Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj
život za ovce...“
Dobrý pastier v každej farnosti má
ovečky, ktoré poznajú jeho hlas a s láskou
v srdci ho nasledujú. Tieto ovečky si
uvedomujú, že keď sú pri svojom
pastierovi – sú v bezpečí. Aspoň raz za
mesiac sa vyznávajú zo svojich hriechov
a často jedia Pravý pokrm a pijú Pravý
nápoj – Telo a Krv nášho Pána Ježiša
Krista.
Nedajú
sa
odradiť
ani
posmeškami ľudí a inými provokáciami
Kristových nepriateľov. Práva láska ku
Kristovi má vždy veľa nepriateľov.
Manželia nasledujúci Krista svedectvom
svojho života ukazujú deťom, že Ježiš je
tou osobou, ktorú treba milovať.
Neposielajú len svoje deti do kostola, ale
aj sami chodia na sväté omše. Vedia, že
nie je správne žiadať od detí to, čo oni
sami nerobia. Strácajú tým autoritu
a vážnosť u detí. Postupne ich deti
prestanú poslúchať. Spoločná modlitba
v ich rodine má svoju pravidelnosť
a deťom vysvetľujú hlavné pravdy našej
katolíckej viery v Boha. Úcta ku kňazovi
takýmto ovečkám vo farnosti nechýba
a snažia sa mu v jeho pastoračnej službe
pomáhať ako najlepšie vedia. Kňaz vo
farnosti je vyslancom Ježiša Krista,
Dobrého pastiera, a skutoční veriaci ho
prijímajú s úctou a s láskou v srdci.
Vedia, že kňaz vo farnosti je pre všetkých
a dokonca aj pre neveriacich alebo tých,
ktorí
iným
rôznym
spôsobom
poubližovali a znepríjemňujú im život.
Kňazovi
sa
snažia
v
pastorácii
napomáhať podporovaním jeho aktivít
napr. modlitbou a pôstom a nie mu
diktovať čo ma robiť alebo nemusí robiť.
Neurážajú sa keď kňaz nesúhlasí s ich
názormi, ale prijímajú to ako Božiu vôľu.
Poslušnosť a pokora. Sú poslušní svojmu
kňazovi, ako je kňaz poslušný svojmu
biskupovi.
Dnešná nedeľa Dobrého pastiera je pre
nás všetkých povzbudením k modlitbám
za našich kňazov.

Ďakujme za dobrodenia, ktorých sa nám
cez nich dostalo. Prosme, aby Pán doplnil
svojou milosťou ich pastoračnú službu
tam, kde oni nevládzu alebo nevedia ako
ďalej. Modlime sa za nové kňazské a tiež
misijné povolania.
Prosme v tejto chvíli spoločne: ,,Pane, daj
nám i celému svetu pastierov podľa
tvojho srdca. Prosíme, daj, aby boli
horliví, aby tak ako ty, dokázali obetovať
svoj život za tvoje ovečky. A napokon
prosíme, daj, aby sme bezpečne spolu s
nimi raz prišli k tebe – k Dobrému
Pastierovi – do večnej slávy.“
Modlitba za kňazov
Pane Ježišu, ktorý ako Dobrý Pastier
prebývaš medzi nami v Oltárnej Sviatosti.
Prosíme Ťa, zošli zo svätostánku hojné
lúče svojej milosti na našich duchovných
pastierov. Udeľ im všetky milosti, ktoré
potrebujú pre svoje i naše posvätenie.
Žehnaj ich, keď v modlitbe dvíhajú svoje
srdcia k Tebe. Žehnaj ich, keď nám
zvestujú Tvoje sväté slovo. Žehnaj ich,
keď
v
kňazskom
úrade
pracujú pre spásu nesmrteľných duší.
Vrúcne Ťa prosíme, daj, aby boli
pastiermi podľa Tvojho Božského srdca.
A až raz prídeš súdiť pastierov a ich
stáda,
nech
dosiahnu
korunu
večného života.
Amen.
Drahý náš duchovný otec Marek,
chceme sa Vám poďakovať za všetko, čo pre
nás robíte, čím ste, čo nám dávate. Ďakujeme
za Vašu obrovskú starostlivosť o farnosť.
Pane Ježišu prosíme Ťa, za nášho duchovného
otca. Žehnaj ho a ochraňuj, aby nás viedol aj
naďalej k Tebe.
.
Veriaci farnosti RADATICE
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4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.
„Plní žiarlivosti rúhavo odporovali“
/Sk 13, 45/
Vedel si, že v gréčtine slovo
„žiarlivosť“ znamená aj „horlivosť“?
Akoby medzi týmito dvomi emóciami
bola len veľmi tenká hranica.
Žiarlivosť v nás vzniká vtedy, keď
vidíme, že niekto sa teší z niečoho, čo
by sme chceli mať aj my. Horlivosť zasa
vzniká z túžby vidieť druhých tešiť sa z
niečoho, čo my považujeme za dobré a
žiadúce. Žiarlivý človek sa sústredí na
seba, kým horlivý na druhých.
Toto rozlíšenie nám môže pomôcť
pochopiť reakciu niektorých Židov zo
synagógy v Antiochii v Pizídii. Začali
žiarliť, keď videli, aké veľké zástupy
počúvajú Pavlovo a Barnabášovo
kázanie. Nahnevalo ich, že sa toľkej
pozornosti dostáva akýmsi prišelcom a
cudzincom, a nie im. Nás len
prenasledujú a krivdia nám. A títo dvaja
prišelci pritiahli obdiv celého zástupu –
dokonca aj pohanov!
Toto je cesta žiarlivosti. Keď vidíme,
ako sa niekto teší z niečoho dobrého,
naša túžba po danej veci rastie. A ak si
nedáme pozor, naša túžba sa môže
meniť na trpkosť a hnev voči tomuto
človekovi. Ba ak naša žiarlivosť narastie
ešte viac, môže sa celkom presunúť z
predmetu na človeka, na ktorého

žiarlime. Preto Kain zabil Ábela. Preto
Dávid zabil Uriáša. Preto
niektorí
farizeji nenávideli Ježiša. A aj preto
spomínaní Židia „rúhavo odporovali“
/Sk13,45/ Pavlovi a Barnabášovi.
Najlepší spôsob, akým sa dá táto
žiarlivosť prekonať, je poprosiť Boha,
aby ti pomohol prevrátiť ju naruby.
Skús v sebe vzbudzovať štedrú
horlivosť. Namiesto toho, aby si túžil
po tom, čo majú iní, venuj im svoje
modlitby. Namiesto toho, aby si sa
obracal proti nim, skús sa radovať z
toho, že majú niečo, čo by si chcel mať
aj ty. Udus akúkoľvek sebeckú
žiarlivosť
láskou
a
súcitom
zameriavajúcim sa na druhých.
Žiarlivosť ťa nemusí ovládať. Ty môžeš
ovládať ju – prostredníctvom Božej
milosti.

„Pane Ježišu, nauč ma všímať si
všetky milosti, ktoré si mi dal, a
byť tiež milosťou a požehnaním
pre druhých.“

Liturgický program na 4. veľkonočný týždeň
Farský kostol
Pondelok: 13.5.
Fatimská Panna Mária
Utorok: 14.5.
Sv. Matej, apoštol,
sviatok
Streda: 15.5.
Veľkonočná féria
Štvrtok: 16.5.
Sv. Ján
Nepomucký,kňaz, spom.
Piatok: 17.5.
Veľkonočná féria
Sobota 18.5.
Veľkonočná féria
Nedeľa 19.5.
5. Veľkonočná
nedeľa

Meretice

Bzenov

18.00
+ Ondrej Halický
18.00
+ Anna Halická
7.45 CZŠ
+ František Beliš
18.00+adorácia
+ Terézia Homoľová
18.00
detská sv. omša
+ Mária, Ján, Mária

17.00
detská sv. omša
Poď. za 60. r. života
Jaroslav
8.00
+ Jozef Bednár

10.30
+ Jaroslav, Jozef
Čelovský

8.00
Za farnosť

FATIMA: v pondelok 13. mája je výročie
Zjavenia Panny Márie vo Fatime.
Sv. omšu začneme spoločnou modlitbou
sv. ruženca pri ktorej si obnovíme naše
Zasvätenie
Nepoškvrnenému
Srdcu
Panny Márie. Všetkých Vás pozývam na
túto sv. omšu.
Deň matiek: ďakujem všetkým matkám
za ich obetavosť a u mnohých aj príklad
kresťanskej viery. Zároveň im vyprosujem
veľa milostí pri výchove detí.

Upratovanie kostola:
18.5. – 24.5.
Kostol sv. Martina: Marián Marchevský,
Vladimír Palenčár, Jozef Kubuš, Jozef
Bugoš
Kostol sv. Imricha: Pavol Horváth,
Marián Jurko, Terézia Bednárová
Kostol sv. Ondreja: Anton Lipták,
Alžbeta Liptáková, Ľuboslav Peržel,
Jozef Palenčár, Dušan Jarkovský
Milé mamičky,

9.15
ZBP rod. Jozefa Robu

Farské oznamy
Milodary: Dnes je Zbierka na kňazský
seminár v Košiciach. Pán Boh zaplať za
vaše milodary.

Ohlášky: sv. manželstva chcú prijať –
ohlasujú sa druhýkrát:
František PIPKA a Kristína ŠEBEŠOVÁ
prvýkrát:
Dávid SCHNEIDER a Viera ČELOVSKÁ

Poďakovanie: vyjadrujem veľkú
vďačnosť všetkým, ktorí sa modlia
za nás kňazov. Taktiež ďakujem
všetkým, ktorí mi pomohli pri
organizácií Púte detí do Obišoviec.
Sv. omšu som v Obišovciach
obetoval za všetkých z našej farnosti
– aby sa nikto nestratil.
Májová pobožnosť: celý máj sa
spoločne modlíme na začiatku sv.
omší Litánie k Panne Márii
(Loretánske).

dnes slávite svoj deň aj Vy. Vy ste tie,
ktoré dokázali povedať svoje ÁNO
novému životu a aj tie, ktoré tieto
maličké životy sprevádzajú na ceste
životom. Azda každá z vás dostane
nejaký darček a aj my chceme prispieť
jedným z najkrajších darčekov, a tým je
motlitba...

Detské okienko
... Stvoriteľa neba i zeme...
Dnes večer, keď sa zotmie, si môžete s
rodičmi zapáliť sviečku a prečítať si zo
Svätého písma príbeh o stvorení sveta
(Gn1).
Ak hovoríme, že Boh stvoril svet za
6 „dní“, aj tak to nevyjadruje, že
1 deň = 24 hod, toto obrazné slovo
nám objasňuje, že stvorením sveta
začína a plynie Boží čas, ale tiež že
rôzne stvorenia navzájom súvisia.
Biblia nehovorí o tom, ako vznikol
vesmír, ale kto ho stvoril. Izraelský
národ vyznáva chválospevom svoju
vieru v Boha, ktorý bol predovšetkým
počiatkom a ktorý zostáva svojmu
stvoreniu verný až do jeho konca. „Lebo z veľkosti a krásy sa úsudkom
poznáva ich Stvoriteľ“ (Múd 13,5) –
porovnanie, ak je nejaká budova
veľkolepá, hovorí, svedčí o šikovnosti
jej architekta.

Milé kinderká,
dnes, ako dobre viete, majú aj vaše
mamičky sviatok, Patrí sa im
poďakovať za všetko, čo pre vás robia.
Na tejto stránke máte aj modlitbičku
za mamičku, ktorú sa môžete modliť
nielen dnes, ale hocikedy.
Dnešný deň taktiež patrí aj našim
duchovným otcom, tak nezabudnite
poďakovať aj nášmu o.Marekovi,
pomodliť sa za neho a myslieť na
všetkých našich kňazov 
A samozrejme nezabúdajte na úlohu,
odovzdať ju môžete do 24.5.
v
sakristiách

15. Výročie smrti nášho rodáka, ľudového
rezbára Pavla Šarišského
z Janova

12. Mája si pripomíname 15 rokov
od smrti Pavla Šarišského z Janova.
Majster ľudového umenia, ako ho nazývali
jeho priatelia z umeleckého sveta začal
svoju tvorbu v 70tych rokoch minulého
storočia. Prvotina Pavla bola socha ,,Sv.
Agneška“ (1971). Dielo je úprimným
vyznaním milovanej osobe (zoznámenie sa
s manželkou).
Táto prvá socha je predznamenaním
vývojovej línie jeho sakrálnej tvorby.
Vytvoril veľa Madoniek, čo bolo dôkazom,
že bol veľkým ctiteľom Panny Márie.
Okrem sakrálnej tvorby robil aj sochy z
dedinského prostredia, ako boli ženy pri
práci, ktoré vyrezával tiež s láskou, lebo tu
vyrastal a žil.
Citujem slová z časopisu o umení, jedného
amerického spisovateľa, s ktorým sa
poznal: ,,Paľo bol slovenským pokladom. Je
mi ľúto, že odišiel.“
Odpočinutie večné daj mu Pane.

Smútiaca manželka
s celou rodinou

,,KDE SÚ BOHU ZASVÄTENÍ, TAM JE RADOSŤ“

(pápež František)

Zasvätený život je pulzujúcim srdcom
Cirkvi. Kňazi, ale aj rehoľné sestry sú
svedectvom bezhraničnej Božej lásky a
sprevádzajú na životnej ceste ľudí po celom
svete. Ich zasvätenie nesie aj nás. Pomáha
nám premáhať našu vlažnosť a zaisťuje
svetu duchovnú rovnováhu.
Práve tento týždeň bol vyhlásený ,,Týždeň
modlitieb za duchovné povolania. Aj z
našej farnosti je veľa takýchto povolaní.
KŇAZI:
Mgr. Peter Hrabovecký
Mgr. Jozef Komloš, SDB
plk. ThLic. Marek (Marko) Trochan
d.p. Jozef Čelovský
Mgr. Jozef Mrúz
Mgr. Peter Fejerčák
DIAKON:
Jozef Dorko
REHOĽNÍK A BOHOSLOVEC:
Mgr. Martin Komár

NEBOHÍ KŇAZI A REHOĽNÍCI:
Andrej Kazitska
Ján Károlyi de Gotsith et Meretice
Michal Jakub Marcinko
Ľudovít Váli

Posledným kňazom z našej
farnosti je Mgr. Peter Fejerčák
(2015).
Je veľmi dôležité modliť sa aj
naďalej za duchovné povolania,
keďže ich každým rokom ubúda.
Pokračujme teda v modlitbe a
vyprosme si aj do ďalších rokov
tieto povolania, aby sa naďalej
rozrastala aj naša duchovná
rodina.
REHOĽNÉ SESTRY:
Maxima Halická
Hyacinta Homoľová
Zita Šarišská
Petronela Šarišská
Caritas Kurilová
Floriana Čelovská
Lýdia Komlošová
Viktória Grejtáková
Martina Šarišská
Modesta Papcunová
Janka Papcunová
Bernadeta Bartková
Serafia

NEBOHÉ SESTRY:
Štefánia Šarišská
Veronika Šarišská
Justína Šarišská
Blažeja Homoľová
Bonita Suchovičová
Ursina Timková
Mária Dorková

Odpočinutie večné daj im Pane a svetlo večné nech im svieti,
nech odpočívajú v pokoji. Amen.

