Sv. Jozef bol pestúnom Pána Jeţiša a pred zákonom bol
jeho otcom a manţelom Panny Márie. Vieme o ňom veľmi málo, len to, čo je o ňom napísané v Sv. Písme. Pochádzal z kráľovského rodu, bol potomkom kráľa Dávida. Narodil sa v Betleheme, no potom neskôr sa presťahoval do Nazareta, pravdepodobne kvôli práci. Bol chudobným tesárom. V Nazarete sa zasnúbil s Máriou, tradícia hovorí, ţe vtedy uţ bol v pokročilom veku. Keď Mária počala, bolo to tajomstvo, takţe ani Jozef o tom nevedel. Tam sa ukázal Jozefov charakter. Spolu totiţ nebývali ani neţili, a on videl, ţe čaká dieťa. Zrejme ho to
trápilo; podľa vtedajších zvyklostí ju mal dať ukameňovať. On sa však rozhodol, ţe ju radšej potajomky prepustí, aby jej neublíţil. Vtedy sa mu zjavil Pánov anjel a
povzbudil ho, aby si ju nebál zobrať za manţelku, lebo
to, čo sa v nej počalo, je od Boha. Jozef poslúchol. Ďalšia zmienka o ňom je vtedy, keď išiel na základe vládneho nariadenia do Betlehema, keďţe bolo veľké sčítanie
ľudu v Rímskej ríši, do ktorej vtedy patrila aj Palestína.
Tam Mária porodila svoje dieťa – Jeţiša, dlho očakávaného Mesiáša. Jozef vţdy vystupuje ako hlava rodiny,
ako ten, ktorý sa má zodpovedne postarať o svoju rodinu.
Na štyridsiaty deň išli do Jeruzalema, aby obetovali Jeţiša v chráme Bohu. Potom sa vrátili do Betlehema. Do
Nazareta zrejme nechceli ísť kvôli jeho neslávnej povesti. V evanjeliu sa spomína aj príbeh mudrcov, ktorí prišli
do Betlehema pokloniť sa kráľovi. Bolo to asi dva roky
po narodení Jeţiša. Keďţe kráľ Herodes potom číhal na
ţivot malému Jeţišovi, Jozef sa zobral s celou rodinou do
Egypta. Tradícia hovorí, ţe tam sa usídlili v niektorej zo
ţidovských osád, asi na severovýchode od Káhiry. Keď
nebezpečenstvo pominulo, vrátili sa z Egypta, ale usadili
sa v Nazarete, keďţe krutovláda Herodesovho nástupcu
Archelaa pokračovala. Ďalej sa sv. Jozef spomína uţ iba
raz, a to keď sa dvanásťročný Jeţiš stratil v chráme. Táto
krátka správa hovorí o tom, ţe Svätá rodina viedla usporiadaný ţivot – kaţdý rok chodievali do chrámu, ako kázal ţidovský zákon. V ďalších rokoch sa Jeţiš vyučil
popri Jozefovi tesárskemu remeslu.Viac zmienok v
Evanjeliu o sv. Jozefovi nemáme. Nezachytávajú ani
jedno jeho slovo. Nevieme ani to, kde a kedy zomrel. Asi
sa to stalo ešte pred verejným vystúpením Jeţiša.

17. marec 2019
Počas kaţdého pôstneho týţdňa sa môţeme zjednotiť v
úmysle, na ktorý obetujeme svoje modlitby, obety a
pôsty. V tento pôstny týţdeň ich môţeme obetovať za
uzmierenie a odpustenie u dlhoročných hnevníkov v
rodinách a susedstve.
V pôstnom období mávame ako obvykle v kostole
poboţnosť kríţovej cesty. Tento piatok o 16:20 a kaţdú
nedeľu o 15:00. V piatky sa budú kríţovú cestu modliť
birmovanci po skupinách, podľa toho, ktorá skupina má
daný piatok sluţbu ( 8.3. - 8.B/1,
15.3.-9.B/1 , 22.3.-9.B/2 , 29.3.– 7.A/1, 5.4.– 7.A/2,
12.4.– 7.B/1 )
Na budúcu nedeľu o 15:00 sa budú kríţovú cestu
modliť prvoprijímajúce deti z roku 2018
V piatok 22.3. 2019 bude po večernej omši
evanjelizačný program Godzone Mission. (Z tohto
dôvodu bude sv. omša o 17:00.) Pozývame všetkých,
aby sa prišli duchovne povzbudiť a načerpať
z osobných svedectiev, prednášky, ale aj piesní chvál.
Vyuţime príleţitosť, veď moţná práve cez tento čas sa
chce Duch Svätý dotknúť našich sŕdc. Pre birmovancov
je tento program záväzný.
——————————————————————,,Ocko čo je toto za ovocie?"
,,To sú čierne ríbezle."
,,A prečo sú červené?"
,,No lebo sú ešte zelené."
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Modlitba

Modlitba je pre mňa príleţitosť rozprávať sa s Pánom.
On dáva zmysel môjmu ţivotu a ukazuje – ak to chcem
vidieť a počuť – čo je pre mňa najlepšie. Ak si teda
dokáţem odoprieť nejaký film, leňošenie v posteli a
podobné radovánky, získam čas na to najdôleţitejšie:
rozhovor s Pánom, na sluţbu druhému, .... Ak budem
počúvať, dá mi na to potrebné rady, ako dáva rady tréner svojmu zverencovi, aby všetko dobre zvládol, aby
víťazil (v kaţdom pokušení) a preţíval radosť. Na začiatku sa to môţe zdať nezaujímavé, ale verím a prajem si, aby sme po modlitbe, čiţe stretnutí s Pánom,
preţili čistú radosť a zaţili naplnenie.

+ manţel, rodičia Kozaňákoví a
Judiakoví 122

18:00

BP pre syna Jozefa a za BP pre Ľudku

14:00

+ manţel a rodičia z č. 528

18:00

+ rodičia a + brat Jozef a + Karol a
Margita Michlík

06:30

V cirkvi sme privítali
Miroslava Buláková (*4.3.2019)

...nech je jej život Bohu na slávu, svetu na
osoh, rodičom na radosť a jemu samému na spásu.

Pán si povolal:

Za zdravie a BP pre Jozefov z č. 180

18:00

+ Ignác Smolár a + manţelka Ludvika

06:30

Martin Jozefiak (†40)
...Nech ho Pán prijme k sebe do radostí
večného života

+ Krištof a Johana Blahút
a ich + rodičia č. 243

17:00

Poď. za 50 r.ţ. a BP pre rodičov z č. 64

07:00

Na úmysel celebranta

07:00

Poď. za 60 r.ţ. a + manţel a starí rodičia
č. 785

08:30

Za Boţí ľud

10:30

V sobotu 06. apríla 2019 organizujeme „Pôstnu farskú
púť― na horu Butkov s nasledovným programom:
poboţnosť na prvú sobotu v mesiaci, kríţová cesta na
horu, sv. omša na hore /p. kaplán Peter/, korunka Boţieho
milosrdenstva. Odchod autobusu od kasárne bude zo
zástaviek SAD o 8,00 hod. Je potrebné si zabezpečiť
stravu a občerstvenie na celý deň. Prihlásiť sa môţete do
30.marca 2019 u p. Štefana Kolenčíka, mobil:
0907526259

UTOROK

06:30

FÉRIA

SV. JOZEF ŢENÍCH PANNY MÁRIE,
SLÁVNOSŤ

STREDA

+ brat a +starí rodičia č. 758

FÉRIA

ŠTVRTOK

18:00

PIATOK

+ manţel, poď. za 65 r.ţ. za BP pre deti
a vnúčatá z č. 508

Adorácia bude vo štvrtok od 17:00
do sv. omše

PONDELOK

06:30

SOBOTA

+ manţel a + rodičia č. 779

18.-24. marec
2019

NEDEĽA

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

18.-24. marec 2019

FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Lektorská služba (nedeľa, prikázaný sviatok) - skupina: III

