Návrat k misiám...
Požehnaný čas ľudových misií je za nami. V krátkej retrospektíve
sme vám postupne prinášali niekoľko posolstiev, zážitkov či postrehov našich farníkov. Tu sú ďalšie.
.......................................
“Celkový rozhľad, fakty, jednoduché a zrozumiteľné (niekedy aj vtipné) podanie
Božieho slova otcom Félixom ma veľmi oslovilo a potešilo. Dotklo sa mojich myšlienok,
môjho najvnútornejšieho ,,ja", môjho pohľadu na svet, na manžela, deti a na iných ľudí. Aj
na tých, ktorých veľmi ,,nemusím". Našla som tam rôzne návody na riešenie medziľudských
vzťahov, návody na dobré spolužitie s ľuďmi, ktorí majú iný názor alebo odmietajú Boha zo
svojho života. Tento požehnaný čas bol a je pre mňa aj skúškou prezentácie Boha v mojom
domácom i pracovnom prostredí. Prajem si, aby to najdrahšie Palivo ukryté v Božom slove,
ktoré sme dostali na misiách svietilo dlho a vo všetkých, ktorí čerpajú na stanici GRÁTIS.”
Hanka P.
“
Priznám sa, najprv som mala obavy, ako ten nabitý program misií s malými deťmi
zvládneme. Ale keď sa ma syn po druhej misijnej omši poobede spýtal: „Mamka, kedy už
pôjdeme do kostola? Tento týždeň je tam tak dobre!“, pochopila som, že atmosféra misií je
jedinečná. Človek prestane vnímať čas, starosti nechá pred kostolom a napriek tomu, že
strávi v kostole dve – tri hodiny denne, stále nemá dosť a ťažko sa mu z tej atmosféry odchádza domov. Vďaka Farnosti Juh za misie 2017, vďaka pánovi dekanovi, že priviedol tak
skvelých a inšpiratívnych ľudí, vďaka pátrovi Felixovi ktorého kázne by mali vychádzať
v dennej tlači a svet by bol hneď krajší, a vďaka Bohu zato, že som jeho princeznou!”
Farníčka L.
“Aj my, veriaci filiálky Vranovské Dlhé, sme prežívali počas misijného týždňa požehnané chvíle pod vedením pátra Ondreja, ktorého počas večerných sv. omší sprevádzali
duchovní otcovia našej farnosti. Silným dojmom na nás zapôsobili nielen jeho misijné kázne
na dané témy, ktoré vždy milo oživil dobrým vtipom, či osobným svedectvom, ale aj stretnutia s rôznymi skupinami – deťmi, mužmi, ženami z nášho spoločenstva. Veľká vďaka patrí
aj pátrovi Lukášovi najmä za vysluhovanie sv. zmierenia, jeho hru na gitare i spev počas
sv. omší. Aj keď sme tu „Na vŕšku“ malým spoločenstvom, boli to pre nás všetkých „veľké
dni“. Prežili sme naozaj požehnaný, nezabudnuteľný týždeň, ktorý sa určite zapíše do sŕdc
všetkých zúčastnených. Bohu vďaka zaň.”
Alenka T.

“Poďakovanie za misie patrí dobrotivému Bohu, celému tímu misionárov
a rovnako našim duchovným otcom, ktorí nám umožnili prežiť čas vnútornej
duchovnej obnovy. Pán Boh zaplať.”
/zástupca veriacich/
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29. Nedeľa cez rok
Resp: Vzdávajme Pánovi slavu a česť.
Vzdávajme Pánovi slávu a česť.
Slávime predposlednú októbrovú nedeľu a tá je od roku 1926 misijnou, resp. Svetovým dňom misií. Dnes
je to už 91. nedeľa od vtedy, čo pápež
Pius XI. prijal tento návrh Najvyššej
rady Pápežských misijných diel s nadšením: „Táto myšlienka je dar z neba.“
Kresťania si majú pripomenúť a oživiť
misijný záväzok vyplývajúci z ich krstu
a podporiť rozvoj misijnej činnosti vo
svete.

„Misie sú v srdci viery“
Každý Svetový deň misií je
sprevádzaný posolstvom Svätého Otca.
Tento rok sa k nám Svätý Otec František prihovára:
„Drahí bratia a sestry, aj tohto
roku nás Svetový deň misií zhromažďuje okolo osoby Ježiša, ktorý je
„prvým, najväčším hlásateľom evanjelia“ (Pavol VI., apošt. exhortácia Evangelii nuntiandi, 7) a ktorý nás neustále
vysiela hlásať evanjelium lásky Boha
Otca v sile Ducha Svätého. Tento deň
nás pozýva, aby sme sa znovu zamysleli nad skutočnosťou, že misie sú v
srdci kresťanskej viery. Cirkev je
vskutku zo svojej povahy misionárska;

ak by takou nebola, potom by to nebola
viac Kristova Cirkev, ale len jedno združenie medzi mnohými, ktoré by čoskoro
splnilo svoj účel a zaniklo. Preto by sme
si mali položiť pár otázok, ktoré sa týkajú samotnej našej identity ako kresťanov a našej zodpovednosti ako
veriacich vo svete, pre mnohé klamy
zmietanom v chaose, zranenom veľkou
frustráciou a trýznenom mnohými bratovražednými vojnami, ktoré nespravodlivo postihujú najmä nevinných.“
Ak by Cirkev nebola misionárska, nebola by viac Kristova Cirkev.
Ak sa budem vo svojom rodinnom a pracovnom okolí hanbiť úctivo spomenúť
Ježiša alebo sa hanbiť zastať sa ho, zastať sa náboženstva, budem ešte Kristov?
Ján Štefanko

Liturgický program na 29. týždeň cez rok
deň

LITUrGIckÝ kaLeNdÁr

6.30

(Rim 4,2,-25; Ž Lk 1; Lk 12,13-21)

18.30

UTorok
29. TÝŽdŇa cez rok

6.30

(Rim 5,12-21; Ž 40; Lk 12,35-38)

18.30

STreda
29. TÝŽdŇa cez rok

6.30

ZBP Jana

18.30

ZBP Anna, 70.rokov života

ŠTVrTok
29. TÝŽdŇa cez rok

6.30

+ Demeter

(Rim 6,19-23; Ž 1; Lk 12,49-53)

18.30

PIaTok
29. TÝŽdŇa cez rok

6.30

ZBP Gabika s rodinou

(Rim 7,18-25; Ž 119; Lk 12,54-59)

18.30

+ Helena Popaďaková

ŠIMoNa a JÚdU, aPoŠToLoV
Sviatok

7.00

Za živých členov BSR

(Ef 2,19-22; Ž 19; Lk 6,12-19)

18.30

+ Marta, Vladimír Bencoví

TrIdSIaTa Nedeľa
V cezroČNoM oBdoBÍ

8.00

+ Eliška

9.30

+ Anton Farkaš

Ut
24. 10.
St
25. 10.

(Rim 6,12-18; Ž 124; Lk 12,39-48)

Št
26. 10.
Pi
27. 10.

28. 10.

Ne

ÚMYSLY

PoNdeLok
29. TÝŽdŇa cez rok

Po
23. 10.

So

ČaS

Oznamy

29. 10.

Filiálky

(Ex 22,20-26; Ž 18; 1Sol 1,5-10;
Mt 22,34-40)
Po

Ut

VT dlhé

St

Št

+ Jozef, Mikuláš
+ Ján, Albína, František
+ Anna
ZBP mladomanželov Peter
a Miriam

ZBP Janka – 40.rokov života

11.00

Na úmysel

18.30

ZBP Marián
Pi

So

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Čečkovú, eliášovú a ocilkovú. Zároveň vyslovujeme
vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej
nedeli.
2. Na potreby kostola darovala Bohu známa
rodina 100,-€. Úprimná vďaka za tento dar.
3. Vo farskom kostole od stredy od 17.45 do
18.30 (aj keď ešte nebude Prvý piatok) začneme spovedať pred dušičkovými sviatkami a novembrovým Prvým piatkom.
Prosíme vás, aby ste prišli na spoveď už v týchto dňoch nasledujúceho týždňa, keďže
máme skúsenosť, že prichádzame pred týmito sviatkami vo väčšom počte.
4. Blížia sa dušičkové sviatky. Aj v tomto roku
sa chceme zapojiť do aktivity Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Fórum života s podporou otcov biskupov už pätnásty
rok. Cieľom kampane je pripomenúť si osud
nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. V sakristii si
môžete zakúpiť sviečku. cena je 1,- €.
----------------------------------------------------------------

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Ne

Michal SLaMka
a Ivana TUTkoVÁ
ohlasujú sa prvýkrát

9.30

18.00

11.00

rod. oblasť

Lektori na budúcu nedeľu:

Martin VaTerka
a zuzana PaLeNČÍkoVÁ
ohlasujú sa tretíkrát

Nedeľa 22.10.2017

8.00

9.30

11.00

18.30

Sobota Ivanko
Ivanková

Chytra
Sabolová

Sztraka
Sztraková

Vaterka
Vaterková

Babej
Babejová

zahŕňte týchto mladých
do svojich modlitieb.

Svätec týždňa
Svätý Šimon, apoštol
Pôvod mena z hebrejčiny Šimhón –
počúvajúci.
Sväté písmo ho nazýva Horlivec
alebo Kánanejský. Patril k hnutiu zelótov –
teda tých, ktorých cieľom bolo zbaviť Palestínu pohanov.
Podľa prímenia Kánanejský môžeme predpokladať, že pochádzal z Kány.
Podľa prastarej tradície zomrel v Perzii spolu
s apoštolom Júdom Tadeášom.
Je patrónom farbiarov, pracovníkov
s kožou, tkáčov, drevorubačov a murárov.
Ikonografia ho vyobrazuje ako muža s kyjom,
pílou, kopijou, mečom a sekerou ako nástrojmi umučenia. Niekedy má so sebou
knihu a kríž. Najčastejšie je vyobrazený s
apoštolom Júdom, čo poukazuje na dávnu
tradíciu, že spolu ohlasovali evanjelium Ježiša Krista a spolu aj zomreli.

Svätý Júda, apoštol
Pôvod mena z hebrejčiny Jehúdhád
– oslavovaný, zvelebovaný.
V Evanjeliu svätého Matúša a Marka
je jednoducho uvádzaný ako Tadeáš, v Evanjeliu svätého Lukáša a v Skutkoch apoštolov
Júda Jakubov. Bol synom Alfea a jeho manželky Márie – „sestry“ príbuznej Panny Márie.
Bol rodným bratom apoštola Jakuba Mladšieho.
Podľa tradície spolu s apoštolom Šimonom hlásali evanjelium v Arménsku a v
Perzii, kde nakoniec spoločne zomreli mučeníckou smrťou. Júda je patrónom v každej
núdzi a v zúfalých situáciach. V ikonografii je
zobrazený s kyjom, kameňmi, knihou, s apoštolom Šimonom v scéne umučenia.
Lucia Horná

