31. marec 2019

Sv. Vincent Ferrerský

Pôvod mena: z lat. vincens –
víťaziaci, premáhajúci. Narodil sa vo Valencii v Špa-

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
milosť obrátenia tých, ktorí žijú dlhodobo
v smrteľných hriechoch.

N ov ot s ký ž ur ná l

nielsku r. 1350. Keď mal
sedemnásť rokov, vstúpil do
rehole dominikánov. Študoval vo Valencii, v Barcelone
a v Leride. Prijal kňazskú
vysviacku vo veku dvadsaťpäť rokov. Bol učiteľom
filozofie, predstaveným dominikánov, spovedníkom aj
protipápeža Benedikta XIII., ale opustil ho, keď sa mu
nepodarilo priviesť ho k jednote Cirkvi. Ako päťdesiatročný sa podujal na veľkú kazateľskú misiu po Európe. Vyzýval k pokániu. Kázal na námestiach, lebo
žiadne kostoly nemohli pojať zástupy, ktoré sa zhromažďovali. Svojou charizmou vzbudil obdiv, ale i odpor. Je pokladaný za najväčšieho kazateľa pokánia v
15. storočí. Zomrel vo Vannes 5. apríla 1419, keď sa
vracal z misie v Anglicku, kde bol na pozvanie kráľa.
Pochovaný je v katedrále Vannes. Vr. 1458 bol svätorečený. Uctievali si ho remeselníci (pokrývači, murári,

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 budú krížovú cestu
modliť naši poslanci
Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v
kostole vo štvrtok a v piatok od 16:30. Chorých
navštívime ako obvykle v piatok od 8:00
V CSS STUDIENKA vo štvrtok o 9:00 a následne tam
bude sv. omša.
O predmodlievanie posvätného ruženca na prvú sobotu
v mesiaci prosíme tieto ruže: Sv. Jozef robotník,
Sv. Jozef ochranca kresťanských rodín, Sv. Justína,
Sv. Klára, Sv. Košickí mučeníci.
Autobus na horu Butkov pre tých, ktorí sa na túto púť
prihlásili bude odchádzať v sobotu ráno o 8:00
od kasární a pôjde po zastávkach smerom nadol.

drevorubači); bol vzývaný pri nebezpečenstvách rôzneho druhu a pri viacerých chorobách. Vikonografii je
zobrazený v dominikánskom habite v postoji kazateľa s knihou, krížom alebo ľaliou.
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č.ú. SK62 0900 0000 0000 5417 9595

Márnotratný syn
Každý z nás je niekedy tým mladším márnotratným
synom z dnešného evanjelia: stratený a opantaný svojími hriechmi, ktoré nás zväzujú a ťahajú dole, až máme
niekedy pocit, že nevieme už ani vstať a vrátiť sa. A
predsa, niekde sa objaví maličká túžba: vydať sa na
cestu domov, byť – hoci najmenším – v dome Otca.
Ľútosť a túžba po odpustení a spoločenstve nás opäť
stavajú na nohy. A hostina je pripravená.
No niekedy sme tým starším synom: opantaný svojou
pýchou a predovšetkým trpkosťou. Starší syn je stratený, napriek tomu, že je doma. Je ďaleko od domu Otca,
pretože je vzdialený svojím hnevom, ale najmä svojím
neustálym súperením a porovnávaním sa s ostatnými.
Na našej ceste životom sme niekedy mladším i starším
synom. Avšak musíme opustiť aj mladšieho syna aj
staršieho syna, aby sme sa stali ako milosrdný a milovaný Otec: naplnení túžbou radovať sa a oslavovať
život, ktorý nám Boh dáva v hojnosti. Toto je cieľom
nášho života!

14:00

+ Martin Jozefiak a účastníci pohrebu
č. 1049

18:00

+ otec a +brat, BP pre rod. č. 865

06:30

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

Úmysel celebranta

+ Štefan a Terézia Kuchtiak č. 204

...nech je ich život Bohu na slávu, svetu na osoh, rodičom
na radosť a im samým na spásu.

18:00

+ rodičia Anton a Cecília č. 262

06:30

+ Terézia a František č. 556

18:00

+ rodičia Durčákoví a Kovalšíkoví a
+ manžel Jozef

07:00

Poď. za 50 r.ž. a za 30 r. manželstva

07:00

+ Syn, + manžel a + súrodenci č. 532

08:30

Za Boží ľud

10:30

UTOROK

18:00

STREDA

Poď. za 75 r. života a za zdravie

V cirkvi sme privítali:
Róbert Kukuča (*7.1.2015)
Nikola a Michaela Šogorové (*1.3.2019)
Dominika Pilšáková (*6.3.2019)
Ester Smarkoňová (* 18.3.2019)

STREDA

06:30

ŠTVRTOK

Zdr manžela a BP pre deti a vnúčatá 414

"Kde je láska, tam sa dejú veľké veci, kde sa nič veľké
nedeje, je to preto, lebo tam niet nijakej lásky."
(Sv. Ignác z Loyoly)

”Skutočne len veľmi málo ľudí chápe, čo by im Boh
preukázal, keby sa mu celkom odovzdali.”
(Sv. Ignác z Loyoly)

PIATOK

18:00

SOBOTA

+ Anna Blašťáková a + z rod. Blašťák a
Prokop

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

PONDELOK

06:30

NEDEĽA

+ z rod. č. 788

1.-7. apríl
2019

ŠTVRTOK

UTOROK

PONDELOK

1.-7. apríl 2019

FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

SV. VINCENT FERRERSKÝ,
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA

FÉRIA

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

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

