LEVOČSKÁ PÚŤ 2017
9.00 / FATIMSKÁ SOBOTA,
vedie Amantius AKIMJAK

SOBOTA 1. JÚLA

10.00 / Sv. omša,
celebruje Amantius AKIMJAK

Poverello

21.00 / Sv. liturgia východného obradu
celebruje J. E. Mons. Milan LACH, pomocný biskup
Prešovskej archieparchie
22.30 / Pôjdem k Tebe, Mária...
Kysucký prameň spieva levočskej Božej Matke
NEDEĽA 2. JÚLA
Polnočná / Sv. omša za účasti mladých
(prítomní budú všetci novokňazi)
1.30 / Eucharistická poklona s procesiou
vedie Štefan BELKO
3.30 / Pobožnosť Krížovej cesty
vedie Ľudovít SÝKORA
5.30 / Sv. omša
celebruje Blažej DIBDIAK, kazateľ Ľuboš SATINA
7.00 / Sv. liturgia východného obradu
o. Miroslav DANCÁK
8.30 / Modlitba radostného sv. ruženca a zasvätenie diecézy
Nepoškrnenému Srdcu Panny Márie,
liturgicky vedie J. E. Mons. Štefan SEČKA, spišský diecézny biskup
9.15 / Dialógy televízie LUX s pútnikmi na Mariánskej hore
10.00 / SLÁVNOSTNÁ ODPUSTOVÁ SVÄTÁ OMŠA
celebruje J.Em. Kardinál MAURO PIACENZA,
hlavný pápežský penitenciár
SV. SPOVEĎ: V SOBOTU 1. JÚLA OD 8.00 hODINy Až DO SKONČENIA PÚTE

Vychádza týždenne vždy k nedeli. Redakčná rada: farská pastoračná rada a veriaci farnosti.
Vaše prispevky, pripomienky a návrhy čakáme na email adrese: rkcvranovjuh@gmail.com;
Príspevok na vydávanie: 0,10 €

2017
XI. ročník

25. júna 2017
DVANÁSTA NEDEĽA
CEz ROK

17.00 / OTVÁRACIA ODPUSTOVÁ SV. OMŠA
celebruje Mons. František DLUGOŠ
19.00 / Sv. omša
celebruje J.E. Mons. František RÁBEK, ordinár ozbroj. síl a zborov SR
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Resp:

Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.

Strach. Jedno slovo, tak širokého významu. Azda každý človek má
skúsenosť so strachom. Neboja sa len
deti, ale strach a neistota je prítomná aj
v živote dospelých. Či už je to strach
z choroby a bolesti, strach zo straty
práce, staroby a najmä zo smrti svojej
alebo niekoho blízkeho. Obavám sa nie
vždy vieme vyhnúť, pretože tie sú súčasťou života. No ak sa poddáme strachu, tak smerujeme po nesprávnej
ceste. Strach totiž ničí šťastie človeka,
jeho úsmev, pohodu a vyvoláva nepríjemné stavy duše i tela. Ako sa však
s ním vyrovnať? Odpoveď na túto
otázku nám dáva Ježiš v dnešnom
evanjeliu. Trikrát počujeme z jeho úst
slová: „Nebojte sa...“ Pretože keď milujeme Boha a snažíme sa nasledovať
Krista, nemusíme sa báť.

Nebojte sa...
Sám Ježiš okúsil čo je to
strach, mal skúsenosť so smrťou a trpel
za naše hriechy. No jeho zmŕtvychvstanie je pre celý svet jasným znamením
víťazstva nielen nad hriechom, smrťou,
ale aj strachom. Dospelý veriaci človek
by sa teda nemal vzdávať len tak ľahko,
nemal by hneď rezignovať, ale mal by
s dôverou v Boha robiť všetko pre to,
aby nad svojím strachom zvíťazil. Ten,
kto naozaj nasleduje vo svojom živote
Krista si nezúfa, ale naopak pomáha

iným, ktorí potrebujú pomoc a útechu.
Pri treťom „Nebojte sa...“ sa
každému kresťanovi dostáva povzbudenia, že sme v bezpečných rukách nášho
Nebeského Otca. Náš Stvoriteľ má starosť o všetko svoje stvorenie. Keď bez
jeho vôle nezahynie ani vrabec, tým

viac sme pre nášho Otca cennejší.
V celom texte dnešného Božieho slova
je teda vidieť veľkú starostlivosť Boha
o každého človeka. Ježiš nás v tom
uisťuje, a zároveň nám prejavuje svoju
lásku ako liek proti strachu. Opäť nám
radí, ako sa máme zachovať vo chvíľach, ktoré nie sú ľahké. Tých situácii je
v živote každého človeka mnoho. Život
nie je jednoduchý a bez ťažkostí. No
každý si je strojcom svojho šťastia a je
len na nás, či sa poddáme strachu,
alebo či budeme dôverovať Bohu a neustále si pripomínať vždy a všade Ježišove slová: „Nebojte sa...“
Anna Vozárová

Liturgický program na 12. týždeň cez rok
Deň

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

Po
26. 6.

PONDELOK 12. TÝžDŇA CEz ROK
(Gn 12, 1-9; Ž 33; Mt 7,1-15)

Ut
27. 6.

UTOROK 12. TÝžDŇA CEz ROK

29. 6.

30. 6.

18.30

SV. PETRA A PAVLA,
APOŠTOLOV

6.30

(SLÁVNOSŤ – PRIKÁzANÝ SVIATOK)

(Gn 17,1-22; Ž 128; Mt 8,1-4)

SOBOTA 12. TÝžDŇA CEz ROK

1. 7.

(Gn 18,1-15; Ž Lk 1; Mt 8,5-17)

Ne

TRINÁSTA NEDEĽA
V CEzROČNOM OBDOBÍ

2. 7.

ZBP a Dary Ducha Svätého
Gregor, Tamara, Nikola
+ Ján, Anna
(omša za účasti detí)
Za farníkov

16.30

+ Pavol

18.30

+ Mária, Pavol, Anna, Michal
/ TE DEUM

+ Pavol
(omša za účasti mladých)

18.30
7.00

+ Ján, Juraj, Mária Martin

18.30

(2KOR 4,8-16; Ž 89; RIM 6,3-11;

Filiálky

Po

Ut

Poďakovanie za rodičov

6.30

+ Anna, Ján

8.00

+ Mária
ZBP a poďakovanie za nášho
kaplána Mathiasa

9.30

MT 10, 37-42)

18.30
St

Št

VT Dlhé

18.00

Rod. oblasť

17.00

/ TE DEUM

+ Pavel

6.30

PIATOK 12. TÝžDŇA CEz ROK

So

+ Anna, Ján

6.30

(Sk 12,1-11; Ž 34; 2Tim 4,6-18; Mt 16,13-19)

Pi

+ Peter, Ján, Rudolf

18.30

(Gn 15,1-18; Ž 105; Mt 7,15-20)

Št

ZBP – matky zo spoločenstva
Modlitby matiek

6.30

A MUČENÍKA, Spomienka

28. 6.

+ Jozef

18.30

SV. IRENEJA, BISKUPA

St

ÚMySLy

6.30

(Gn 13,2-18; Ž 15; Mt 7,6-14)

Oznamy

+ Ján, Anna
Pi

So

Ne

8.00

9.30
11.00

Lektori na budúcu nedeľu:
Nedeľa 2.7.2017
Sobota Ivanko

Ivanková

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Alžovú,
Polaščíkovú a Saxunovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali
kostol k dnešnej nedeli.
2. Na potreby kostola daroval Bohu
známa 50,- €. Pán Boh zaplať za finančný
dar.
3. Budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach
zbierka na Dobročinné diela Svätého
Otca.
4. Od budúcej nedele (2. Júla) do konca
prázdnin budú nedeľné sv. omše vo farskom kostole v „letnom režime“ (6.30 8.00 - 9.30 - 18.30). Sv. omša o 11.00 nebude.
5. Blíži sa koniec školského roka, preto
pozývame školopovinné deti a mládež,
aby sa v budúcom týždni vyspovedali
pred večernými sv. omšami (po – str) a vo
štvrtok počas prikázaného sviatku Petra
a Pavla sa spolu poďakujeme pri sv. omši
hymnom TE DEUM.
6. V piatok bude večerná sv. omša pre
mládež a birmovancov ako tradične
vonku, v areáli kostola. Srdečne vás pozývame.
7. Na Prvú sobotu v mesiaci júl budú sv.
omše spojené s Fatimskou sobotou ako
zvyčajne – farský kostol o 7.00, filiálka
Dlhé o 8.00.
8. Tým, ktorí sa nahlásili na púť do Obišoviec oznamujeme, že autobus bude pristavený pri farskom kostole v sobotu o
7.15 ráno. Od 9.00 začína v Obišovciach
program.
9. Kto by chcel ísť na Mariánsku púť do
Poľska, ktorú organizuje farnosť Pavlovce
nad Uhom v čase 12.–18.8.2017, s návštevou rôznych pútnických miest, nech
sa nahlási telefonicky u zástupcu tejto farnosti. Bližšie info na výveske.

– nepatrný, malý. Apoštol Peter bol syn rybára Jonáša z Betsaidy Galilejskej. Jeho pôvodné meno bolo Šimon. Kristus ho povolal
spolu s jeho bratom Andrejom. V evanjeliovej správe o ustanovení Dvanástich dostal
od Ježiša nové meno – Peter. Sv. Peter,
prvý pápež, je patrónom viacerých diecéz
a miest. Je predovšetkým patrónom pápežov a biskupov. Uctievajú si ho rybári, stavitelia mostov, kováči, kamenári, námorníci,
hodinári. V ikonografii je sv. Peter zobrazený v tunike – oblečení apoštola, ako
biskup alebo pápež v pontifikálnych šatách.
Pavol – Šavol, autor zachovaných
13 listov kresťanským obciam, začlenených
do kníh Nového zákona, narodil sa v Tarze
okolo roku 5 – 10 po Kristovi. Pochádzal zo
židovskej rodiny, silno spojenej s tradíciou.
Vyučil sa remeslu ako tkáč stanového
plátna. Keď mal okolo 25 rokov, stal sa rozhodným odporcom a prenasledovateľom
kresťanstva. Bol svedkom kameňovania diakona Štefana. Po náhlom, nečakanom a zázračnom obrátení prijal krst a postupne
zmenil meno na Pavol. Po troch rokoch pobytu v Damasku ako aj krátkom pobyte v Jeruzaleme vykonal tri misijné cesty. Zomrel
mučeníckou smrťou. Ako rímsky občan bol
sťatý mečom v tom istom roku 67 ako aj sv.
Peter. V ikonografii je sv. Pavol zobrazený
v dlhej tunike a plášti. Jeho atribútmi sú: baránok, kôň, slonová kosť, meč.
Lucia Horná

ohlasujú sa tretíkrát

6.30

8.00

9.30

18.30

Sv. Peter a Sv. Pavol

Uriga
Josipčuková

Benčo
Fecenková

Josipčuk
Antolíková

Babej
Babejová

Pôvod mena : Peter, z gréčtiny petros, petra – skala, Pavol z latinčiny Paulus

----------------------------------------------------

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Peter MIhÁČ a Mária LUKÁČOVÁ
ohlasujú sa prvýkrát

Pa tr ik GOMB
GOM B ITA a Ga br ie la
R U SN Á K OVÁ
ohlasujú sa druhýkrát

Ľubom ír C h LPEK a Pe tr
t r a GA zD OVÁ
zahŕňte týchto mladých
do svojich modlitieb

