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                                                                                                                    Žbin.         Hat.            Vrb. 

9.3. Po Féria,   sv. Františka Rímska 1600 1730  

10.3. Ut Féria,    1600grl 1730  grl.  1730 

1630 ad 
11.3. Str Féria.,  1700 

1600 ad 
   

 

12.3. Št Féria,  modlitby za uzdravenie a 
oslobodenie 

 
   1730     
 1815 ad. 

    

13.3. Pia Féria,  výr. zvolenia Sv. Otca Františka   
sv. omša za účasti detí,   

1800 

 1730 kc 
1700 bs 
1630kc 

1600  
1530kc 

14.3.  So Féria,     800  

15.3.  Ne   3. PôSTNA  NEDEĽA 1030  830 grl.  915 

16.3.  Po Féria,  1600grl   1730  

      
  

17.3.  Ut Féria, sv. Patrik, biskup 1600grl  1730grl 800 

18.3.  Str Féria, sv. Cyril Jeruzalemský, b. uč.C. 1700 

1600ad 

  

19.3.  Št SV. JOZEF, ŽENÍCH PANNY 
MÁRIE, slávnosť  

1800 
 

  1700 1600 

1500ad 
20. 3. Pia Féria, sv. omša za účasti detí, po 

sv.omši stretnutie na fare, 
1800 

 1730 kc 
 1700  
1630kc 

1600 bs 
1530kc 

21.3.  So  Féria,  
 

     

22.3. Ne   4. PôSTNA  NEDEĽA, laetare 1030     915   800 

Zmena programu vyhradená! Skratky: ad- adorácia, sp- spoveď, grl- grekoliturgia, kc- 
krížová cesta      
V štvrtok 12.3. v Hatalove bude vystavená Najsv.  Sv. oltárna po sv. omši,   spojená  
s modlitbou  za uzdravenie a oslobodenie .   Modlitba krížovej cesty počas pôstu 
bude v piatok pol hodinu pred sv. omšou a v nedeľu o1500.  Modlitbou  krížovej 
cesty môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.  Tí,  čo sa nemôžu 
zúčastniť  na pobožnosti  ich môžu získať  čítaním a rozjímaním  nad  Ježišovým 
umučením a smrťou  aspoň 15 min.   Stretnutie s prvoprijímajúcimi  bude v piatok 
na sv .omši a potom na fare. Stretnutie mladých s otcom arcibiskupom   bude v Snine 
18.4. 2020.  
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                                            Sv. Lujza de Marilac   

 Patrónka sociálnej starostlivosti a sociálnych pracovníkov. Narodila sa 
pravdepodobne v Ferrieres-en-Brie blízko Meux vo Francúzsku. Chcela vstúpiť do 
kláštora, ale rodina sa postavila proti jej rozhodnutiu a musela sa vydať za sekretára 
kráľa, Antona Le Gras. Dlhá choroba jej manžela a veľké ekonomické problémy 
narušili rodinnú harmóniu až do takej miery, že Lujza rozmýšľala nad rozchodom. 
Tieto ťažké chvíle jej pomáhali prekonávať časté rozhovory so sv. Františkom 
Saleským. Stretnutie so sv. Vincentom de Paul poznačil jej život. Pomohol jej 
založiť Inštitút Dcér kresťanskej lásky. Po smrti jej manžela a odchode syna Michala 
do seminára, Lujza prijala vo svojom dome mladé dievčatá, ktoré chceli slúžiť 
chudobným. Toto bol začiatok Sestier sv. Vincenta. V roku 1634 prijala sľuby a 
získala si veľké množstvo kandidátok. Spísala regulu pre komunitu. Precestovala 
celé Francúzsko, zakladala domy pre chudobných a chorých. V čase jej smrti, 
Kongregácia mala viac ako 40 domov vo Francúzsku. Pápež Pius XI. ju kanonizoval 
v roku 1934 a pápež Ján XXIII. ju vyhlásil za patrónku sociálnej starostlivosti a 
sociálnych pracovníkov.    

                 
                            Pútnický dom Klokočov- list biskupov 
 
Drahí veriaci! Na budúcu nedeľu 15.3. 2020 vo všetkých farnostiach Košickej 
eparchie je vyhlásená zbierka o finančnú pomoc pri výstavbe spoločného Pútnického 
domu v Klokočove, ktorý sme začali rekonštruovať a stavať posviackou základného 
kameňa na Fatimskú sobotu 7.3.2020. Je to príležitosť pre všetkých, ktorí chcú 
spôsobom finančného príspevku prejaviť svoj vzťah a úctu k nášmu najstaršiemu i 
najväčšiemu pútnickému miestu na Zemplíne. Nechceme vás žiadať o to, čo 
nemôžete, ale chceme vám v tomto Veľkopôstnom čase dať možnosť urobiť čo je 
vo vašich silách pre naše spoločné dobro. A tak, aby ste mali dôstojný cieľ, keď 
budete putovať k našej slziacej Bohorodičke do Klokočova a mohli zdieľať dobrý 
pocit z toho, že aj vy máte v spoločnom Pútnickom dome svoj vklad. Finančný vklad 
jednotlivých farností bude zvýraznený na pamätnej tabuli. Rovnako, ako pri 
finančnej zbierke v čase vzniku Košickej eparchie "večné sv. liturgie za 
dobrodincov“ budú v našej Eparchii slúžené vždy na sviatok veľkého dobrodincu 
sv. Mikuláša z Myry.  



Všetkým vám ďakujeme za vašu obetavú pomoc a udeľujeme archijerejské 
požehnanie.  
vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup  
vladyka Cyril Vasiľ, apoštolský administrátor. 
Finančné dary môžete prinášať do sakrestie alebo osobne počas celého týždňa až do 
budúceho utorka (17. 3. 2020) 
Hatalov – p. Némethová – zodpovedná za zbierku 
Žbince – p. Tkáčová - zodpovedná za zbierku 
                                     
                                            Pastorácia v komunitách 
Konferencia biskupov Slovenska (KBS) dostane od vlády 411 800 eur na podporu pilotných 
projektov pastoračnej práce v rómskych komunitách. Financie, ktoré vo štvrtok schválil 
kabinet, budú vyčlenené na mzdové prostriedky, na aktivity a pomôcky potrebné pri 
vzdelávaní, ako aj na vybudovanie nových a opravu fungujúcich zariadení. Zdroje by mali 
pomôcť pastoračnej práci v rómskych komunitách napríklad v lokalitách Jarovnice, 
Lomnička, Luník IX, Bardejov-Poštárka, Hanušovce nad Topľou, Krížova Ves i Plavecký 
Štvrtok, takisto pri aktivitách gréckokatolíckej rómskej misie. Predseda vlády SR Peter 
Pellegrini a minister financií SR Ladislav Kamenický, ktorí sú predkladateľmi materiálu, 
upozornili, že v lokalitách, kde sa realizuje systematická formácia Rómov, vykonávajú túto 
činnosť kňazi či rehoľné sestry popri svojej práci vo svojom voľnom čase. "Z tohto dôvodu 
je potrebné prijať systémové opatrenie na podporu práce s Rómami v oblasti formácie a 
neformálneho vzdelávania, aby mohli byť títo za svoju prácu ocenení a mohli viesť riadny 
život,“ objasnili. Poukazujú tiež na to, že rímsko-katolícka cirkev má pripravených ľudí z 
radov Rómov i nerómov, ktorí sú schopní vykonávať prácu pastoračných asistentov. "V roku 
2020 sú schopní zamestnať 30 Rómov, v ďalších nadchádzajúcich rokoch ďalšie desiatky,“ 
uviedli. "V blízkej budúcnosti cirkev potrebuje zamestnať približne 100 pastoračných 
asistentov, dnes má zamestnaných päť, a aj títo sú podporovaní z vlastných zdrojov, na ktoré 
prispievajú samotní Rómovia," dodali. Predkladatelia si od podpory pastoračnej práce 
sľubujú pozitívny vplyv nielen na rómske deti a mládež. "Práca s mladými ľuďmi z 
rómskych komunít pôsobí aj na dospelých ľudí z cieľovej skupiny a tým ich priamo 
podnecuje k uvedomeniu si vzdelania ako hodnoty, k aktívnemu hľadaniu si zamestnania a 
k aktívnej participácii na živote miestnej komunity a obce,“ ( tkkbs) 
                             
                        Veľká Noc u kapucínov- Poniky 

Kapucíni na Veľkú noc pozývajú mladých mužov prežiť veľkonočné trojdnie ako 
kapucíni. “Si muž? Máš 18 – 30 rokov? Máš vieru alebo si aspoň hľadajúci? Máš 
odvahu prežiť Veľkonočné sviatky duchovne a nie “pohansky”? Zaujíma ťa ako ich 
prežívame my, bratia kapucíni? Napíš na 3dnie@kapucin.sk do 30. marca 2020,” 
uvádzajú na webovej stránke. Záujemcovia prežijú sviatočné dni v kapucínskom 
kláštore v Poníkoch. Pobyt začne 9. apríla. Kapucíni sú spoločenstvo bratov, ktorí 
sú zasvätení sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti, aby takto žili evanjelium Ježiša 
Krista podľa ducha sv. Františka. ( tkkbs)                        

     Patrón rodiny                           

 Svätý Jozef, ochraňuj náš dom 
a Božie požehnanie vylievaj v ňom. 
Na všetkých, čo v ňom žijeme, 
nech v láske a v jednote rastieme. 

Aby nás pokoj a radosť sprevádzali, 
aby sme pred Bohom s bázňou vytrvali, 
aby sme s láskou pracovali, 
a tak cestou do neba putovali. 

Z môjho srdca dnes táto prosba planie, 
ostaň a buď s nami, prosím o zmilovanie. 
Dávam ti dnes kľúče, ty vieš, čo nás čaká, 
daj nám domov šťastný, zlo nás nevyľaká. 

Odstráň všetko zo sŕdc von, 
čo chce zničiť tento dom. 
Do Ježišovho Srdca zavri všetkých i mňa tiež, 
o tvoju ochranu prosím, veď Ty mi rozumieš. 

Nech  žijeme každý deň ako v Nazarete, 
a svedčíme o  láske tu na tomto svete. Amen. 

                                         Podeľme sa! ( Oáza – Bernátovce) 
      Podstatou podujatia je: delím sa, nedávam almužnu, ale to, čo si odopriem. Jeden deň v 
pôstnom období obetujeme ako osobný pôst za núdznych. Peniaze, ktoré takto ušetríme – 
finančnú hodnotu stravy jedného dňa – im venujeme. Takto sa môžu zapojiť všetci bez 
rozdielu, vo farnostiach či v spoločenstvách. Najčastejšia forma je pripraviť pôstnu polievku 
a účastníci podujatia za ňu „zaplatia“ ako za sviatočný obed. To isté môžu urobiť rodiny, aj 
doma, keď navaria skromný obed. Podujatie sa koná s požehnaním všetkých diecéznych 
otcov biskupov. Zbierka je registrovaná na MV SR. Tohoročný výťažok podporí projekty: 
OÁZY – Nádej pre nový život Bývanie pre rodiny v núdzi v Bernátovciach Za projektom je 
známy kňaz-bežec Peter Gombita. So svojim tímom zabezpečili v Oáze pri Bernátovciach 
nový domov pre viac ako 300 ľudí v krajnej núdzi. V ostatných troch rokoch sa projekt začal 
venovať aj bezdomovectvu rodín s maloletými deťmi a ženám rozličného veku, bez domova, 
so zložitým zdravotným stavom, ktorým sa dostáva osobitná pozornosť a opatera. Teraz 
pracujú na stavbe štyroch skromných rodinných domčekov, kde by už tento rok našli 
bezpečný domov štyri rodiny s dvadsiatimi deťmi. Centrum prevencie rodinných konfliktov 
v Bratislave poskytne kvalitnú poradenskú a terapeutickú podporu rodinám v náročných 
životných situáciách. Z darovaných prostriedkov sa vytvorí terapeutická miestnosť. Projekt 
sa uskutočňuje pod záštitou organizácie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - 
Úsmev , ako dar.  (internet)    



 


