PROGRAM
26. 04.
pondelok

BOHOSLUŽIEB

18:00 ZBP 50. r. ž.
Jozef Ferko

03. 05.
16:30 sv. zmierenia
pondelok 18:00 +Jozef Staško
sv. Filip
a Jakub,ap.

18:00 +Ján a +Alžbeta
Dráb

04. 05.
utorok

16:30 sv. zmierenia
18:00 +Anna, +Jozef Dzúr
a ost. + z rod.

28 04.
streda

08:00 +Veronika
Paločková

05. 05.
streda

16:30 sv. zmierenia
18:00 +Jozef Dudek

29. 04
štvrtok

18:00 ZBP 88. r. ž.
Mária Čóriová

06. 05.
štvrtok

16:30 sv. zmierenia
18:00 +Anna, +Jozef Kovalický a + z r. Hudačkovej

30. 04.
piatok
01.05.
sobota

08:00 +Pavel Marko
07. 05.
piatok

14. 05.
piatok

pros. deň

sv. Matej. ap

11. 05.
utorok

18:00 +Emil Mižák
30. deň

pros. deň

27. 04.
utorok

sv. Katarína
Sienská

10. 05.
18:00 ZBP Elena
pondelok
Sosová

16.30 adorácia Sv. Olt.
18:00 +Irena a + Ján Varga

09:00 Fat. pob. Obišovce 1. piatok m.
17:00 ZBP rod.Sabolová 08. 05.
17:00
sv. Jozef,
a Balvirčáková
sobota
18:00
rob.
18:00 +Mária
Petrigáčová
02. 05.
08:00 ZBP Edita
09. 05.
08:00
5. veľkon.
Gajdošová
6. veľkon.
nedeľa
09:00 +Helena
nedeľa
09:00
Doktorová
10:30 +Alžbeta, +Andrej
10:30
Timko a ost.+ z rod
14:30 máj. p., kor. B. M.,
14:30
pož. Sv. Olt.

+Jozef Kuruc
+Marta Ivanová
+František Tomko
+Ivan Porvažník
+Mária Begániová
máj. p., kor. B. M.,
pož. Sv. Olt.

12. 05.
streda
pros. deň

13. 05.
štvrtok
Do neba
vstúpenie
Pána

15. 05.
sobota

18:00 +Miroslav
Herbert
nedož. 50. r. ž.

08:00 +Imrich Sepeši
10:30 +Ladislav
Suchodolinský
18:00 ZBP čl. R. B.
v Drienove
30.výr. obnov. založ.

18:00 +Jozef Straka

17:00 +Štefan Ferko
a ost. + z rod.
18:00 +Pavol Humeňaj

16. 05.
08:00 ZBP rod, Mihoková
7. veľkon.
09:00 ZBP Jozef Staško
nedeľa
s rod.
10:30 +Žofia a +Štefan
Petro
14:30 máj. p., kor. B. M.,
pož. Sv. Olt

ZBIERKA NA SEMINÁR
Z rozhodnutia ABU v Košiciach sa má konať finančná zbierka pre potreby kňazSkého seminára Karla Boromejského v nedeľu Dobrého Pastiera 25. 04. 2021.
Nakoľko minulú nedeľu ešte neboli verejné Bohoslužby a nebolo to vyhlásené,
môžete na seminár prispieť aj po nedeli do pokladničky v kostole, označenej na tento úmysel. Pán Boh Vám zaplať a mnohonásobne vynahraď.
STRETNUTIE RODIČOV TRETIAKOV ZŠ
Prosíme rodičov našich tretiakov, aby prišli na stretnutie vo štvrtok 29. 04. 2021.
Stretnutie bude v kostole o 18:45 h. s dodržaním platných hyg. opatrení.
BIRMOVANCI
Milí žiaci 7., 8. a 9. roč. ZŠ, a študenti 1. roč. stredných škôl, môžete sa prihlásiť
na prípravu pre prijatie sviatosti birmovania. Sviatosť birmovania plánujeme
predbežne na máj – jún 2022. Prihlášku na birmovku si vyzdvihnite po sv. omši
o 18:45 h. v kostole:
v pondelok 9. a 1. roč.
v utorok 7. a 8. roč.
MÁJOVÁ POBOŽNOSŤ
V mesiaci máji si uctíme a pozdravíme Božiu Matku loretánskymi litániami každý
deň v týždni pred sv. omšou a v nedele popoludní o 14:30 hod.

Modlitba k Sedembolestnej.
Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu.
Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú
a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame. Amen
.

Ak sa nezmestíte do povoleného počtu osôb v kostole, pred kostolom môžete
stáť v 2 m. odstupoch a s prekrytými dýchacími cestami.

Aleluja, aleluja, aleluja...
Slovo arcibiskupa veriacim na veľkonočnú nedeľu 2021.
Drahí bratia a sestry v Kristovi! Pokoj vám!
Týmto veľkonočným pozdravom vzkrieseného Krista chcem pozdraviť každého z vás, ba priam vás osloviť po mene tak familiárne, ako to urobil Pán Ježiš, keď
sa priblížil k Márii Magdaléne. Užialená, bezradná a zmätená bola pred otvoreným
hrobom, v ktorom chýbalo telo Pána Ježiša. Smútok a ťaživé myšlienky jej hneď
neumožnili spoznať vzkrieseného Pána, ale spoznala spôsob, ktorým ju vždy oslovoval.
Už je to veľmi dlho, čo v rôznej miere prežívame veľmi ťažké chvíle pre pandémiu: karanténa, choroba, pobyt v nemocnici, úmrtie v rodine, strata zamestnania
nedostatok financií, náročná starostlivosť a o deti a ich vzdelanie, zákaz verejných
Bohoslužieb a nemožnosť prijímať sviatosti v plnej miere. K tomu sa pridáva napätie

vo verejnom živote, netrpezlivosť a nevyriešená otázka o budúcnosti.
To všetko z duchovného pohľadu nám môže pripomenúť nielen zarmútenú
Máriu Magdalénu, ale tiež uzamknutých apoštolov a bezradných emauzských
učeníkov. My dnes však poznáme aj ich spoločnú skúsenosť uprostred tmavých
chvíľ života. Nikdy, nikdy ich Pán Ježiš neopustil! Je prítomný v ich životnej
situácii a posúva ju do úplne inej roviny. Prináša pokoj a radosť, oživuje ich
oslabenú vieru a nádej.
Veľmi si želám a zo srdca vám prajem, aby vzkriesený Pán citeľne vstúpil aj do
tej vašej životnej situácie, nech by bola akokoľvek ťažká. Pán je stále s nami, Pán
„nám môže dať silu potrebnú na prijatie života takého, aký je, so všetkými protirečeniami, frustráciami, sklamaniami...“/pápež František, Patris corde, 4/.
Blízkosť s Ježišom má svoje pokračovanie v blízkosti s tými, s ktorými žijeme.
Dosvedčuje to mnoho svedectiev o obetavosti našich veriacich, ktorí spolu s inými
zdravotníkmi a ďalšími ochotnými ľuďmi sa stali oporou jeden pre druhého. Za to
všetkým ďakujem.
Pokoj vám! K tomuto Ježišovmu pozdravu pridávam pokornú prosbu
o požehnanie pre vás a vaše rodiny.
+ Mons. Bernard Bober
arcibiskup – metropolita
„Aleluja, radujme sa, Kristus Ježiš zmŕtvych vstal.
Rozpadla sa skala hrobu, zmŕtvych vstal dnes kráľov Kráľ.“

