Oznamy

Stále je to rovnaké. Rok čo rok. Dokonca sa to zhoršuje. Česť výnimkám.
Hovorím o nás, rodičoch, ktorí "vyberáme" pre svoje deti len to najlepšie.
Prejde niekoľko rokov. Z nás sa stanú
rodičia tínejdžerov či začínajúcich dospelákov a my plačeme. Dôvod? Naše
deti sú iné. Nechodia do chrámu, zlajdáčili sa, majú zlú partiu, žijú iba tak s
niekým (to niektorým dokonca už aj

»

»

V sobotu 1. októbra máme
odporúčaný
sviatok
Presvätej
Bohorodičky
Ochrankyne.
Sv.
liturgie budú o 6.30 a o 18.00 hod. s
myrovaním. Veľkú večiereň sviatku
s lítiou sa pomodlime v piatok po
večernej sv. liturgii. Tento deň je
zároveň fatimskou sobotou. O 17.00
hod. bude mariánske večeradlo.
V sobotu 8. októbra sa uskutoční v
našej farnosti formačno-relaxačný
deň určený iba pre ženy pod názvom
„Hovorím ti vstaň!“. Bohatý program
budú viesť ženy, medzi ktorými bude
fyzioterapeutka a evanjelizátorka.
Všetko sa bude diať v kresťanskom
duchu. Registračný poplatok je 5,-€.
Nahlásiť sa je potrebné najneskôr
do 28. septembra kvôli kapacitným
obmedzeniam u o. Petra K.
Ponúkame aj možnosť absolvovať
terapeutickú masáž (stojí 25,-€) a je
potrebné ju nahlásiť pri registrácii.
Okrem bohatého programu na
vás čaká obed, občerstvenie a
spoločenstvo žien. Srdečne vás
všetky pozývame!

o. Peter Kačur

»

»
»
»

Môžete
si
objednať
naše
gréckokatolícke časopisy Slovo
a Misionár. Slovo na celý rok 27,€ (elektronická verzia 15,-€) a
Misionár 21,-€ + stolový kalendár
na rok 2023 (elektronická verzia 8,€). Objednávky prijímame v sakristii
najneskôr do 23. októbra 2022.
V sakristii si môžete obnoviť alebo
dať zapísať hramoty.
Pozývame
mladých
(dievčatá,
chlapcov) do mládežníckeho zborui.
Chlapcov pozývame miništrovať.
Stačí prísť do sakristie.
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 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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Jeho slovo dokáže všetko
Nemusíme sa robiť dokonalými,
stačí sa s Dokonalým spojiť.
Táto myšlienka ma veľmi oslovila. Dlho som nad ňou rozmýšľal. Je
pravdivá? Čo to pre človeka znamená?
Peter v dnešnom evanjeliu odpovedá Ježišovi na jeho pozvanie
zatiahnuť na hlbinu týmito slovami:
"Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a
nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo
spustím siete." (Lk 5, 5) Inými slovami
povedané, ako odborník Ti vravím,
že to nie je možné, ale ako ten, ktorý
pozná Tvoju moc, urobím ako mi kážeš. Peter je slušný. Nevyvyšuje sa.
Neponižuje Krista. Diplomaticky celú
vec vysvetlí, ale podvolí sa. Čo môže
stratiť? Čas na relax? Čas stravený s
rodinou? Možno je potrebné niečo
doma urobiť a on riskuje, že stratí
svoj drahocenný čas pri napĺňaní vízie akéhosi Ježiša.
A práve toto slovo nás môže
povzbudiť. Slovo, že pri Ježišovi skutočne riskujeme svoje životy, svoje
pohodlie, svoje vzťahy... Chceme
do toho ísť? Možno aj my niekedy
diplomaticky Ježišovi vysvetľujeme,
prečo sa to nedá a prečo to takto
nemôže byť. Dávame Ježišovi pocítiť, že tomu, čo my prežívame a potrebujeme, vôbec nerozumie. Prečo
by mal jeho plán výjsť, keď môj zlyháva? Prečo, keď sa to takto nerobí? Odpoveď je jednoduchá. Načrtli

sme ju v úvode citátom, že nemusíme byť dokonalými. Stačí, keď sa s
Dokonalým spojíme. Tomuto Peter
rozumel. Tomuto potrebujeme porozumieť aj my.
Pozrime sa na naše životy. Vari
v nich nehľadáme dokonalosť? Dokonalé zdravie, dokonalé vzťahy, dokonalú prácu, dokonalé manželstvá,
dokonalé spoločenstvá, dokonalé
politické zriadenie, dokonalých kňazov, dokonalých veriacich... Nevravím, že toto je zlé. Ale uvedomujúc
si tieto slová, ktoré píšem, sám zisťujem, že toto všetko nie je možné
úplne dosiahnuť. Ja sám som prekážkou k dokonalosti. Moja slabosť
a môj hriech. Preto je jediným východiskom spojiť sa s Dokonalým a
takto sa ním stať. Petrovi to tiež takto
vychádza, preto odpovie, že na Ježišovo slovo spustí siete vtedy, keď
On povie a tam, kde mu ukáže.
Skúsme sa aj my v našich životoch nechať viesť Ježišom. Doslova
spustiť siete tam, kde On chce a
vtedy, keď to odo mňa bude žiadať.
On je Dokonalý, on vie, on rozumie
a pozná, čo sa má kedy diať a čo je
pre nás najlepšie v danej chvíli. Pozná naše hlbiny, ktoré na nás čakajú,
aby sme zažili zázrak v obyčajnosti
našich dní. Každý z nás máme svoju hlbinu, na ktorú nás Ježiš pozýva.
Stačí otvoriť svoje srdce a počúvať.
o. Peter Kačur

Slovo na úvod

Najprv svet,
potom Boh

prestáva vadiť). Vzďaľujeme sa. Naše
hodnoty sú odlišné. Kde sa stala chyba?
A čo ak sme našim deťom neponúkli
alternatívu? Uvedomujem si jedno, že
cirkev môže ťažko konkurovať tomu,
čo ponúka tento svet. Popoludní samé
krúžky. Koncom týždňa sú už unavené.
Chcieť od nich, aby išli ešte aj na nejaké stretko na faru, je veľmi ťažké. Ale čo
tak to skúsiť? Čo tak ponúknuť deťom
aj niečo iné? Čo tak im ponúknuť aj inú
partiu? Netvrdím, že tým zachránime
svet, ale čo ak aspoň niekoho? Zvážme
to. Je to len a len na nás.

Detské okienko

Liturgický program
26. september

Sv. hieromučeník Dionýz Areopagita

6:30 csl. sv. lit. (HP 262); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
249); Ap. zač. 235 (Flp 1. 1 – 7); Lk zač. 16. (4,
38 – 44)

6:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
108); Ap. zač. 241. (Flp 2, 12 – 16a); Lk zač. 25.
(6, 24 – 30)

27. september

4. október

Sv. muč. Kallistrat a jeho spol.

6:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP
110); Ap. zač. 236. (Flp 1, 8 – 14); Lk zač.18. (5,
12 – 16)

Sv. hieromučeník Hierotej, aténsky biskup
6:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP
110); Ap. zač. 242. (Flp 2, 16b – 23); Lk zač. 27.
(6, 37 – 45)

28. september

5. október

Prep. otec a vyznávač Charitón

Sv. mučenica Charitína

29. september

6. október

Prep. otec Kyriak Pustovník

Sv. a slávny apoštol Tomáš

6:30 csl. sv. lit. (HP 264 ); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
251); Ap. zač. 237. (Flp 1, 12 – 20a); Lk zač. 21.
(5, 33 – 39)

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP
113); Ap. zač. 238. (Flp 1, 20b – 27); Lk zač.
23 (6, 12 – 19); 18:45 Mariánske večeradlo
obetované za kňazov; 19:30 – 21:00 Tichá
adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a
požehnaním

6:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111);
Ap. zač. 243. (Flp 2, 24 – 30); Lk zač. 28. (6,
46 – 49; 7, 1)

6:30 sl. sv. lit. (PZ 254); 18:00 csl. sv. lit. (HP
267); Ap. zač. 244. (Flp 3, 1 – 8); Lk zač. 31.
(7, 17 – 30); 18:45 – 21:00 Tichá adorácia
ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a
osobným požehnaním

30. september

7. október

Sv. hieromuč. Gregor, biskup Veľkého
Arménska

Sv. mučeník Sergej a Bakchus

1. október

8. október

6:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ
114); Ap. zač. 239. (Flp 1, 27 – 30; 2, 1 – 4); Lk
zač. 24 (6, 17 – 23a); 18:15 Veľká večiereň s
lítiou

6:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114);
Ap. zač. 245. (Flp 3, 8b – 19); Lk zač. 32.
(7, 31 – 35); Celodenná adorácia

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa.
Myrovanie. Fatimská sobota.

Prepodobná matka Pelágia

2. október

9. október

17. nedeľa po Päťdesiatnici

18. nedeľa po Päťdesiatnici. Jakub Alfejov.

6:30 csl. sv. lit. (HP 265); 18:00 sl. sv. lit. (PZ
106, 135); Ap. zač. 320. (Hebr 9, 1 – 7); Lk zač.
54. (10, 38 – 42; 11, 27 – 28); 17:00 Mariánske
večeradlo

6:30 Utiereň; 7:30 csl. sv. lit. (HP 107, 130);
9:00 sl. sv. lit. (PZ 106, 135); 10:30 sl. sv. lit.
(106, 135); Ap. zač. 194. (2 Kor 11, 31 – 12, 9);
Lk zač. 26. (6, 31 – 36); 17:00 Každodenná
večiereň

Pripravil o. J. Varga

3. október

Odchod do večnosti evanj. Jána Teológa

6:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 96,
257, 255); Ap. zač.168. (2 Kor 1, 8 – 11); Lk zač.
20. (5, 27 – 32); 17:00 Veľká večiereň

6:30 Utiereň; 7:30 csl. sv. lit. (HP 97, 270,
268); 9:00 sl. sv. lit. (PZ 96, 257, 255);10:30
sl. sv. lit. (PZ 96, 257, 255); Ap. zač. 200. (Gal
1, 11 – 19); Lk zač. 30. (7, 11 – 16); 17:00 Každodenná večiereň; 18:00 Modlitby chvál

o. Ján Varga
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