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Poďakovanie sestier vincentiek z Haiti za finančnú pomoc
Slová nemôžu vyjadriť, čo dnes pociťujú rodiny v Meyeri (misia dcér kresťanskej lásky svätého
Vincenta de Paul v horách),, ktoré prišli o dobytok, jedinú nádej a životnú istotu, nádej na zaplatenie školy
pre deti a vďaka vašej pomoci mohli znovu pokračovať v aktivitách a mať novú nádej, že sa vrátia do
svojich domovov.
Akú radosť malo farské spoločenstvo Farnosti sv. Alžbety Uhorskej, keď mohli urobi
urobiť novú
strechu na farskom kostole, ktorý slúži zároveň ako škola, spoločenská miestnosť a je provizórnym
útulkom v prípade prírodných katastrof. Ako by bolo možné nevšimnúť si radosť na tvári dieťaťa, ktoré
mohlo mať teplé jedlo, jediné počas dňa? Alebo úľavu starca, ktorý je chorý a mohol byť vyšetrený
v našej pojazdnej ambulancii a dostať všetky potrebné lieky a často aj potraviny, pretože nemá možnosť
prejsť 12 km na motorke,
ke, aby prišiel do nemocnice...
Vďaka vašej štedrosti sme mohli podporiť 5 malých projektov v 5 farnostiach na juhu krajiny:
Farnosť morskej Panny Márie na ostrove Vache – pomohli sme nakúpiť materiál rybárom
na malom ostrovčeku, ktorý bol zdevastovaný cyklónom Matthew, počas ktorého rybári prišli o všetko
rybárske náradie.
Farnosť sv. Andreja v Rendeli – veľmi zničená dedina, viaceré jej časti zmizli, veľa prípadov
cholery a veľa úmrtí. Keď sme spojili pomoc z viacerých zdrojov, mohli sme pomôcť znovu postaviť
strechu kostola a obnoviť ho.
Farnosť sv. Jána Krstiteľa v Tiburone – farnosť už i tak veľmi chudobná. Plantáže, dobytok,
domčeky – všetko odniesol vietor a more. Jedného dňa páter James prišiel do Port au Prince, aby sa
s nami stretol a rozprával ako v jeho farnosti ľudia
udia trpia hladom. Celé rodiny nejedli už počas
poč viacerých
dní. Jedna osoba prišla pýtať niečo na jedenie k riaditeľovi kaplnky, ale nanešťastie rodina riaditeľa už
dva dni nič nejedla a tak táto osoba odišla a o niekoľko metrov ďalej na ceste zomrela. Tejto farnosti sme
dali potravinovú pomoc a pomohli sme im zak
zakryť strechu farskej školy.
Farnosť sv. Alžbety Uhorskej – nachádza sa v okrese Nippe, v horách, kde dedinčania stratili
všetko majetok. Pomohli sme im tiež prikryť strechu kostola.
Farnosť Malej rieky v Nippe – vytvorili sme tam našu dočasnú komunitu – medzinárodnú, aby
sme mohli ľuďom pomáhať po stránke zdravotnej, potravinovej a byť oporou po stránke psychologickej.
Tiež sme im pomohli ukončiť práce na kostole.
Druhá skupina
kupina pomoci bola určená na nákup liekov pre jednotlivé osoby a pre pojazdné
ambulancie, ktoré prostredníctvom vincentiek chodia do všetkých farností. Vo všetkých troch diecézach,
kde ničil cyklón Matthew, my vincentky nemáme dom, iba v Meyeri. Preto sme
s
vytvorili tri dočasné
komunity pre každú diecézu, a to vďaka štedrosti dcér kresťanskej lásky z Mexika, Kolumbie a našej
Karibskej provincie.
Jedna časť daru bola použitá na mlieko pre deti a na základné potraviny ako je ryža, olej, hrach,
ryby. A na trochu hygienických potrieb
potrieb. Pomohli sme jednej žene zaplatiť nevyhnutnú operáciu oka.
Jedna veľmi chudobná rodina v Meyeri sa teší zo zakúpeného vola, ktorý bol snom ich života. Iná rodina
sa vďaka pomoci mohla vrátiť k predaju chladených nápojov. Ďalšia
alšia rodina dostala pomoc na stavbu
domčeka.
Uplynulo už 10 mesiacov od cyklónu Matthew, príroda sa vo svojej sile znovu rozrástla, nová
zeleň pokryla zem, zdá sa, že plantáže prinesú úrodu, vychovajú sa nové zvieratá, ale musíme mať
trpezlivosť..... Tisíce domčekov sú stále v zlom stave, väčšinu z nich si len opravili. Finančná situácia
rodín zostáva neistá, ľudia málo jedia, často len raz za deň...
Zostávame v spojení s farnosťami cez dcéry kresťanskej lásky, formou rôznych projektov. Všetky
naše činnosti sme mohli uskutočniť vďaka vašim obetám, vašej deľbe a vášmu dobrému srdcu.
Ďakujeme! Po kreolsky: MESI ANPIL, BONDY E BENI NOU!
Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul

Slovensko bude mať novú blahoslavenú
Svätý Otec František prijal v utorok 6.3.2018 na osobnej audiencii kardinála Angela Amata SDB,
prefekta Kongregácie pre kauzy svätých, a schválil dekrét o mučeníctve Božej služobníčky Anny
Kolesárovej, ktorú 22.11.1944 zastrelil ruský vojak. Mladé dievča zomrelo, aby si zachovalo nevinnosť.
Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom ako dcéra Jána Kolesára,
prezývaného po mame Hruška, a Anny, rodenej Kušnírovej. O 10 rokov neskôr stratila mamu, ktorá
zomrela na zápal pľúc. Anka ako jediná žena v domácnosti, mala len staršieho brata a musela prevziať
zodpovednosť za domácnosť. Mala veľa kamarátok, ale teraz kvôli povinnostiam ich už nestíhala
navštevovať. Preto sa rozhodli, že sa budú schádzať u Kolesárovcov. Spolu potom chodili na sväté omše,
ruženec či litánie do blízkeho kostola. Žila veľmi skromne a jednoducho. Dbala o svoju povesť a čistotu.
Pravidelne pristupovala k sviatosti zmierenia a Eucharistii.
Prišla však druhá svetová vojna a na jej konci v roku 1944 prechádzal cez Vysokú nad Uhom
aj front. Boje trvali niekoľko týždňov a vystrašení dedinčania sa skrývali v pivniciach. Ján KolesárHruška, Anka a Miško spolu so susedmi sa ukrývali v pivnici pod kuchyňou. Anka chodila oblečená
v šatách svojej nebohej mamky, aby pôsobila dojmom vydatej ženy a uchránila svoju čistotu.
Pri prehliadke domu jeden opitý ruský vojak našiel pivnicu a ľudí, ktorí sa v nej skrývali. „Haňka,
daj mu niečo zjesť, iste je hladný,“ povedal Ján Kolesár svojej šestnásťročnej dcére. Anka počúvla a išla
do kuchyne pripraviť niečo vojakovi pod zub. Po chvíli si však všimol, že pod šatami dospelej ženy sa
skrýva mladé dievča a začal na ňu naliehať, aby sa mu oddala. Odmietla aj napriek hrozbám, že ju zabije.
Vytrhla sa mu z rúk a bežala k otcovi a bratovi do pivnice. Nahnevaný vojak ju nasledoval, namieril na ňu
automat a zakričal: „Rozlúč sa s otcom!“ Anka vykríkla: „Apočko, zbohom! Ježiš, Mária, Jozef...“
v polovici modlitby vojak vystrelil dve rany, do hrude a do tváre.
(www.tkkbs.sk)

NA 4. PÔSTNU NEDEĽU
18.3.

Nedeľa

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

 V pondelok, utorok, stredu a sobotu sa o 16.00 hod. modlíme vo farskom kostole bolestný ruženec.
 V utorok 13.3. je 5. výročie zvolenia Svätého Otca Františka. Pamätajme na neho v modlitbách.
 Vo štvrtok 15.3. bude ráno o 7.30 hod. v Kostole Svätého kríža svätá omša pre žiakov a učiteľov
Základnej cirkevnej školy.
 Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa oznamuje, že vo štvrtok 15.3. sa od 8.30 hod.
uskutoční Deň otvorených dverí pre rodičov, deti a záujemcov. Základná škola Štefana Moysesa
je jediná katolícka základná škola v Banskej Bystrici a okolí, ktorá vychováva v duchu evanjelia.
 Vo štvrtok počas pôstu býva vo farskom kostole od 16.00 do 16.25 hod. vyložená Oltárna sviatosť
na osobné odprosenie.
 Pobožnosť krížovej cesty býva vo farskom kostole v piatok o 16.30 hod. a v nedeľu o 16.00 hod.,
následne svätá omša.
 Na nedeľné večerné sväté omše sme pozvali pôstnych kazateľov spomedzi dekanov našej diecézy.
Túto nedeľu bude pôstnym kazateľom detviansky dekan, ThLic. Ľuboš Sabol a na budúcu nedeľu
príde Mgr. Jozef Kraus, dekan krupinského dekanátu. O 16.00 hod. vykoná pobožnosť krížovej cesty
a po nej bude celebrovať svätú omšu. Srdečne Vás pozývame.
 Spovedať chorých a nevládnych k Veľkej noci budeme v piatok 23.3. dopoludnia. Prosíme, aby ste ich
dovtedy nahlásili vo farskej kancelárii, alebo v sakristii kostola.
 Mladých od 14 do 30 rokov pozývame na Kvetný víkend, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici
v dňoch 23. – 25.marca v budove SPŠ Jozefa Murgaša. Elektronická registrácia prebieha do 15.3.
Bližšie informácie na stránke: www.dcmmajak.sk
 Na budúcu nedeľu 18.3. bude celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým
utečencom. Za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.
Príprava k sviatostiam
 V piatok 16.3. bude o 15.00 hod. v Kostole Svätého kríža farská sviatostná katechéza pre všetkých
tretiakov, ktorí tento rok pristúpia v našej farnosti k prvému svätému prijímaniu.
Kancelária je otvorená:
tel.: 048/ 412 45 31

Pondelok až štvrtok: 8.00 – 12.30 hod.
Piatok: 8.00 – 12.30 a 15.00 – 19.00 hod.
mobil: 0911 880 298
e-mail: bb.mesto@fara.sk
web: www.bbmesto.fara.sk
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