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FARSKÝ LIST
Krehkosť
Thomas Alva Edison bol jedným z najproduktívnejších vynálezcov
v dejinách. Pod jeho menom je vedených takmer 1700 patentov. Popri fonografe,
gramofónovej platni či elektromobile sa asi najznámeším stal pre vynález
žiarovky. Keď Edison a jeho zamestnanci vyvíjali žiarovku, výroba jediného kusu
trvala aj niekoľko desiatok hodín. Známy príbeh hovorí o tom, ako vynálezca
dokončil jednu žiarovku a dal ju mladému pomocníkovi, ktorý ju mal vyniesť po
schodoch do skladu. Mladík krok za krokom opatrne sledoval svoje ruky, očividne
vystrašený z toho, že by mohol zničiť taký neoceniteľný kus práce. Na vrchole
schodiska však nervózny chlapec zakopol a žiarovku naozaj rozbil. Výroba novej
žiarovky trvala celému tímu mužov ďalšie desiatky hodín. Na konci chcel
vyčerpaný vynálezca svoj poklad bezpečne nechať dopraviť do skladu. Bez slova
žiarovku zveril do rúk toho istého chlapca.
Milí priatelia,
liturgia dnešnej nedele nám okrem zázračného rybolovu predstavuje aj rozhovor
Petra s Ježišom. Apoštol, ktorý napriek hrdému odhodlaniu ísť hoci aj zomrieť za
Krista zlyhal väčšmi než ostatní, dostáva od neho otázku: “Miluješ ma väčšmi ako
títo?” Peter si uvedomí, že už nemôže dôverovať vlastnej schopnosti zostať
verným, ale jedine Ježišovej nezlomnej vernosti. Ako človek je iba pohyblivým
pieskom. Ale pôsobením Ducha Svätého sa stáva skalou. Cez bolestnú skúsenosť
zapretia a plač obrátenia Peter dospeje k tomu, že zverí svoju úbohosť Ježišovi.
A tak na konci Ježiš zverí práve tomuto apoštolovi
"Pane, ty vieš všetko,
svoj najväčší poklad - svoju Cirkev.
ty dobre vieš, že ťa mám rád."
Pamätajme viac po tieto dni na Petrovho
Ježiš mu povedal:
nástupcu i na všetkých krehkých pastierov, ktorí mu
"Pas moje ovce!"
pomáhajú v starostlivosti o Kristove ovečky.

(Jn 21, 17)

Pavol Jenčo, duchovný otec
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Farské oznamy

• Dnešnou nedeľou sa začína Týždeň
modlitieb za duchovné
povolania. Kto sa v tomto týždni
nábožne zúčastní na verejnej
pobožnosti za kňazské a duchovné
povolania, môže za obvyklých
podmienok získať úplné odpustky.
• V sobotu 7. 5. o 9:00 sa
v Obišovciach uskutoční prvá
diecézna fatimská sobota.
Pre tých, ktorí sa jej zúčastniť
nemôžu, vykonáme pobožnosť
fatimskej soboty 30 min pred
rannou sv. omšou v Šarišskej
Trstenej.
• V prvopiatkovom týždni budem
k dispozícii na vysluhovanie
sviatosti zmierenia 2 hodiny pred
večernými sv. omšami. K chorým
zájdem na prvý piatok dopoludnia.
Popoludní bude v Chmeľovci od
15:00 do sv. omše vyložená
Sviatosť Oltárna k verejnej
poklone.
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• Po troch rokoch sa v pútnickom
mieste Obišovce v sobotu 14. 5.
znova uskutoční Arcidiecézna
púť detí. Na deti čaká bohatý
program: zábavné stanovištia,
katechéza, workshopy a sv. omša
s o. biskupom Marekom Forgáčom.
Obed je zabezpečený.
Prihlásiť sa môžete v sakristii.
• Vo štvrtok 12. 5. bude
v Šarišskej Trstenej sv. omša
za účasti mládeže. Jej súčasťou
bude katechéza pre birmovancov.
Účasť je nutná.
• V mesiaci máj pozývam k modlitbe
májových pobožností:
- cez týždeň, ak je sv. omša, začína
májovou pobožnosťou (s kňazom)
- ak sv. omša v týždni nie je, májová
pobožnosť sa začína o 18:30 (bez
kňaza)
- v nedeľu je pobožnosť o 15:00

• Nedeľa 4. 5. je Nedeľou Dobrého
Pastiera. Pri sv. omšiach sa koná
zbierka na kňazský seminár.
Bohoslovci z Košíc nás v tento deň
pozývajú do seminára na Deň
otvorených dverí.
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