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Podhradová

+ Margita a Margita

+ Terézia a Valent

Slovo života - Máj 2022
prispôsobil životu ľudí, lenže – keďže je
Boh – priniesol sem spôsob, akým sa žije v
Trojici, čiže lásku, vzájomnú lásku.“ 

„Nové prikázanie vám dávam,
 aby ste sa milovali navzájom.“

Tu vstupujeme do srdca Ježišovho
posolstva, ktoré nás privádza späť ku
sviežosti prvých kresťanských komunít, toto
posolstvo môže byť ešte aj dnes odlišujúcim
znakom všetkých našich skupín a združení.
V prostredí, v ktorom je vzájomnosť živou
realitou, zakúšame zmysel našej existencie,
nachádzame silu napredovať v okamihoch,
keď prežívame bolesť a utrpenie, cítime
podporu v ťažkostiach, ktorým sa nedá
vyhnúť, a zakúšame aj radosť.
Denne čelíme mnohým výzvam: pandémia,
polarizácia, chudoba, konflikty. Predstavme
si na chvíľu, čo by sa stalo, keby sme boli
schopní uvádzať toto Slovo do každodennej
praxe: ocitli by sme sa pred novými
perspektívami, pred našimi očami by sa
roztvoril plán s ľudstvom, dôvod na nádej.
No kto nám bráni opäť prebudiť v sebe
tento Život? Oživovať okolo nás bratské
vzťahy, aby sa šírili a pokryli celý svet?

„Nové prikázanie vám dávam, 
aby ste sa milovali navzájom.“

Marta, mladá volontárka, pomáha väzňom
pripravovať sa na skúšky na univerzite.
„Keď som prvý raz vstúpila do väzenia,
stretla som sa tam s ustráchanými a
neistými ľuďmi. Snažila som sa vytvárať
najskôr odborné a potom priateľské vzťahy,
založené na rešpekte a počúvaní. 

„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa
milovali navzájom.“ (Jn 13, 34)

Sme pri Poslednej večeri. Ježiš je vo
večeradle spolu so svojimi učeníkmi, práve
im umýval nohy. O niekoľko hodín od
týchto okamihov bude uväznený, odsúdený
a ukrižovaný. Keď sa čas kráti a blíži sa
cieľ, reč prejde k tým najdôležitejším
veciam: odovzdáva sa „testament“.
V tomto kontexte v Jánovom evanjeliu nie
je rozprávanie o ustanovení Eucharistie. Na
jeho mieste je umývanie nôh. A v tomto
svetle treba chápať aj nové prikázanie. Ježiš
najskôr koná a potom učí, práve to dáva
jeho slovám autoritu.
Prikázanie milovať svojho blížneho bolo už
v Starom zákone: „Miluj svojho blížneho
ako seba samého!“ (Lv 19, 18). Ježiš však
prichádza s upozornením na nový aspekt,
vzájomnosť, lebo práve vzájomná láska
vytvára a charakterizuje spoločenstvo
učeníkov.
Vzájomnosť má svoj pôvod v samotnom
Božom živote, v trojičnej dynamike a človek
získal vďaka Synovi schopnosť podieľať sa
na nej. Chiara Lubichová to objasňuje
pomocou príkladu, ktorý nám to môže
osvetliť: „Keď Ježiš prišiel na zem,
nezačínal z ničoho, ako je to u každého z
nás, on prišiel z neba. Podobne ako keď
emigrant odíde do ďalekej krajiny,
samozrejme, prispôsobí sa tam novému
prostrediu. Prináša tam však vlastné zvyky
a obyčaje a často naďalej hovorí svojím
jazykom. Podobne sa Ježiš tu na zemi 

Podhradová

Za odvrátenie epidémie

ZBP pre rodiny Sedlákovú,
 Kurtovú, Vaľovu, Sučákovú, 

Švabovú a Ružínsku

Rozália

16:00 Za odvrátenie epidémieRozália

+ Vladimír

16:00 + Jozef (1. výročie)Rozália

ZBP pre Margitu s rodinou

18:00 + Vladimír a Vladimír

Veľkonočná féria

Veľkonočná féria

ZBP pre TomášaSpomienka

Veľkonočná féria

+ bohuznámi rodičia, 
bratia a švagriné

Sv. Jána Nepomuckého,
 kňaza a mučeníka

Veľkonočná féria

+ Anna



Webináre k Dňu rodiny
Dňa 15. mája slávime Medzinárodný deň
rodiny. Fórum kresťanských inštitúcií
pripravilo k oslavám Dňa rodiny tematické
semináre, ktoré budete môcť sledovať na
youtube kanáli DEŇ RODINY. Nasleduje
druhý seminár na tému Dusno vo vzťahu s
psychologičkou Denisou Zlevskou. Denisa
Zlevská sa dlhodobo venuje témam
medziľudských vzťahov v partnerstvách,
manželstvách i rodinách a s manželom sú
autormi projektu VZŤAHOVO. Prihlásiť na
webinár sa môžete tu:
https://bit.ly/webinare_DR. Youtube link
bude zaslaný prihláseným záujemcom v
deň podujatia. Kontaktujte
info@denrodiny.sk. Viac info na
denrodiny.sk. Slávenie Dňa rodiny bude
prebiehať  s rôznymi sprievodnými
aktivitami 26.06.2022.

Letná akadémia mladých
Mladých vo veku od 17 do 23 rokov
pozývame na 4. ročník Letnej akadémie
mladých (LAM) v termíne 1.-4. augusta
2022. LAMka je projekt intelektuálno-
duchovnej formácie pre mládež s troma
piliermi: spoločenstvo, odborné prednášky a
exkurzia. Tohtoročnou témou je Čas a jeho
uchopenie. Miestom konania je už tradične
Kláštor augustiniánov v Košiciach a
tohtoročná exkurzia zavedie účastníkov do
Bardejova a jeho okolia. Novinkou je
prednáška pre verejnosť, ktorá sa uskutoční
02.08.2022 o 16:00 v Kláštore
augustiniánov na tému Čas vo vesmíre a
prednášajúcim bude astronóm Juraj Tóth.
Poplatok je 30 Eur. Prihlasovanie do 10. 06.
2022 na rlapko@gmail.com. Viac informácií
o programe sa dozviete na biblia.abuke.sk.

Deti z našej farnosti túto sobotu putovali
do Obišoviec k milostivému obrazu Panny
Márie. Ale prečo práve Obišovce? Odkiaľ
pochádza pútnický charakter tohto miesta
a obrazu? 
Podľa najstaršej zmienky sa milostivý
obraz Panny Márie nachádza v
Obišovciach zásluhou rodu Mariassovcov,
ktorí sa zaslúžili o rozvoj náboženského
života medzi svojimi poddanými. Obišovce
sa dostali do ich vlastníctva v 14. storočí.
Samotné meno rodu Mariassy naznačuje
veľkú mariánsku úctu v tomto rode. Jeden
člen rodu s pomerne malým počtom
vojakov premohol nepriateľov niekedy v
prvej polovici 14. storočia. Milostivý obraz
Panny Márie bol na bojovej zástave.
Nepriateľské vojská, keď videli túto
zástavu, dali sa na útek s pokrikom: „Idú
mariánske pluky!“ 
V ďalšej verzii sa pôvod milostivého
obrazu viaže tiež s blízkou obcou Drienov.
V minulosti Obišovce patrili pod správu
Drienova. Na prelome 16. a 17. storočia,
keď sa šíril kalvinizmus na našom území,
kalvíni sa zmocnili obce Drienov a
povyhadzovali všetky predmety a symboly
s mariánskou tematikou. Pri vyhadzovaní
mariánskeho obrazu, bol obraz bezcitne
zasiahnutý bičom, čím sa vysvetľuje aj
pôvod rany, a krvavé kropaje na tvári
Panny Márie. Zbožní veriaci však obraz
zachránili a zaniesli do blízkych Obišoviec

na vŕšok Putnok. Neskôr sa uvažovalo o
vrátení obrazu späť do Drienova, no veriaci
ľud rozhodol, že ostane na vŕšku, kde sa
neskôr vybudoval mariánsky chrám, od
počiatku vyhľadávané pútnické miesto.
Niekoľko mramorových tabuliek na stene
kostola pri obraze svedčí o vypočutí
prosieb ľudí na príhovor Panny Márie.Úcta
k obrazu siaha do dávnej minulosti a preto
jej pôvod je ťažko presne historicky
dokázateľný. Ďalším zo zdrojov poznatkov
je ľudová tradícia o obraze Panny Márie, v
ktorej sa hovorí: Milostivý obraz Panny
Márie sa dostal do Obišoviec zvláštnym
spôsobom z poľského Tarnowa a zjavoval
sa na lipe, ktorá rástla na kopci menom
„Putnok“- Z lipy údajne vyžarovalo
prenikavé svetlo, ktoré bolo viditeľné zo
širokého okolia. Keď sa to obyvatelia
Tarnowa dopočuli, rozhodli sa obraz si
vziať späť. Naložili obraz na voz. Keď bol
obraz naložený a chceli odísť, voz sa z
miesta nepohol. Preto do voza zapriahli tri
páry koní. Keďže ani to nepomohlo,
pohonič v snahe popohnať kone, šľahol
bičom a zasiahol obraz Panny Márie po
tvári. Na obraze sa objavili krvavé slzy.
Ľudia pochopili, že Panna Mária si svoje
miesto vyvolila práve tu, v Obišovciach. Na
tomto mieste bol postavený gotický
pútnický kostol a ľudia si začali miesto
uctievať každoročnou púťou.

Pôvod Milostivého obrazu Panny Márie v Obišovciach
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Online omše: Kaplnka sv. Rozálie – piatok 16:00, Farský kostol – nedeľa 10:00.
Adorácia bude: Pondelok a utorok a piatok od 17:00, štvrtok a sobotu od 18:30
– 19:00.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme: Pondelok, utorok a piatok od 17:00, štvrtok a
sobotu od 17:30.
Stretnutie birmovancov bude v utorok po sv. omši a stretnutie prvoprijímajúcich
detí bude v stredu o 17:00.

Farské oznamy
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Čoskoro som si uvedomila, že nielen ja
pomáham týmto väzňom, ale aj oni ma
vedia podržať. Raz počas prípravy istého
študenta na skúšku sme doma stratili
jedného člena našej rodiny a on zas dostal
potvrdenie rozsudku z odvolacieho súdu.
Obaja sme boli v mimoriadne zlom
rozpoložení. Počas vyučovania som videla,
že v ňom hlodá veľká bolesť, dokázal sa mi
však s ňou zdôveriť. Niesť ťarchu tej

bolesti spolu nám pomáhalo ísť ďalej. Keď
mal skúšku za sebou, prišiel sa mi
poďakovať, povedal mi, že bezo mňa by to
nebol zvládol. Ak na jednej strane vyhasol
jeden život v našej rodine, na druhej som
cítila, že jeden iný som zachránila.
Pochopila som, že vzájomnosť umožňuje
vytvárať skutočné vzťahy, v ktorých je
priateľstvo a rešpekt.“ 

Letizia Magriová

Mohlo by vás zaujímať

Po „covid prestávke“ je tu opäť DETSKÁ UNIVERZITa pre deti vo veku 8-13 rokov.V
dňoch 6. - 8.7.2022 ich čaká úvodná imatrikulácia,pútavé prednášky a workshopy z
oblasti sociálnej práce, pedagogiky, filozofie či teológie, ako aj záverečná slávnostná
promócia. Chýbať nebudú hry v parku, letné kino a oddychové aktivity. Poplatok za

účasť je 15 eur. Prihlasovanie a viac info na: tf.ku.sk.

DETSKÁ UNIVERZITA na Teologickej fakulte KU

Srdečne vás pozývame na koncert, ktorý sa uskutoční 
v našom farskom kostole sv. Ondreja na Podhradovej 
v sobotu 21. mája po večernej sv. omši o 18:45. 
Vystúpi nadaná mladá umelkyňa Antónia Nagyová, 

ktorá nám na akordeóne predvedie svoj umelecký a hudobný talent.
Dobrovoľné vstupné bude použité pre bratov a sestry z Ukrajiny,
ktorí sú pod záštitou našej farnosti. Všetci ste srdečne pozvaní.

Pozvánka na akordeónový koncert

Dnešnú nedeľu je zbierka na Pastoračné centrum.
 Úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. 

Duchovná obnova pre rozvedených
V Kláštore bosých karmelitánov v Lorinčíku sa bude v termíne 20.-22.5. konať duchovná
obnova pre rozvedených. Vedie ju br. Andrej Valent,OCD. Prihlásiť sa môžete na:
dommodlitby.lorincik@gmail.com. Viac info na stránke: lorincik.bosikarmelitani.sk.


