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Svätý Jozef očami pápeža 
Františka - sv. Jozef  muž 

rozhodný
Sväté písmo hovorí málo o  svätom Jozefo-
vi a  tam, kde tak robí, tento muž práve spí 
a v spánku mu anjel zjavuje Božiu vôľu... Božia 
vôľa sa mu zjavuje, keď oddychuje. Oddycho-
vať v Pánovi. Oddych je potrebný pre zdravie 
našej mysle aj tela, a predsa je často nedosia-
hnuteľný pre mnohé požiadavky, ktoré nás tla-

čia. Oddych je podstatný aj pre naše duchovné zdravie, aby sme mohli počúvať 
hlas  Boha a pochopiť, čo si od nás želá. Jozefa vybral Boh, aby bol Ježišovým 
otcom podľa zákona Máriiným ženíchom. Aj my, kresťania, sme rovnako ako 
Jozef povolaní pripraviť dom pre Ježiša. Pripraviť dom pre Ježiša! Nato, aby ste 
počúvali a prijali Božie povolanie a pripravili dom pre Ježiša, musíte byť schopní 
odpočívať s Pánom. Každý deň si musíte nájsť čas na oddych v Pánovi, na modlit-
bu. Modliť sa znamená odpočívať v Pánovi. Odpočívať spoločne v rodine. Chcel 
by som vám povedať niečo veľmi osobné. Ja milujem svätého Jozefa, pretože je to 
človek silný a mlčanlivý. Na stole mám obraz spiaceho svätého Jozefa. A zatiaľ čo 
spí, stará sa o Cirkev! Áno! Môže tak robiť, vieme to. A keď mám problém, nejakú 
ťažkosť, napíšem o nej na lístok a položím ho pod o jeho obraz, aby sa mu o tom 
snívalo! Toto gesto znamená: modli sa za tento problém! Ale tak ako svätý Jozef 
potom, ako začul Boží hlas, aj my sa musíme prebrať zo spánku; musíme  vstať 
a konať.

(Pápež František, Príhovor rodinám, Manila, 16.januára 2015) 



KRÍŽOVÉ CESTY V PÔSTOM OBDOBÍ

Farský kostol: piatok o 17:30 hod., nedeľa o 14:00 hod.
Lackovce: piatok 17:30 hod. (ak nie je sv. omša o 17:00 hod.), nedeľa 13:30 hod.

Kochanovce: piatok o 16:30 hod.(ak nie je sv. omša o 17:00 hod.), nedeľa 14:00 hod.

„24 HODÍN PRE PÁNA“ 

Od 17. do 18. marca sa uskutoční už desiaty ročník pôstnej iniciatívy „24 hodín pre 
Pána“. K tejto iniciatíve sa pripojíme aj v našej farnosti.

Program:

   17:15 – modlitba sv. ruženca 
   18:00 – svätá omša
   18:45 – krížová cesta
   19:30 – začiatok celonočnej adorácie
   24:00 – modlitba sv. ruženca 
   03:00 – modlitba korunky Božieho milosrdenstva 
   07:30 – kajúca pobožnosť a koniec adorácie 
                 s Eucharistickým požehnaním
   08:00 – svätá omša

Prosím, aby ste sa na celonočnú adoráciu zapísali na konkrétny čas, papier s časovým 
harmonogramom nájdete pri východe z kostola.

ZMENA ČASU

V noci z 25. na 26. marca sa mení čas. O 02. hodine stredoeurópskeho času posúvame 
hodiny na 03. hodinu letného času.

ŠTÚDIUM NA TEOLOGICKEJ FAKULTE V KOŠICIACH

Teologická fakulta v Košiciach v akademickom roku 2023/24 poskytne vzdelávanie:
 
 1. bakalárske programy: sociálna práca, učiteľstvo predmetu náboženská výchova, 
 2. magisterské programy: katolícka teológia, sociálna práca, učiteľstvo predmetu  
     náboženská výchova 
 3. doktorandské programy: katolícka teológia, charitatívna a misijná práca. 

Termín podania prihlášky: na bakalárske a magisterské štúdium do 30.04. 2023; 
na doktorandské štúdium: do 31.05. 2023.  

Viac info na: www.tf.ku.sk, v časti Uchádzača o štúdium.



ROZPIS BOHOSLUŽIEB – 3. PÔSTNY TÝŽDEŇ
13. MAREC – 19. MAREC 2023
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