VYHLÁSENIE
SLOVENSKÝCH BISKUPOV
K PARLAMENTNÝM VOĽBÁM 2020
Pred parlamentnými voľbami sa mnohí pýtajú koho voliť. Niektorí pochybujú,
či má vôbec význam ísť voliť. Aj keď Cirkev do kampane nevstupuje, k účasti
na voľbách jednoznačne povzbudzuje. Určite má význam ísť voliť a určite je možné si
vybrať. Hoci nedávame odporúčania ku konkrétnym stranám, prosíme všetkých, aby sa
pred voľbami oboznámili s programom, ktorý jednotlivé strany ponúkajú. Politické
ciele strán vždy konfrontujme s hodnotami evanjelia. Poďme voliť, a ako veriaci ľudia
sa rozhodnime s veľkou dávkou zodpovednosti!
Nenechajme sa strhnúť heslami, ktoré hrajú na emócie. Odolajme sloganom, ktoré
vyvolávajú pocity ohrozenia. Zachovajme si pokoj a zdravý rozum. Na tých, ktorí
podnecujú nepriateľstvo, si dajme pozor. Rýchle a radikálne riešenia sú príťažlivé,
no reálny život je zložitejší. Sme pútnici a cesta je náročná. Do cieľa však nevedú
skratky, ale vytrvalosť. Ak chceme lepšie Slovensko, potrebujeme konštruktívne
prístupy, ktoré majú skutočnú perspektívu.
Sme znechutení z podvodov a korupcie. Z materiálnej, aj morálnej. Nestrácajme
však nádej! Je vážnym zlom podvádzať, keď ide o majetok. Nemenej vážnym, keď ide
o človeka, muža a ženu stvorených na Boží obraz. Neustúpme preto nepoctivosti,
ani novým ideológiám. Správne rozhodnutie urobíme, keď budeme mať na zreteli
Ježiša Krista a jeho celú pravdu. Tú nesmieme nikdy opustiť! Volebné rozhodnutie
urobené vo svetle evanjelia a zdravého rozumu nám svedomie nikdy nebude vyčítať.
Biskupi Slovenska sa za vás modlia, pozývajú všetkých k modlitbám za voľby
a vyprosujú vám požehnanie i svetlo Ducha Svätého pre správne rozhodnutia.
V Bratislave, 21. februára 2020

Modlíme sa za Slovensko
Všemohúci Bože, na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a svätého Michala
archanjela Ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si
uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvätnú hodnotu života každého človeka,
neprípustnosť korupcie, rozkrádanie, klamstva a akékoľvek konania na úkor blížnych
a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie. Skrze Krista nášho Pána.
Amen.
(Autor a imprimatur – Mons. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy)
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

23. ročník

„Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48)
Ako môže Ježiš povedať niečo také! Veď vie, že sme len ľudia; vie, že nikdy
nebudeme dokonalí tak, že by sme sa už nikdy nedopustili ani toho najmenšieho
hriechu. Ako teda máme splniť toto prikázanie?
Boh nám, našťastie, dáva vzory, ktoré môžeme nasledovať: svätých. Pretože boli
ľuďmi, boli aj hriešnikmi, presne ako my. V Božích očiach však boli aj napriek tomu
„dokonalí“. Ich dokonalosť totiž nespočívala v ich bezhriešnosti, ale v ich odhodlaní
milovať Boha z celého svojho srdca a blížneho ako seba samého. Vďaka vlastnej
skúsenosti s Božou láskou dokázali kráčať za Pánom všade tam, kam ich viedol,
a milovať druhých ľudí láskou, ktorá pochádzala od Boha. Vytýčili si za cieľ byť čo
najmilosrdnejší a najveľkorysejší. Usilovali sa milovať svojich nepriateľov rovnako
oddane ako svojich priateľov a modliť sa za tých, čo ich prenasledujú.
Zamysli sa napríklad nad tým, ako blahoslavený Charles Foucauld zanechal
pôžitkársky a sebecký život a odišiel do púšte v Alžírsku, aby mohol žiť ako svedok
Kristovej lásky medzi Tuaregmi. Alebo ako svätý Alfonz de Liguori opustil výnosnú
právnickú prax, aby sa stal kňazom a mohol ohlasovať Božie posolstvo milosrdenstva.
Alebo si spomeň, akú veľkú trpezlivosť mala svätá Monika so svojím prchkým
manželom; aj vďaka nej sa z tohto neveriaceho muža stal napokon kresťan.
Z toho všetkého vyplýva toto: „dokonalosť“ nie je niečo nedosiahnuteľné.
Dokonalosť sa skrýva v láske k Bohu, ktorá nás privedie k zmene života a vďaka ktorej
urobíme všetko, o čo nás požiada. A je tiež o láske k blížnym – ba aj k nepriateľom –
podľa vzoru lásky, ktorou Boh miluje nás.
Nedaj sa týmto veršom z Písma znechutiť. Boh je milosrdný; vie, že si hriešnik.
Vie však aj to, že sa môžeš stať „dokonalým“ – vďaka jeho láske a milosti.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
24. 2.

Č: Jak 3, 13-18
Ev: Mk 9, 14-29
Matej

UT
25. 2.

Č: Jak 4, 1-10
Ev: Mk 9, 30-37
Frederik, Frederika

ČAS

6.30
7.45
18.00
6.30
17.00
18.00
6.30

Popolcová streda
Č1: Joel 2, 12-18
Č2: 2 Kor 5, 20-6,2
Ev: Mt 6, 1-6.16-18
Viktor

ST
26. 2.

Č: Dt 30, 15-20
Ev: Lk 9, 22-25
Regína

ŠT
27. 2.

7.45
16.00
17.30
18.00
6.30
15.00
16.00
17.30
6.30

Č: Iz 58, 1-9b
Ev: Mt 9, 14-15
Zlatica

PI
28. 2.

16.00
17.30
17.30
18.00

Č:Iz 58, 9c-14
Ev: Lk 5, 27-32
Radomír

SO
29. 2.

NE
1. 3.

1. pôstna nedeľa
Č1: Gn 2, 7-9; 3, 1-7a
Č2: Rim 5, 12-19
Ev: Mt 4, 1-11
Albín

DÁTUM
27.2.2020
28.2.2020
1.3.2020

ČAS
17.00
17.30
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30
14.30

6.30
18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
14.00
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ MVDr. Milan Sliacky, rodičia a súrodenci
+ Jozef Krupa, ul. Komenského
CSŠ
+ Jozef Savka, 1.výr.
+ Ján, Pavlína Potocký, babka Šoltýsová
ZBP Jozef a rod.
Večeradlo
+ Vojtech Dančík; + Štefan Gerboc;
+ Ján Pavlík, 15.výr.
+ Štefan Zuščák
+ Mária Jelová
CSŠ
Nemocnica
Stakčín: ZBP Stanislav a Valika, 60 r.
+ Marta Andrejčíková; + Vojtech a Mária Kováčoví
+ Mária, Pavol Čus, + Anna, Martin Andrejčíkoví
+ Anna, Ján Ondicoví
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
ZBP Michal, 30 r.ž. a jeho rod.
+ Katarína, Štefan Ihnátoví
+ z rod. Gnipovej, Hašuľovej, Ľoncovej
Nemocnica (15:30 krížová cesta)
Stakčín: + Štefan Poldruhák
Krížová cesta
+ Mária Pavlíková, 1.výr.; + Anna, Michal
Siničákoví, zať Dušan a Adam Kepič
ZBP Márie Dunajovej
+ Juraj Peľo, 3.výr.
+ Ján, Anna Hišemoví a synovia Ján, Rudolf,
Andrej;+ Jozef Štofík a rodičia, ul. Podhorská
+ Mária Kozejová, 1.výr.; + Juraj a Mária Vološinoví
+ MUDr. Emil Homza; + Alžbeta Jankajová
Stakčín: ZBP rod. Dereninová
Nemocnica
ZBP Jozef Gerboc, 70 r.ž.; ZBP Anna a Ján a rod.
Pobožnosť, krížová cesta a pôstna kázeň
ZBP Vladimíra a celej rod.

ROZPIS SLUŽIEB

LEKTORI
Krížová cesta - PaedDr. Viera Hišemová
Sv. omša – PaedDr. Viera Hišemová
Krížová cesta - miništranti
Richard Maťoška / sk.s.Rudolfy
manželia Pavlíkoví
Tadeáš Čop a Bianka Ninčaková
manželia Aľušíkoví
Krížová cesta - kňazi

ŽALM

Eva Mária Karľová
Mgr. Matúš Rosoľanka
Ing. Marianna Hancová
Matúš Kozej

OZNAMY

1. Úprimná vďaka za vaše milodary, ktoré ste minulý týždeň obetovali
pri pravidelnej mesačnej zbierke na kostol. Vyzbieralo sa 1670,98 €.
2. Dnes od 11:30 do večernej sv. omše bude fašiangová zmierna poklona, na ktorú
vás srdečne pozývame. Za obvyklých podmienok pri fašiangovej zmiernej
adorácii (aspoň 30 min.) možno získať úplné odpustky. Fašiangová celodenná
zmierna poklona pokračuje v pondelok a v utorok.
3. Dnes popoludní o 15:00 v CCVČ sa uskutoční stretnutie členiek duchovnej
rodiny.
4. V utorok 25.2. sv. omša v nemocničnej kaplnke nebude. Upozorňujeme, že počas
pôstneho obdobia budú sv. omše v nemocničnej kaplnke každý piatok spolu
s krížovou cestou o 15:30.
5. V stredu 26.2. je Popolcová streda, ktorou sa začína pôstne obdobie. V tento deň
nás viaže prísny pôst (trikrát cez deň sa najesť, raz dosýta, bezmäsitý pokrm).
Sv. omše budú ráno 6:30 a večer o 18:00, 16:00 v nemocničnej kaplnke.
6. Nácvik detského zboru bude vo štvrtok 27.2. o 16:30 v mládežníckej miestnosti.
7. Vo štvrtok 27.2. o 17:30 pozývame rodičov a deti, zvlášť prvoprijímajúce,
na sv. omšu s katechézou pre nich. Predtým o 16:30 sa uskutoční v CCVČ veľké
stretko rodičov a prvoprijímajúcich detí. (Deti nech si donesú pero.)

8. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude vo štvrtok 27.2. o 18:30.
9. V piatok 28.2. celodenná eucharistická poklona nebude, o 17:30 bude
pobožnosť krížovej cesty, večerná sv. omša je s katechézou pre mladých
a birmovancov.
10. Budúca nedeľa 1.3. je 1. pôstna nedeľa a zároveň prvá nedeľa v mesiaci.
Pri sv. omšiach sa koná zbierka na charitu, popoludní o 14:00 pobožnosť,
po nej krížová cesta s pôstnou kázňou a výmenou ružencových tajomstiev.
11. Pozývame všetkých na jednodňovú farskú lyžovačku, ktorá sa uskutoční 2.3.
(pondelok) v lyžiarskom stredisku Tylicz (Poľsko). Cena lyžovačky je 30 €.
Nahlasovať sa môžete u Gabiky Jankovej na t. č.: 0915 236 962. V prípade,
že nemáte svoj vlastný výstroj alebo lyže, bude možnosť si ich vypožičať
za poplatok 5 €. Záujemcov
pozývame v deň odchodu na rannú
POĎAKOVANIE
sv. omšu o 6:30, po nej bude odchod
A PRIVÍTANIE...
autobusu z parkoviska pred kostolom. Vítame medzi nami novú predstavenú
sestier SDR, sestru Augustínu Hadačovú
12. Kancelária v úradných hodinách
a ďakujeme
za
doterajšiu
službu
(v stredu p. dekan).
predstavenej sestre Blandíne Peterovej.
MILODARY
na kostol: Ružencové bratstvo 1000 €, z pohrebu P. Gancarčíka 50 €.

