Oznamy
1.
Na
upratovanie
kostola
k nasledujúcej 18. nedeli prosíme rodinu
Babejovú, Dojčákovú a Hričákovú. Na
ďalší týždeň, k 19. nedeli prosíme rodinu
Novákovú,
Kačenákovú
a
Žatkovičovú. Zároveň vyslovujeme
vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k
dnešnej nedeli.
2.
Na
kostolné
potreby
darovali
novomanželia Ema a Martin Páldioví 100,€. Pán Boh zaplať.
3. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový.
Spovedať budeme vo farskom kostole pol
hodiny pred sv. omšami ráno a večer. Na
filiálke Dlhé v utorok od 17.15 do 18.00 hod.
a v piatok od 16.45 do 17.30 hod. Na filiálke
Dlhé bude v piatok sv. omša už o 17.30 hod.!
Chorých budeme spovedať ako je zvykom na
prvý piatok dopoludnia. Na prvú sobotu
budú sv. omše spojené s fatimským
ružencom vo farskom kostole i na filiálke
Dlhé ako zvyčajne.
4. Na Prvý piatok v tomto mesiaci (2.
augusta) pripadá v tomto roku zároveň
„Porciunkula“. Vo všetkých farských
kostoloch možno získať v tento deň úplné
odpustky, čo sa viaže historicky na odkaz
sv. Františka a možnosť získať odpustky pre
pútnikov, ktorí prichádzali do kostola
„Anjelskej
Panny
Márie“
v Assisi.
V súčasnosti to už platí pre všetky farské
kostoly sveta. Skutky predpísané na získanie
odpustkov v tento deň sú: nábožná návšteva
kostola spojená s modlitbou Otče náš,
vyznanie viery – Verím v Boha, sv. spoveď,
sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého
Otca. U nás vo farskom kostole bude
zároveň na Prvý piatok v mesiaci vystavená
Sv. Oltárna k adorácii od 15.00 hod.
5. Do vašej pozornosti dávame, že
tohtoročný Farský deň bude v nedeľu 18.
augusta, keď budeme pri sv. omši sláviť 22.

výročie posviacky nášho farského kostola.
Bližšie informácie o čase sv. omše sa ešte
dozviete. Zároveň vás prosíme aj o
finančnú podporu formou zbierky na
farský deň. Krabička na dary je položená
vzadu za lavicami. Vďaka za vašu ochotu
prispieť.

Vatikánske posolstvo
k Svetovému dňu cestovného
ruchu
„Cestovný ruch a práca: lepšia
budúcnosť pre všetkých“ to je témou
Svetového dňa cestovného ruchu, ktorý
sa
bude
sláviť
27.
septembra.
Vatikánske Dikastérium pre integrálny
ľudský rozvoj k tomuto dňu vydalo
posolstvo, ktoré v duchu myšlienok
pápeža Františka zdôrazňuje dôstojnosť
práce.
Svetový deň cestovného ruchu
je propagovaný Svetovou organizáciou
cestovného ruchu (UNWTO) a jeho
tohtoročná téma
korešponduje
aj
s iniciatívu
Medzinárodnej
organizácie práce (ILO), ktorá tento rok
oslavuje sté výročie založenia.
„Pracovať je bytostne vlastné
ľudskej
osobe.
Vyjadruje
to
jej
dôstojnosť, že bola stvorená na Boží
obraz“, cituje pápeža Františka posolstvo
vatikánskeho Dikastéria pre integrálny
ľudský rozvoj. Poukazuje aj na problémy
práce v cestovnom ruchu (ako napríklad
agresívna konkurencia, vykorisťovanie,
či zločiny voči kultúrnej identite
pôvodných obyvateľov), ale uvádza
i výhody, ktorými sú príležitosti stretnúť
sa s ľuďmi z rôznych krajín, zmeniť ich
predsudky
a pomôcť
chudobným
krajinám.
Zdroj: vaticannews.va
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SEDEMNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK
Resp.: Vyslyš ma, Pane, keď Ťa budem vzývať.
Ježiš sa musel javiť svojim
učeníkom ako majster modlitby. Možno sa
pred ním cítili v tejto oblasti ako neskúsené
a neschopné bytosti. Pričom židovský
národ
bol
národom
zakoreneným
v modlitbe.
Od
malička
sa
učili
starozákonné žalmy, ktoré aj dnes udivujú
svojou hĺbkou. A predsa Ježiš neopakuje
žiadnu z týchto modlitieb, ale učeníkov
pozýva o stupeň vyššie a ponúka vzor
modlitby. Neznamená to však, že majú
používať len výlučne tieto slová. Prosbami
v tejto základnej modlitbe, „Otče náš“ je
vyhradený priestor, v ktorom sa má
utvárať. Je to základ, chrbtová kosť
akejkoľvek ďalšej, inej modlitby.

o správne oslovenie, ale o postoj celého
nášho srdca, celej bytosti. Boh je nám
bližšie, ako my máme k sebe samým. Pri
predstave najväčšieho šťastia či dobra vždy
dôjdeme k nášmu Otcovi. On sám je pre
nás tým dobrom, po ktorom túžime. Jedná
sa o postoj, ktorý je charakterizovaným
postojom dokonalého Otca k svojmu
milovanému dieťaťu. Veď sám Ježiš sa
obracia k Bohu ako k svojmu Otcovi,
pretože takúto skúsenosť s Bohom Otcom
má.

„Nauč nás modliť sa!“
V pripojených
podobenstvách
Ježiš poukazuje, s akým postojom sa má
učeník modliť. Jeho učenie sa zaoberá
otázkou, ako sa modliť a o čo v modlitbe
prosiť. V nej sa obraciame k Bohu
a prednášame mu svoje prosby. Nevidíme
ho a takisto nevieme, ako sa k nám stavia.
Je pre nás neviditeľný, vzdialený, cudzí,
neprítomný, nepochopiteľný a tajomný?
Pre modlitbu je zásadne dôležité aký druh
vzťahu existuje medzi Bohom a ľuďmi.
Podobá sa Boh nejakému mocnému
Pánovi, ktorý je síce schopný vyplniť naše
prosby, ktorému však na nás nezáleží? Na
túto zásadnú otázku Ježiš odpovedá prvým
poučením,
v ktorom
máme
k Bohu
pristupovať ako k Otcovi. Nejde tu len

Jeho poučenie o modlitbe je
zároveň poučením o viere. Sme pozvaní
veriť, že Boh je naším Otcom, že je nám
naklonený, že o nás zápasí a miluje nás.
V takejto viere sa učíme predstupovať
v modlitbe pred Jeho tvár. Ak budeme mať
o Bohu stále hlbšie a pravdivejšie poznanie,
potom sa k Nemu budeme obracať v plnej
nádeji a dôvere. V intenzite a hĺbke našej
modlitby sa osvedčí sila našej viery.
o. Patrik

Liturgický program na 17. týždeň v období cez rok
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

Po
29. 7.

SV. MARTY - spomienka

ČAS

Liturgický program na 18. týždeň v období cez rok

ÚMYSEL

DEŇ

6.30

ZBP Klaudia, Mária a Štefan

18.30

+ Ján

BL.ZDENKY CECÍLIE
SCHELINGOVEJ – ľub. spomienka

6.30

Za telesné a duchovné
udravenie Milana

Ex 33,7-11;34,5b-9.28; Ž:103; Mt 13,36-43

18.30

+ Helena

St
31. 7.

SV. IGNÁCA Z LOYOLY - spomienka

6.30

ZBP a dary D. Sv. pre Máriu

Št
1. 8.
Pi
2. 8.

FÉRIA (1.piatok v mesiaci)
Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Ž:81; Mt 13,
54-58

So
3. 8.

Ut
30. 7.

Ex 32,15-24.30-34; Ž:106; Mt 13,31-35

Ex 34,29-35; Ž:99; Mt 13,44-46

18.30

ZBP a dary D. Sv. pre Marcelu,
Patrika, Ladislava a Adriána

SV. ALFONZA MÁRIE DE LIGUORI -

6.30

ZBP pre Mareka

spomienka
Ex 40,16-21.34-38; Ž:84; Mt 13,47-53

18.30

+ Jaroslav

6.30

+ Michal a Anna

18.30

+ Júlia a Ján

PANNY MÁRIE V SOBOTU – ľub.

7.00

+ Tibor (1.výročie)

spomienka
Lv 25,1.8-17; Ž:67; Mt 14,1-12

18.30

+ Anna, Dominik a Gréta

6.30

ZBP Mária (80.r.)

8.00

+ Helena

9.30

ZBP pre Miroslava, Jarmilu a
Dominika

18.30

ZBP a dary D.Sv. pre rodinu

OSEMNÁSTA
NEDEĽA CEZ ROK

Ne
4. 8.

Filiálky

Kaz1,2;2,21-23; Ž:90
Kol 3,1-5.9-11; Lk 12,13-21

Po

VT Dlhé

Ut

St

18.00

Št

ÚMYSEL

VÝROČIE POSVIACKY HLAVNEJ
MARIÁNSKEJ BAZILIKY V RÍME –

6.30

ZBP pre Martina a Zuzanu s
rodinou

ľub. spomienka
Nm 11,4b-15; Ž:81; Mt 14, 13-21

18.30

ZBP a poďakovanie za 60 rokov
manželstva Heleny a Alexandra

PREMENENIE PÁNA
sviatok

6.30

ZBP pre Máriu (80.r.)

Dan 7,9-10.13-14; Ž:97; Lk 9,28b-36

18.30

ZBP a poďakovanie za 50r.
života pre Máriu

St
7. 8.

FÉRIA

6.30

ZBP pre Imricha

Nm 13,1-2a.25-14,1.26-29.34-35; Ž:106;
Mt 15,21-28

18.30

ZBP pre Zuzanu

6.30

ZBP pre Annu, Esme, Samuela
a Ninu

18.30

+ Jozef, Mária, Iva, Ján

SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD
KRÍŽA - sviatok

6.30

+ Mariana, Ján, Anna. Ján

Oz 2,16b-c.17c-e.21-22; Ž:45; Mt 25,1-13

18.30

+ Štefan

SV. VAVRINCA, diakona a mučeníka
sviatok

7.00

ZBP pre Emu a Martina

2Kor 9,6-10; Ž:112; Jn 12,24-26

18.30

ZBP a D. Sv. pre Janku

6.30

Na úmysel celebranta

8.00

+ František

9.30

+ Gabriela Ondovčáková

18.30

Na úmysel celebranta

Št
8. 8.
Pi
9. 8.
So
10. 8.

SV. DOMINIKA, kňaza - spomienka
Nm 20,1-13; Ž:95; Mt 16,13-23

DEVÄTNÁSTA
NEDEĽA CEZ ROK

Ne
11. 8.

So

Ne

Filiálky

17.30!

8.00

9.30

VT Dlhé

11.00

Rod.
oblasť

Lektori na nedeľu, 4. 8. 2019:
6.30
Ivanko,
Ivanková

ČAS

Ut
6. 8.

Pi

Rod.
oblasť

Sobota - vigília
Josipčuk,
Fecenková

Po
5. 8.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Múd 18,6-9; Ž:33;
Hebr 11,1-2.8-19; Lk 12, 32-48

Po

Ut

Št

St

Pi

18.00

So

Ne

9.30
11.00

Lektori na budúcu nedeľu, 11. 8. 2019:
8.00
Vavrek,
Vavreková

9.30
Fecenková,
Benčo

18.30
Sztraka,
Ocilková

Sobota - vigília

6.30

8.00

9.30

18.30

Klapák,
Klapáková

Novák,
Sinčáková

Chytra
Sabolová

Demčák,
Plančárová

Benčo,
Kočiš

