Farský tábor ANNO DOMINI 2018 (pokračovanie)
Témou tohtoročného tábora bol liturgický rok. Preto sme každý deň mali iné liturgické
obdobie, ktoré sme prežívali nanovo v našom tábore. V jeden deň, keď boli „Vianoce“, sme
mali dokonca aj štedrú večeru. Našou prvou úlohou bolo naučiť sa táborový tanec, ktorý bol
tento rok naozaj premakaný. Nasledovalo delenie detí do skupiniek, ktoré prebiehalo
štýlom: nájdi animátora v okolí chaty. Po chvíli už boli všetci pri svojich animátoroch.
Vytvorili sme 6 skupiniek. Všetci sme boli nadšení. Ďalšou úlohou bolo vymyslieť názov pre
svoju skupinu a taktiež vytvoriť „plagát“ svojej skupinky. Neskôr bolo úlohou skupiniek
zahrať niektoré scénky z vianočnej rozprávky Mrázik. Pri tomto sme si užili veľa zábavy. Za
najlepší zážitok považujem poslednú noc. Mali sme sa večer okolo 22.00 h dostať na lesnú
lúku a tam strážiť sviečku. Dvaja členovia zo skupinky mali ísť chytať zlatú strelu (animátor,
ktorý mal na sebe svetielko) a nenechať sa chytiť banditmi. Bolo to zábavné, ale aj veľmi
napínavé, pretože v tej tme vyzeral každý ako krík. Ďalšou skvelou vecou v tábore boli
scénky, ktoré pripravovali animátori. Zhodli sme sa, že najlepšie sme si užili časť, v ktorej
nám predvádzali scény z Popolušky. Nebol čas nudiť sa a za to všetko, čo sme prežili,
chcem poďakovať všetkým animátorom a sestričkám sr. Imakuláte a sr. Consolate. V tábore
som si našla aj nových perfektných
kamarátov, za čo som nesmierne
vďačná a všetci sa tešíme o rok na
nové zážitky.
Bianka K.
Ak má tábor názov ANNO DOMINI
2018, málo komu napadne, že by bol
o cestovaní v čase. Vedec Thomas
mal zostrojený časostroj a tak sa vydal
spoznávať dejiny kresťanstva. Stretol
sa s rodičmi pána Ježiša, s Jánom
Krstiteľom a zažil taktiež smrť
a zmŕtvychvstanie Krista. Aby deti mohli priamo prežiť, aké to bolo v tých dobách, aktivity
boli podobne štylizované: stanovištia pod tlakom (útek do Egypta) nočná hra a na jej konci
prázdny hrob (to hovorí samo za seba) a ďalšie. Z tábora sme odchádzali unavení, ale
s radosťou v srdci a múdrejší.
Lukáš V.
Tak, ako každý rok, aj tento rok priniesol tábor veľa nezabudnuteľných zážitkov. Každý
nový deň so sebou prinášal mnoho očakávaní a kopec zábavy. Deti, ale aj animátorov čakal
bohatý program: súťaže, hry či dokonca kúpalisko. Deti si spolu s animátormi pripravili
krížovú cestu. Večer, po zotmení sme sa spolu vybrali na cestu za Božím hrobom, kde sme
museli zdolať náročný terén a úlohy. Na konci tejto cesty nám anjel oznámil, že Ježiš
zvíťazil nad smrťou, čím sme si pripomenuli jeho zmŕtvychvstanie. Verím, že náš tábor dal
deťom mnoho spomienok a priniesol veľa nových kamarátstiev.
Kika M.
V mene kňazov našej farnosti – p. dekana a p. kaplánov, sa chceme aj my poďakovať
za organizovanie farského tábora detí, predovšetkým naším rehoľným sestrám
a animátorom. Pán Boh zaplať a požehnaj.
Vychádza týždenne k nedeli. Redakčná rada: pastoračná rada a veriaci. Vaše príspevky a návrhy čakáme na
email adrese: rkcvranovjuh@gmail.com; webstránka: www.rkcvtjuh.sk. Príspevok na vydávanie: 0,10 €
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Resp.: Pane, daj nám chlieb z neba!
Život človeka je definovaný vzťahom
lásky. Ale ľudia hľadajú Ježiša, pretože
jedli a nasýtili sa. Chcú si zabezpečiť
materiálny život. Ešte nepochopili, že život
človeka spočíva vo vstupe do vzťahu voči
Bohu. Netúžia ani tak po jeho osobe, ale
po tom, čo prichádza od neho. Chcú
„zmocniť sa ho“, zdroj chleba. Teda sú ako
zvieratá, ktoré idú za človekom, ktorý im
dáva nažrať. Neuvedomujú si, že prijali
chlieb, ktorý prináša niečo hlbšie ako je
nasýtenie žalúdka. Vytvára vzťah medzi
človekom a Bohom, medzi spoločenstvom
a Bohom a medzi ľuďmi.
V dnešnej dobe plnej fastfoodov,
rýchlych jedál, kebabov a talianskej pizze,
si akosi viac uvedomujeme, že potreba
fyzického nasýtenia sa je veľmi silná.
Práca a potrava sú zrazu prioritou. Doobeda pracujeme, pomedzi to niečo prekúsime a už sa tešíme na rýchly obed,
ktorý má byť zdrojom pre ďalšie pracovné
sily. Práca a potrava sú síce dôležité, ale
nie najdôležitejšie. Svedectvom toho sú aj
stretnutia prvých kresťanov, ktorí sa
schádzali najprv na duchovnej potrave
v rámci slávenia lámania chleba a až po
nej mali spoločné agapé na stmelenie
spoločenstva.
Samozrejme
z niečoho
museli žiť, preto väčšina z nich pracovala.

Ja som chlieb života
S čím sa však stretávame dnes?
S vozíkmi
preplnenými
potravinami,
s plnými
reštauráciami
a kaviarňami,

s častými grilovačkami a gárdenpárty.
Vychutnávame si život plnými dúškami
a potom bedákame, že treba chudnúť,
zaplatíme si kondičných trénerov v posilňovniach alebo nejaké programy pre zdravý
životný štýl. V západných krajinách je už
bežným fenoménom práca z kaviarne alebo
reštaurácie spoza zapnutého laptopu!
Dostali sme sa do obdobia hedonizmu, kde
platí heslo, že aj prácu si treba vychutnávať
pri dobrom jedle alebo nápoji a že na
stmelenie spoločenstva slúžia len spoločné
posedenia. Týmto som nechcel napísať, že
sa netreba stretávať pri jedle, spoločných
grilovačkách, či gulášoch. Telesná potrava
je dôležitá, ale netreba zabúdať aj na
duchovnú potravu. Na duchovný pokrm
v podobe eucharistie. Koľkokrát týždenne
ideme radšej na sv. omšu ako na nejaký
spoločný piknik?
Nezabúdajme preto na časté sväté
prijímanie, lebo láska k iným nie vždy ide
cez žalúdok, ale cez srdce a cez intenzívny
vzťah k Bohu.
Matúš Haňov

Liturgický program na 18. týždeň cez rok
DEŇ

ČAS

18.30

+ Anna, Pavol

6.30

ZBP Mária, Marek

18.30

ZBP a DDSv. Jozef

SV. DOMINIKA, KŇAZA
spomienka

6.30

Za pokoj duše Helena

2 Kor 4,7-15; Jer 31; Mt 15,21-28

18.30

+ Jozef

6.30

ZBP a DDSv. Ján, Zuzana,
Lukáš

18.30

+ Anton Kubáni

6.30

Poďak. za 95 r. života Anna a
prosba o šťastnú hodinu smrti

2 Kor 9,6-10; Ž 112; Jn 12,24-26

18.30

+ Helena, Demeter, Jozef

FÉRIA
Jer 30,1-2.12-22; Ž 102; Mt 14,22-36

St
8. 8.

ÚMYSEL
+ Mária, Štefan

Dan 7, 9-10.13-14; Ž 97; Mk 9, 2-10

Ut
7. 8.

Št
9. 8.

SV. TERÉZIE BENEDIKTY Z KRÍŽA,
PANNY A MUČENICE,
PATRÓNKY EURÓPY
sviatok

Pi
10. 8.

SV. VAVRINCA, DIAKONA
A MUČENÍKA
sviatok

Oz 2,16-22; Ž 45; Mt 25,1-13

So
11. 8.

SV. KLÁRY, PANNY
spomienka

7.00

+ Ján

Hab 1,12–2,4; Ž 9; Mt 17,14-20

18.30

+ Alojzia a rod. Salajová

6.30

+ Viktor

Ne

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA
CEZ ROK

8.00

+ Ján

9.30

ZBP František

18.30

Na úmysel

12. 8.

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej
nedeli
prosíme
rodiny
Vasiľovú, Vaľušovú, Štefankovú.
Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám,
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

6.30

PREMENENIE PÁNA
sviatok

Po
6. 8.

Oznamy

2. Zbierka na Blahorečenie činila
spolu 474,96 € (Farský kostol 310,35 €;
filiálka Dlhé 111,75 €; kaplnka Rodinná
oblasť 52,86 €). Úprimné Pán Boh
zaplať. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma 20, €. Na opravu
strechy darovala bohuznáma 50, €. Na
organizovanie farského dňa darovalo
Ružencové bratstvo 100, €. Úprimné
Pán Boh zaplať.
3. V súvislosti s organizovaním nášho
farského dňa, ktorý bude 19. augusta,
prosíme o zbierku na túto udalosť.
Svoje príspevky môžete vložiť do
krabičky za lavicami.
4. Do pozornosti dávame, že aj tohto
roku 19.8. sa uskutoční Púť mužov
v Gaboltove. Nakoľko vychádza na
tento dátum aj naše výročie konsekrácie kostola, púť nebudeme
organizovať autobusom, ale môžete sa
jej zúčastniť individuálne.
---------------------------------

1 Kr 19,4-8; Ž 34; Ef 4,30–5,2;
Jn 6,41-51

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Filiálky

Po

VT Dlhé

18.00

9.30

Rod. oblasť

17.00

11.00

Ut

Št

St

Pi

So

Ne

Lektori na budúcu nedeľu:
Nedeľa 12. 5. 2018

6.30

8.00

9.30

18.30

Sobota Kočiš
Fecenková

Josipčuk
Josipčuková

Klapák
Klapáková

Demčák
Plančárová

Novák
Antolíková

Jakub CABOVSKÝ a Ivana HAJNÍKOVÁ
ohlasujú sa tretíkrát
Ján ROMAN a Bibiána ROMANOVÁ
ohlasujú sa druhýkrát
Slavomír IVANOV a Mária ZBOJANOVÁ
ohlasujú sa druhýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Svätá Terézia Benedikta z Kríža,
panna a mučenica – Edita Steinová
Pôvod mena z gréčtiny: teresis – záštita,
ochrana, z therizein – zbierať úrodu. Edita
Steinová sa narodila 12. októbra 1891 vo
Vroclavy v Poľsku. Pochádzala z nábožnej
židovskej
rodiny.
Dosiahla
doktorát
z filozofie.
Po preštudovaní diela Terézie z Avily
sa rozhodla konvertovať ku katolicizmu.
Napriek prehováraniam sa vo veku 31 rokov
dala pokrstiť, v roku 1933 vstúpila do
karmelitánskeho kláštora v Kolíne a v roku
1938 zložila doživotné sľuby. Jej príklad
pritiahol do kláštora aj jej sestru Rózu. Po
prijatí zákonov proti Židom odišla z Kolína do
kláštora karmelitánok v Echte v Holandsku.
K vrcholom jej spisby patrí dielo k 400.
výročiu svätého Jána z Kríža. Gestapo
odvlieklo všetky rehoľníčky židovského
pôvodu do koncentráku v Osvienčime. Spolu
so sestrou sa mohli zachrániť útekom,
neurobili tak a 7. augusta 1942 nastúpili
cestu smrti do koncentráku, kde 9. augusta
zahynuli v plynovej komore.
Keď jej chceli zachrániť život, povedala:
„Nerobte to! Prečo by som mala byť
výnimkou? Či spravodlivosť nespočíva v tom,
že sa nebudem dožadovať výhod, ktoré
pramenia z môjho krstu? Ak nemôžem mať
účasť na osude svojich bratov a sestier, môj
život
by
v istom
zmysle
strácal
zmysel.“ Sestre povedala : „Poď, ideme za
náš
národ.“
V transporte
posilňovala
všetkých slovami. „Čokoľvek príde, som na
všetko pripravená. Ježiš je i tu uprostred
nás.“
Pápež Ján Pavol II. ju 1. mája 1987
v Kolíne vyhlásil za blahoslavenú, 11.
októbra 1998 ako významnú dcéru Izraela
a vernú dcéru Cirkvi v Ríme za svätú a 1.
októbra 1999 spolu so sv. Brigitou Švédskou
a sv. Katarínou Sienskou za spolupatrónku
Európy.
Lucia Horná

