jana Šepeľová
Maroš Kohút a Diana Valková
MVDr. Jozef Karľa a Ing. Amália Solomonová

MILODARY

na kostol: z krstu D. Hrehovej 50 €.

ŽALM
Gabriela Gáborová
Pavol Ľonc
Eduard Ferenc
Alžbeta Jankajová

OZNAMY

1. Úprimná vďaka za vaše milodary, ktoré ste obetovali pri pravidelnej mesačnej zbierke
na kostol.
2. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pred sv. omšou ráno
i večer. Chorých navštívime na prvý piatok 2.2. dopoludnia.
3. V utorok 30. 1. o 10:00 h pozývame na ďakovnú sv. omšu do Dómu sv. Alžbety, pri ktorej
o. arcibiskup Bernard poďakuje za 25 r. biskupskej služby. Slávnosť bude vysielať aj TV
Lux a Rádio Lumen. Odchod mikrobusu do Košíc bude o 7:00 h z parkoviska
pred kostolom.
4. Upozorňujeme na výmenu sv. omší v nemocničnej kaplnke: v utorok bude gr.-kat.liturgia
a vo štvrtok sv. omša.
5. V stredu 31.1. po večernej sv. omši sa uskutoční skúška chrámového zboru.
6. Pozývame deti na nácvik detského zboru na fatimskú sobotu vo štvrtok 1.2. o 16:30
do mládežníckej miestnosti.
7. Nácvik SPOJENÉHO MLÁDEŽNÍCKEHO ZBORU bude v stredu 31.1. a v piatok 2.2.
o 19:00 h. Pozývame všetkých členov ale i nových, ktorí majú záujem prispieť svojím
talentom k väčšej oslave Boha.
8. V piatok 2.2. máme sviatok Obetovania Pána - Hromnice - zároveň Deň zasväteného
života a prvý piatok v mesiaci. Pri sv. omši budú požehnané hromničné sviece.
9. V piatok 2.2. prvý piatok - celodenná eucharistická poklona.
10. Pozývame deti na stretnutie SLNIEČKO na prvý piatok 2.2. o 16:45. Nezabudnite
si doniesť prvopiatkový obrázok a tiež sviecu na požehnanie (Hromničná svieca).
11. V sobotu 3.2. prvá sobota - fatimská sobota o 8:00 h. Pozývame k sláveniu predovšetkým
deti s rodičmi, zvlášť prvoprijímajúcich. Deti, ktoré si zbierajú nálepky, nech so sebou
prinesú kartičku, ktorú po nalepení poslednej (piatej) nálepky hneď odovzdajú
k vyhodnoteniu. Týka sa to len tých, ktorí nazbierali všetkých 5. Deti a mladí, ktorí
vynechali nejaké soboty, môžu teraz začať odznova (od februára do konca šk. roka) aby
mali kompletných 5 sobôt za sebou, ako to správne má byť. Taktiež pozývame
a povzbudzujeme tých, ktorí si zatiaľ vôbec nerobili fatimské soboty a chcú sa zapojiť,
nech prídu teraz od februára. (Kto má nejaké nejasnosti nech sa poradí s p. kaplánmi alebo
katechétkami).
12. V sobotu 3.2. pri sv. omši o 8:45 h udelíme svätoblažejské požehnanie.
13. V nedeľu 4.2. prvá nedeľa - 14:30 pobožnosť, po nej výmena ružencových tajomstiev
a stretnutie členiek duchovnej rodiny.
14. V sobotu 3.2. o 14.30 sa uskutoční rodinný ples v spoločenskej sále Strednej odbornej
školy v Snine. Lístky si môžete zakúpiť dnes - 28.1. po každej sv. omši v miestnosti pre
matky s deťmi. Ostávajú už iba posledné miesta. Prosíme rodiny, ktoré majú rezervované
lístky, aby ich čo najskôr vyplatili. Viac informácií u Marek Giča, na tel. č. 0902 173 923.
15. Oznamujeme snúbencom, že posúvame termín snúbeneckých stretnutí v letnom
víkendovom kurze, ktorý je aj s ubytovaním o týždeň dopredu na 20.-22.7.2018. Ďakujeme
za pochopenie.
16. Milí manželia, blíži sa február a s ním aj termín národného týždňa manželstva.
Navrhujeme vám rezervovať si v kalendári čas pre seba už od 11.2., (nedele), kedy
začíname športovým popoludním. Celý program NTM bude už v budúcom čísle
Spravodaja. Vítaný je každý!
17. Sviatosť birmovania bude v našej farnosti v sobotu 2. júna o 10:30 h.
18. Ponúkame vám púť k Panne Márii Lurdskej v tomto jubilejnom roku 160-výročia
zjavenia do Lúrd s odletom z Košíc v dňoch 8.-10. mája. Cena 550 €. Nahlásiť sa môžete
v kancelárii FÚ, pri nahlásení uhradiť 200 € zálohu a uviesť potrebné údaje. Pre veľký
záujem je treba tak urobiť čím skôr.
19. Koledníci Dobrej noviny veľmi pekne ďakujú všetkým, ktorí ich prijali do svojich
príbytkov počas vianočných sviatkov. Vyzbieralo sa 1491,11 € (154,40 € z farnosti
Božieho milosrdenstva, 1336,71 € z farnosti Povýšenia sv. kríža). Pán Boh zaplať.
20. Kancelária v úradných hodinách. V utorok zatvorená (v stredu p. dekan).

Sviatosť manželstva chcú prijať
Ing. Tomáš Arvaj, nar. v Snine a Ing. Veronika Širgeľová, nar. v Humennom, sobáš 10.2. o 14:00
Ing. Martin Lukáč, nar. v Snine a MUDr. Magdaléna Škovránová, nar. v Snine, sobáš 10.2. o 15:00

