24. marec 2019

Slávnosť zvestovania Pána

Na deň 25. marca pripadá slávnosť Zvestovania Pána.
Tento dátum je presne deväť mesiacov pred Vianoca-

Počas každého pôstneho týždňa sa môžeme zjednotiť v
úmysle, na ktorý obetujeme svoje modlitby, obety a
pôsty. V tento pôstny týždeň ich môžeme obetovať za
oslobodenie z akýchkoľvek závislostí.

N ov ot s ký ž ur ná l

mi, teda pred Narodením Pána. Pripomíname si udalosť, že k Panne Márii prišiel anjel, ktorý jej oznámil,
že sa stane matkou dávno očakávaného Vykupiteľa,
Mesiáša. Okamih počatia Pána Ježiša v lone Panny
Márie sa spája práve s okamihom zvestovania. Keďže
Mária s Božím plánom súhlasila, zostúpil na ňu Duch
Svätý a ona počala. Mesiáš teda mohol prísť na svet,
aby celé ľudstvo vykúpil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Už tesne po prvom hriechu Boh prisľúbil, že
nenechá ľudstvo samotné (Gn 3). Aj v priebehu dejín
Starého zákona svoj sľub viackrát potvrdil, napr. prorok Izaiáš asi 500 rokov pred narodením Krista napísal: „Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!“ (Iz 7, 14)
Dnešný sviatok je teda aj pripomienkou toho, že Boh
dodržal svoj sľub tým, že poslal svojho Syna na svet,
aby ho vykúpil.
Sviatok sa začal sláviť koncom 4. storočia na Východe. V 7. storočí prešlo jeho slávenie aj na Západ. Do
Druhého vatikánskeho koncilu sa slávil ako mariánsky

V pôstnom období mávame ako obvykle v kostole
pobožnosť krížovej cesty. V piatok o 17:20 a každú
nedeľu o 15:00. V piatky sa krížovú cestu modlia
birmovanci po skupinách, podľa toho, ktorá skupina má
daný piatok službu ( 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 bude krížovú cestu
modliť spoločenstvo modlitby matiek
V pondelok je Slávnosť Zvestovania Pána, kedy si už
každoročne pripomíname deň počatého dieťaťa. Vzadu
v kostole si môžete zobrať bielu stužku, pripnúť si ju na
vetrovku, a vyjadriť tým svoj postoj k životu
nenarodených detí. Tiež tam sú k dispozícii letáky ku
dňu počatého dieťaťa.
V piatok 29.3. po večernej sv. omši bude na starej fare
stretnutie všetkých animátorov, ktorí chcú v lete
pomôcť pri dedinskom tábore. Spodná veková hranica
sú terajší siedmaci. Lebo dať seba, znamená nájsť seba.
Na budúci víkend sa v noci zo soboty na nedeľu mení
zimný čas na letný. Hodiny si posúvame o jednu hodinu
dopredu.

sviatok, po koncile je zaradený medzi sviatky Pána.
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Byť Kristov svedok
„Zníženie“, či „zredukovanie“ kresťanstva, na čosi nepatrné v našom osobnom i spoločenskom živote, je jednou
z najväčších tragédií našej doby. Jedna z opovážlivých
diagnóz prečo je to tak, je „diagnóza Aténčanov“, o ktorej
počúvame v 17.kapitole Skutkov apoštolov: „Nepoznáme
toho, koho uctievame“! Inými slovami ide o devalváciu
toho, čo musíme investovať, aby sme našli ten jediný poklad, či vzácnu perlu svojho života. Je to devalvácia toho
„všetko“, čo máme predať na to „iba trochu“ alebo
„trochu viac“, ale nie všetko. Pohan vždy bol, je a bude
ten, kto nepozná živého Boha. Zrejme nik z nás nepochybuje o tom, že kresťanstvo nie je istým druhom náboženskej techniky, ktorú keď vykonáme, tak budeme milí Bohu a keď ju nevykonáme, tak nastane opačný variant. To
veľmi pripomína pohanské náboženstvo. Každý z nás má
zanechať svoj dar pred oltárom a prísť až vtedy, ak si
„narovná život“. a to nastane až vtedy, ak bude hľadať aj
za cenu všetkého ten jediný poklad svojho života. V tejto
súvislosti je potrebné vnímať slová učeníkov po jeho
zmŕtvychvstaní: „Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela?“ On im povedal: Zmŕtvychvstalý Ježiš hovorí svojim učeníkom i nám: „Vám neprislúcha poznať
časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale keď
zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi
svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po
samý kraj. Keď učeníci prejavujú zvedavosť v súvislosti
s koncom sveta, Ježiš otáča rozhovor a teda aj ich pozornosť na poslanie, ktoré majú. Na to sa majú sústrediť, a na
nič iné! Nič iné nie je našou starosťou, iba toto naše poslanie: …byť jeho svedkami….

14:00

Poď. za 80 r.ž. a BP pre deti, vnúčatá a
pravnúčatá č. 111

18:00

Voľný úmysel

06:30

SOBOTA

PIATOK

STREDA

18:00

Za BP pre členov predvianočného
Deviatnika, č. 785

18:00

+ rodičia Furgalákoví a + starí rodičia
Brandysoví

06:30

+ Veronika Jendrašíková, + rodičia a
sestra

18:00

+ manžel a BP pre rod. č. 236

07:00

Poď. za 50 r.ž. a BP pre rod. č. 890

07:00

+ Anton a Juliana Fafalák

08:30

Za Boží ľud

10:30

Elena Čierna (†67)
...Nech ju Pán prijme k sebe do radostí
večného života
V sobotu 06. apríla 2019 organizujeme „Pôstnu farskú
púť“ na horu Butkov s nasledovným programom:
pobožnosť na prvú sobotu v mesiaci, krížová cesta na
horu, sv. omša na hore /p. kaplán Peter/, korunka Božieho
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 môžete do
30.marca 2019 u p. Štefana Kolenčíka, mobil:
0907526259

Spoločenstvo Modlitby Matiek vás pozýva na
MODLITEBNE TROJDNIE
- v piatok 29.3.2019 po večernej sv. omši
- v sobotu 30.3.2019 po sv. omši (ráno)
- v nedeľu 31.3.2019 o 15:00 alebo po krížovej ceste.

UTOROK

Pán si povolal:
+ Jozefína Pidíková a úč. pohrebu, č.
336

STREDA

06:30

ŠTVRTOK

Za zdravie Lukáša a Janky

PIATOK

18:00

SOBOTA

Poď. za 30 r.ž. a BP pre rod. č. 814

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

PONDELOK

06:30

+ Serafín a jeho rodičia č. 102

NEDEĽA

25.-31. marec
2019

NEDEĽA

Za zdr. a BP pre rod. Šustek č. 348

ŠTVRTOK

UTOROK

PONDELOK

25.-31. marec 2019

ZVESTOVANIE PÁNA
SLÁVNOSŤ

FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

"K
Lektorská služba (nedeľa, prikázaný sviatok) - skupina: I

