
Poverello

Vo všeobecnosti je veľkým para-
doxom: Detí sa rodí málo, lebo rodičia
uprednostňujú všeličo iné. Výchova detí
v rodinách zlyháva, lebo rodičia nemajú
na nich čas.  Ale na druhej strane sú rodi-
čia až prehnane citliví na svoje deti, ak ich
v škole kritizujú. Naivne dôverčiví, ak sa
žalujú. Či rodičia ochotní upratať zlyhania
a chyby svojich detí, len aby tie nemali
problémy. Jednoducho v kritických situá-
ciách sú pre nich všetkým. Ako ťažko
dnes padnú takýmto rodičom Kristove
slová: „Kto miluje otca alebo matku viac
ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje
syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma
hoden.“ Veď moje deti sú moje! Mňa
musia milovať najviac! Kristus sa ale ne-
stavia medzi lásku rodičov a deti, lež utu-
žuje ju, posilňuje, upravuje... LÁSKA

tvoje MiloSrdenStvo, Pane,
oSPevovať budeM naveky.

„Kto neberie svoj kríž a nenasle-
duje ma, nie je ma hoden.“ Ťažkosti
nášho života, či životné situácie ako kríž
sú nám známe, ale, hoci významovo nie
tak vzdialený, kríž ako obeta = Kto sa ne-
dokáže obetovať pre iného a zo všetkého
chce mať osoh, nie je Krista... OBETA

Ďalej Ježiš hovorí, že kto by si
chcel svoj dočasný život zachovať odstú-
pením od Neho za cenu zrady, stratí
večný blažený život. A kto z lásky k Nemu
vydá na obetu svoj dočasný život, zaistí si

večný život, ktorý získa ako odmenu a ná-
hradu za všetko, čoho sa tu na svete
vzdal... VERNOSŤ
„Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma
mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“ Boh
poslal Ježiša Krista. Kto chce veriť v pra-
vého Boha, musí veriť v Ježiša Krista. Ak
sa má šíriť viera v Ježiša Krista, musíme
mu byť svedkami. SVEDECTVO

Dať niekomu maličkému piť
pohár studenej (čistej a čerstvej) vody je
pre nás po takmer 2000 rokoch a v našich
zemepisných šírkach už nie tak veľa-
vravné, lebo to nie je problém, ale ani
dnešná bežná potreba, či núdza. To, čo
však Kristus oceňuje je všímavosť
a ochota pre SLUŽBU   A   DOBRO.

Pane, chceme byť hodní Teba,
chceme Ťa nasledovať!

Pomôž nám skutočne Ťa milovať,
dokázať sa obetovať, byť Ti verní nie len
slovami. Pomôž nám svedčiť o Tebe i mať
všímavé aj ochotné srdce pre službu
a dobro pre každého, kto to bude potrebo-
vať.

Ján Štefanko
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Resp: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.

Svätý Cyril a Metod, SlovanSkí vierozveStovia

Pôvod mena Cyril: z gréčtiny Kyrillos – patriaci Pánovi, Metod –
z gréčtiny meta + odos – po ceste bádania, sledovania, cesta za niečím,
starší slovanský preklad bol Strachota z latinčiny metus – strach.

Metod, vlastným menom Michal sa narodil okolo r. 815. Bol práv-
nik, pôsobil ako správca provincie pri rieke Styrmon, ktorú obývali aj Slo-
vania. Po 10-ročnom účinkovaní medzi Slovanmi vstúpil do kláštora na
hore Olymp a prijal rehoľné meno Metod.

Rodný brat Konštantín sa narodil okolo r. 827 ako najmladší zo
siedmich detí. Po skončení cisárskej školy v Carihrade, kde nadobudol
vynikajúce vzdelanie, stal sa bibliotekárom a neskôr profesorom na Vy-
sokej dvornej škole v Carihrade. Ovládal niekoľko jazykov : grécky, latin-
ský, hebrejský, arabský, staroslovanský. Pre svoju učenosť si vyslúžil
meno Filozof. Cisár Michal III. Ich určil za vedúcich byzantskej misie na
Moravu. Pretože tam nemali svoje písmo, Konštantín – Filozof v spolu-
práci s Metodom zostavil písmo hlaholiku a začal prekladať výber z evan-
jelií, súdny civilný zákonník a pravdepodobne aj niektoré bohoslužobné
texty podľa byzantského rítu. 

Po štyridsiatich mesiacoch namáhavej práce r. 867 solúnski bratia
putovali do Ríma, kde mali podať správu o misijnej činnosti. Zároveň
chceli dať vysvätiť niektorých zo svojich žiakov. V Blatnohrade ich prijal
knieža Koceľ, ktorý sa úprimne tešil z ovocia ich práce na území, ktoré
mu bolo domovom. Podobne ako Rastislav aj on im zveril 50 mladíkov na
výchovu. V Ríme sa im dostalo prijatia od samotného pápeža Hadriána
II., ktorý ich vyšiel privítať až k bránam Ríma. Iste aj preto, že niesli so
sebou relikvie sv. Klimenta. Pápež prijal slovanské knihy, posvätil ich
a položil v bazilike Santa Maria Maggiore, čím schválil liturgiu v staroslo-
venskom jazyku i prikázal vysvätiť slovanských učeníkov. Metod a niektorí
žiaci moravskej školy boli v Ríme vysvätení za kňazov. Chorľavý Konštan-
tín však vstúpil v Ríme do kláštora, prijal rehoľné meno Cyril a po krátkom
čase 14. Februára 869 zomrel. 

Metod sa spolu s vysvätenými kňazmi vrátil k pôvodnej misijnej
práci. Cestou sa zastavil na Blatnohrade u Koceľa. Metod zomrel 6. apríla
885.

V ikonografii je Metod zobrazený s arcibiskupskými insígniami
a Konštantín v habite ako mních, niekedy s hlaholikou. Niektoré zobra-
zenia v Ríme zobrazujú aj Konštantína s biskupskými atribútmi. 

Spracovala: Lucia Horná



1. Na upratovanie farského kostola k
nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Ha-
rakaľovú, Mudrákovú a rákocyovú.
Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí
upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na potreby kostola darovali dvaja
Bohu známi darcovia po 100,-€.  Pán
Boh zaplať za finančné obety.

3. Upozorňujeme, že počas letných
prázdnin v júli a auguste, nebudú
úradné hodiny vo farskej kancelárii.
Potrebné doklady, nahlásenia krstov,
pohrebov, či sobášov, vás prosíme vy-
bavovať po večerných sv. omšiach v
týždni. Vďaka za pochopenie.

4. V stredu, na slávnosť sv. Cyrila a
Metoda, budú sv. omše tak, ako v ne-
deľu. Zároveň na rodinnej oblasti
bude v stredu, ako aj v nedele počas
prázdnin sv. omša o 8.00!!! (nie ako
je zvykom, čiže o 11.00 hod.). Všimnite
si túto zmenu.

5. V nasledujúcom týždni bude Prvý
piatok v mesiaci Júl. Spovedať bu-
deme vo farskom kostole každý deň
pol hodiny pred sv. omšami. na fi-
liálke vranovské dlhé budeme spo-
vedať v piatok od 17.30 do 18.00
hod. (aj veriacich z Rod. Oblasti)

6. Na Prvý piatok bude vo farskom
kostole adorácia Najsvätejšej Svia-
tosti Oltárnej. Začiatok je o 15.00 hod.
a bude spojený s modlitbou Korunky
Božieho milosrdenstva. 

7. Do pozornosti vám dávame Arcidie-
céznu púť v Gaboltove ku cti blahosla-
venej Panny Márie Karmelskej, ktorá

sa uskutoční o dva týždne 15.-16. júla
2017. Podrobný program si môžete
prečítať na plagáte pri vstupe do kos-
tola. Pri sobotnej sv. omši novokňazov
o 21.00 hod. tam bude spievať náš
mládežnícky zbor. 

Sv. Cyril a Metod

----------------------------------------------------
Sviatosť manželstva 

si chcú vyslúžiť:

vladimír vladimír el iáŠeliáŠ a diana a diana PaCákováPaCáková
ohlasujú sa prvýkrát

Peter  MiHáČ a Mária lukáČováPeter  MiHáČ a Mária lukáČová
ohlasujú sa druhýkrát

Patrik GoMbita a Gabriela Patrik GoMbita a Gabriela 
ruSnákováruSnáková

ohlasujú sa tretíkrát

zahŕňte týchto mladých 
do svojich modlitieb

liturgický program na 13. týždeň cez rok

Filiálky Po Ut St Št Pi So ne

vt dlhé 9.30 18.00 9.30

rod. oblasť 8.00 8.00

deň liturGiCký  kalendár ČaS ÚMySly

Po
3. 7.

Sv. toMáŠa, aPoŠtola
Sviatok

(Ef 2,19-22; Ž 117; Jn 20,24-29)

6.30

18.30

ZBP Jozef s rodinou

+ Ján

ut

4. 7.

utorok 13. týŽdŇa Cez rok
(Gn 19,15-29; Ž 26; Mt 8,23-27)

6.30

18.30

ZBP DDS Ján s rodinou

+ Anna

St

5. 7.

Sv. Cyrila a Metoda, 

SlovanSkýCH vierozveStov

Slávnosť

(Sir 44,1-15; Ž 117; Ef 4,1-13;

Mt 28,16-20)

6.30

8.00

9.30

18.30

ZBP Magdaléna

+ Anna, Michal

Na úmysel

+ Jozef, Anna, Michal,
Maroško

Št

6. 7.

Štvrtok 13. týŽdŇa Cez rok

(Gn 22,1-19; Ž 116; Mt 9,1-8)

6.30

18.30

Za živých členov BSR

+ Patrik

Pi

7. 7.
Piatok 13. týŽdŇa Cez rok

(Gn 23,1-67; Ž 106; Mt 9,9-13)

6.30

18.30

Za + členov BSR

+ Veronika, Pavol

So

8. 7.
Sobota 13. týŽdŇa Cez rok

(Gn 27,1-29; Ž 135; Mt 9,14-17)

7.00

18.30

+ Anna, Bartolomej, Mikuláš

+ Jaroslav, Jaroslava

ne

9. 7.

ŠtrnáSta nedeľa 
v CezroČnoM období
(Zach 9,9-10; Ž 145; Rim 8,9-13;

Mt 11,25-30)

6.30

8.00   

9.30

18.30

Na úmysel

+ Pavol, Irena

+ Anna, Ján

+ František, Mária

nedeľa  9.7.2017 6.30 8.00 9.30 18.30

Sobota  Novák
Antolíková

Gazda
Gazdová

Demčák
Plančárová

Novák
Antolíková

Chytra
Sabolová

lektori na budúcu nedeľu:

oznamy




