Liturgický program 3. Týždeň v období cez rok
Pondelok: 22.1.
Féria
Utorok: 23.1.
Féria
Streda:
24.1.
Sv. František Saleský,bis., spom.

Meretice
17.00 CZŠ
+ z rod. Kováčovej
7.45 CZŠ

Štvrtok: 25.1.
Obrátenie sv. Pavla apoštola,
sviatok
Piatok: 26.1.
Sv. Timotej a Títus, bis.,
spomienka
Sobota 27.1.
Panny Márie v sobotu
Nedeľa 28.1.
4. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ
ROK

Farské oznamy

Milodary: Na farský kostol obetovala
Bohuznáma 50 eur, Bohuznámy 50 eur,
Bohuznáma 50 eur. Na kostol v Bzenove
obetovali z pohrebu +Margity 150 eur.
Dnes je zbierka na ACM a UPC. Na
budúcu nedeľu je januárová zbierka na
opravu farského kostola a kostola
v Bzenove. Pán Boh zaplať za vaše
milodary.

Otec arcibiskup Mons. Bernard Bober nás
pozýva do košickej katedrály na
slávnostnú sv. omšu pri príležitosti
25. výročia jeho biskupskej vysviacky.
Táto slávnosť sa uskutoční 30. Januára
(utorok) so začiatkom o 10.00 hod.

Upratovanie kostola: 27. 1. – 2. 2.
Kostol sv. Imricha: Alžbeta Fečová,
Ladislav Hudák, Valéria Kalatová.
Kostol sv. Ondreja: Ján Marcinko, Valéria
Vitkovičová, Ján Krajňák, Pavel Fejerčák,
Anton Lipták, Alžbeta Liptáková.

18.00+adorácia
+ Ján Tomaščak
18.00
sv. omša pre deti
ZBP rod Karoliová
8.00
Za farnosť

Bzenov

Sv. František Saleský

18.00
+ Jozef, Alžbeta
Mikuloví

17.00
sv. omša pre deti
+ František

8.00
9.15
Poď za 40 r. manželstva + Ján, Mária Papcun
Jozef, Helena
10.30
ZBP Tomáš

V nedeľu 4. Februára 2018 sa v našej
farnosti
uskutoční
3.
Ročník
Fašiangovej šiško-párty. Podmienkou je
prísť v karnevalovej maske a priniesť
šišky alebo iné koláče. Zapísať sa je
potrebné v sakristii kostolov, deti do 7
rokov nech zapíšu rodičia. Tombolový
lístok si deti môžu zakúpiť v piatok po
detských sv. omšiach v hodnote 6
dukátov. Kto by chcel z dospelých
prispieť do tomboly pre deti, môže
priniesť tieto veci na faru.

Zo strany niektorých veriacich vyšla
iniciatíva
chodiť
po
niektorých
farnostiach s úmyslom vyzbierať
peniaze na opravu farského kostola. Kto
by mal záujem nech sa zapíše v sakristii
kostola. Táto iniciatíva by bola
zrealizovaná v pôstnom období a bol by
to zároveň aj pôstny skutok pokánia.

V celej Cirkvi je v čase od 18. do 25.
januára Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov.

Pôvod mena: z tal. od sv. Františka z Assisi,
ktorého otec nazýval v detstve pre jeho
znalosť francúzštiny Francesco – Francúzik.
Svätec sa narodil na taliansko-švajčiarskom
pohraničí v Savojsku na zámku Sales 21.
augusta 1567. Vyštudoval filozofiu a právo
v Paríži. Počas svojho pobytu v Paríži býval
v jezuitskom kolégiu a získal aj vynikajúce
duchovné vedomosti. Ako 19-ročný pod
vplyvom reformácie prekonal krízu viery.
Podľa náuky o predurčení bol presvedčený,
že bude zatratený. Mal pevnú povahu
a krízu prekonal myšlienkou: „Keď už
nebudem môcť milovať Boha vo večnosti,
chcem ho milovať aspoň tu na svete.“
Po štúdiách v Paríži absolvoval právnickú
fakultu v Padove. Ako dvadsaťštyriročný
napriek nesúhlasu otca si zvolil kňazskú
dráhu. Jeho prvé pôsobisko bolo celkom
pod vplyvom kalvinizmu. Nedal sa
znechutiť a svojimi listami burcoval
k návratu ku kresťanstvu. V r. 1599 pápež
vymenoval úspešného misionára za
pomocného a v r. 1602 za diecézneho
biskupa v Ženeve. Aj v svojom biskupskom
úrade bol neúnavným pisateľom a štatistiky
hovoria, že napísal okolo 6 000 listov.
Vyčerpaný apoštolskou činnosťou zomrel
28. decembra 1622. Pius XI. ho v roku 1923
vyhlásil za patróna tlače a žurnalistov. Na
jeho sviatok pápeži vydávajú posolstvo
k
Svetovému
dňu
spoločenských
komunikačných prostriedkov, ktorý sa slávi
na Siedmu veľkonočnú nedeľu.
V ikonografii je zobrazený sám alebo so sv.
Janou Františkou de Chantal. Vedľa svätca
často vidíme srdce ovinuté tŕním.

Obrátenie sv. Pavla

Pôvod mena: z lat. paulus – malý,
nepatrný. Život apoštola Pavla je asi
najviac autobiograficky zaznačený vo
Svätom písme. Predovšetkým sú to Skutky
apoštolov, ktoré hovoria o Šavlovi a jeho
úlohe a postavení v Jeruzaleme, o jeho
úlohe
pri
prenasledovaní
prvých
kresťanov, o obrátení Šavla a jeho prijatí do
apoštolského zboru. Ďalšími prameňmi sú
jeho listy, v ktorých často opisuje svoje
povolanie a svoje pripočítanie k apoštolom,
ale aj vedomie svojej nehodnosti pred
Bohom a ľuďmi. V jeho listoch
adresovaných kresťanským obciam, ktoré
on založil, rovnako ako aj svojim najbližším
spolupracovníkom,
nachádzame
najdôveryhodnejšie údaje o jeho živote,
ktoré ako autobiografia končia v rímskom
väzení v očakávaní blízkej smrti. Apoštol
Pavol ako zástanca a hlásateľ Krista bol
viac ráz bičovaný, kameňovaný, no napriek
tomu nikdy neustal v svojej misionárskej
činnosti. Založil viacero cirkevných obcí
v Malej Ázii a ustanovil im aj biskupov.
Spolu s apoštolom Petrom budoval rímsku
cirkev. Nebojácne vystupoval aj pred
mocnými tohto sveta, ktorí prenasledovali
kresťanov, ale zároveň všetkých veriacich
vyzýval modliť sa za verejných činiteľov.
O jeho smrti už hovorí tradícia a svedectvá
jeho súčasníkov. Nad hrobom apoštola bola
postavená jedna z hlavných rímskych
bazilík – Bazilika sv. Pavla za hradbami.
V ikonografii je zobrazený väčšinou ako
starý, malý muž, v pravej ruke s knihou
a v ľavej s mečom. Často ho vidieť s tromi
prameňmi, ktoré naznačujú, kde bol sťatý
a pripomínajú zázrak s prameňmi.

