Oznamy

Na začiatku nového školského roka
sme predovšetkým my, rodičia, vystavení jednej nevyhnutnej veci, a to aby
našim deťom nič nechýbalo. Hneď v prvých dňoch prichádzajú rôzne poplatky,
nákupy školských potrieb, príspevky na
krúžky. Len aby nič nechýbalo. Vyberáme deťom rôzne krúžky, len aby mali
naše deti vyplnený čas. Takúto starostlivosť badáme aj o náš duchovný život.
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Z celého srdca ďakujeme všetkým
vám, ktorí ste sa aktívne zapojili do
farských sv. misií, ktoré boli zároveň
aj celomestskými. Vďaka za váš
čas a odvahu pozrieť sa na seba,
svoj život, vzťahy, v ktorých žijeme.
Prajeme vám, aby ste čerpali dlhý
čas milosti práve z tohto osobného
stretnutia sa s Kristom.
V stredu 14. septembra máme
odporúčaný sviatok Povýšenia sv.
Kríža. Sv. liturgie s myrovaním budú
o 6.30 a o 18.00 hod. V tento deň
je zdržanlivosť od mäsa. Veľkú
večiereň s lítiou sa pomodlime v
utorok po večernej sv. liturgii.
Vo štvrtok 15. septembra budú sv.
liturgie ako zvyčajne (6.30, 18.00).
V piatok 16. septembra bude prvá
detská sv. liturgia o 17.30 hod. v
tomto školskom roku. Prosíme
všetky deti, aby si priniesli svoje
školské tašky a potreby, ktoré im po
sv. liturgii posvätíme.
V sobotu 17. septembra bude po

"My, ktorí nežijeme v kláštore, ale žijeme bežným životom, veríme, že táto ulica,
tento svet, kde nás Boh umiestnil, je pre
nás miestom našej svätosti. Veríme, že
nám nič nutného nechýba, pretože keby
nám niečo nutné chýbalo, Boh by nám to
istotne už dal."
My dávame všetko. Niekedy aj na
úkor Boha. Boh nám ale dáva všetko a
ikdy nie na úkor nás samých.
o. Peter Kačur
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večernej sv. liturgii Moleben k bl.
P. P. Gojdičovi s uctením si jeho
relikvií.
V nedeľu 18. septembra bude po sv.
liturgiách zbierka na podporný fond
II. Svoj milodar môžete vložiť vzadu
do košíka.
V tomto novom školskom, ale aj
cirkevnom roku, vám ponúkame
katechézy ohľadom sv. liturgie,
stretká pre deti, stretká pre mladých,
duchovné obnovy a mnohé ďalšie.
O ich presnom začiatku vás budeme
včas informovať.
Oznamujeme rodičom detí, ktoré by
mali v tomto školskom roku pristúpiť
k 1. sv. spovedi, aby ich nahlasovali
do konca mesiaca september 2022,
a to dvoma spôsobmi: vyplnením
prihlášky, ktorú dostanú od o. Jána
na hodine náboženstva alebo
osobne v sakristii chrámu. Prosíme
vás o dodržanie tohto termínu,
nakoľko v októbri začnú stretnutia.
o. Peter Kačur
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Všetko je pre nás pripravené
Ako sa pozerá naša spoločnosť
na cirkev? Možno aj ako na niektorú z politických strán. Možno ako na
organizáciu, ktorá sa snaží presadiť
svoj program. S ním chce byť akousi hybnou silou v spoločnosti, mať v
nej vplyv a vážnosť. Na tento účel
potrebuje dobrovoľníkov a nových
záujemcov. Predstavuje aj v celku
jednoduchý program: boj proti potratom, proti eutanázii, proti antikoncepcii, proti rozvodom, boj vedený s
morálkou Desatora, ktorá sa môže
zdať, že je predovšetkým sexuálnou
morálkou. Nový zákon sa stáva základnou učebnicou cirkvi a potrebné je ho čítať v registri zakázaného
a povoleného. Poctivé dodržiavanie týchto prikázaní zaručí veriacim
nebo, ich nedodržiavaním peklo.
Poslaním cirkvi je potom presvedčiť
čo najväčší počet ľudí o tom, že potraty, eutanázia a antikoncepcia by
mali byť navždy zakázané.
Tieto slová som si prečítal v jednom článku, ktorý nielen zaujímavo
začínal, ale aj pokračoval. Práve pri
týchto slovách mi prišlo na um, že iba
takýto pohľad na cirkev a existenciu
dvoch pólov, ktoré uznáva, mohli
mať aj Ježišovi súčasníci, predstavitelia židovského národa. Aj Mojžišov
zákon mal svojich 613 prikázaní. A
určite sa niekedy strhla aj debata,
ktoré z týchto prikázaní je najväčšie.
Konieckoncov máme o tom zmienku
aj vo sv. evanjeliu.

A keď sa nad tým zamýšľame
ďalej, dospejeme presne k tomu istému záveru. Vari cirkev nevnímame
niekedy pri tej našej uponáhľanosti
a nestíhaniu presne tak isto? Vari to
nie je len o tom, čo sa mi páči a do
čoho mi Boh nemá čo hovoriť?
Ale cirkev v skutočnosti nie je
"iba" o tom. Vďaka dnešnému evanjeliu o svadbe kráľovho syna a o
hostine s tým súvisiacej môžeme
vidieť cirkev trochu inak. Môžeme ju
vidieť ako miesto, kde Boh Otec pre
každého jedného z nás pripravuje
úžasnú hostinu. Obrovskú hostinu,
na ktorú boli pozvaní mnohí hostia.
Dokonca ich pozýva dvakrát. Namáha sa nad vecou, ktorá by mala byť
normálna. Prijať pozvanie a prísť. Ale
nie je tomu tak. Nakoniec sa na svadobnú hostinu dostanú iní, ktorých
nájdu na rázcestiach - dobrí aj zlí.
Celá sieň sa naplnila. Svadba začala. No nie pre jedného z nich, ktorý
neprijal s pozvaním aj oblečenie. Prišiel ako zvyčajne. Bez slávnostného
odevu. On musel odísť.
Cirkev je miesto, kde je všetko
Bohom Otcom pre nás pripravené.
Ponúka nám eucharistickú hostinu,
ktorou je sám Jeho Syn Ježiš Kristus. Všetko je pripravené, stačí prísť.
Možno si myslíme, že sme dobrí alebo že sme zlí. Pozvanie je pre každého z nás. Nepohrdnime ním.
o. Peter Kačur

Slovo na úvod

Nič nutného
nám nechýba

Len aby nič nechýbalo. Skúsme sa teda
zamyslieť nad týmito slovami, ktoré nám
dávajú odpoveď:

Detské okienko

Liturgický program

Milé deti, skončili nám prázdniny, a tak vám znova ponúkame detské okienko v našom farskom informátore. Znova sa môžete tešiť na stranu, ktorá je venovaná práve vám, milé deti.
V mesiaci september máme niekoľko sviatkov, ktoré slávime. Niektoré z
nich si priblížime prostredníctvom úloh.

12. september

Sv. muč. Trofim, Sabbatios a Dorymedont

6:30 csl. sv. lit. (HP 250); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
234); Ap. zač. 202. (Gal 2, 11 – 16); Mk zač. 21.
(5, 24 – 34)

6:30 csl. sv. lit. (HP 259); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
242); Ap. zač. 227. (Ef 4, 25 – 32); Lk zač. 10.
(3, 19 – 22)

13. september

20. september

Pamiatka založenia Chrámu sv.
vzkriesenia Krista a nášho Boha

Sv. veľkomuč. Eustatios a spol.
6:30 sl. sv. lit. (PZ 242); 18:00 csl. sv. lit. (HP
259); Ap. zač. 230 (Ef 5, 20 – 26); Lk zač. 11
(3, 23 – 4, 1)

6:30 sl. sv. lit. (PZ 239); 18:00 csl. sv. lit. (HP
256); Ap. zač. 204. (Gal 2, 21 – 3,7); Mk zač.
22. (6, 1 – 7); 18:45 Veľká večiereň s lítiou

14. september

21. september

Povýšenie sv. Kríža. Myrovanie.

Zakončenie sviatku Povýšenia sv. Kríža

15. september

22. september

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

Sv. hieromuč. Fókas, sinopský biskup

16. september

23. september

Sv. všechválna veľkomučenica Eufémia

Počatie sv. Jána Krstiteľa

17. september

24. september

6:30 csl. sv. lit. (HP 257 ); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
241); Ap. zač. 125. (1 Kor 1, 18 – 24); Jn zač.
60. (19, 6 – 11a. 13 – 20. 25 – 28a. 30b – 35a)

6:30 sl. sv. lit. (PZ 244); 18:00 csl. sv. lit. (HP
257); Ap. zač. 208. (Gal 3, 23 – 4, 5); Mk zač.
25. (6, 30 – 45); 18:45 – 21:00 Tichá adorácia
s Korunkou Božieho milosrdenstva a osobný
požehnaním

6:30 csl. sv. lit. (HP 259); 17:30 sl. sv. lit. (PZ
242); Ap. zač.210. (Gal 4, 8 – 21); Mk zač. 26.
(6, 45 – 53)

6:30 csl. sv. lit. (HP 259); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
242); Ap. zač. 231. (Ef 5, 25 – 33); Lk zač. 12.
(4, 1 – 15)

6:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP
113); Ap. zač. 232 (Ef 5, 33 – 6, 9); Lk zač. 13
(4, 16 – 22a); 18:45 – 21:00 Tichá adorácia
ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a
požehnaním

6:30 csl. sv. lit. (HP 261); 17:30 sl. sv. lit. (PZ
248); Ap. zač. 234. (Ef 6, 18 – 24); Lk zač. 14. (4,
22 – 30)

Sv. muč. Sofia a jej dcéry Viera, Nádej a
Láska

Sv. prvomuč. a ap. rovná Tekla

18. september

25. september

15. nedeľa po Päťdesiatnici

16. nedeľa po Päťdesiatnici

6:30 csl. sv. lit. (HP 242); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
103, 242); Ap. zač. 125b. (1 Kor 1, 26 – 29); Jn
zač. 30. (8, 21 – 30); 17:00 Veľká večiereň;
18:45 Moleben k bl. P. P. Gojdičovi

6:30 Utiereň; 7:30 csl. sv. lit. (HP 104, 259);
9:00 sl. sv. lit. (PZ 103, 242); 10:30 sl. sv. lit.
(103, 242); Ap. zač. 203. (Gal 2, 16 – 20); Mk
zač. 37. (8, 34b – 9, 1); 17:00 Každodenná
večiereň

Zdroj: časopis Rebrík. Pripravil o. J. Varga

19. september

Zakončenie sviatku Narodenia
Bohorodičky

6:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 101,
234, 238); Ap. zač. 162. (1 Kor 15, 39 - 45); Lk
zač. 15. (4, 31 – 36); 17:00 Veľká večiereň

6:30 Utiereň; 7:30 csl. sv. lit. (HP 97); 9:00 sl.
sv. lit. (PZ 104); 10:30 sl. sv. lit. (PZ 104); Ap.
zač. 188. (2 Kor, 9, 6 – 11); Lk zač. 17. (5, 1 – 11)
17:00 Každodenná večiereň

o. Ján Varga
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