Biskupská vysviacka na slovensku
Doterajší farár a dekan v Kežmarku Ján Kuboš, bol pápežom Františkom
vymenovaný za nového pomocného biskupa Spišskej diecézy. Biskupskú vysviacku
prijme v stredu 24. júna 2020 o 10:00 h v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.
Ján Kuboš sa narodil 28. februára 1966. Je rodákom z Nižnej na Orave a
má 54 rokov. Kňazskú vysviacku prijal 18. júna 1989 v Bratislave. V roku 1998
získal licenciát z kánonického práva na KUL v Lubline a v roku 2002 doktorát z
teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.
V pastorácii pôsobil na viacerých miestach, aj ako špirituál kňazského seminára. Je
členom viacerých rád a komisií. Plynule hovorí po francúzsky, rusky a poľsky,
pasívne taliansky a anglicky. Jeho biskupské heslo bude "Bonitas - Iustitia Veritas", čo v preklade znamená Dobrota - Spravodlivosť - Pravda.
Zdroj: www.vaticannews.va/sk/

Slávnosť birmovania v našej farnosti
Sobota, 13. jún 2020 bola pre našu farnosť, ale najmä pre našu mládež
slávnostným dňom.
Prostredníctvom otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera prijalo 31
mladých ľudí dary Ducha Svätého a tým sa stali pravými svedkami Krista, súčasťou
živej viery a dospelými kresťanmi. Otca arcibiskupa sprevádzali a svätú omšu spolu
s ním koncelebrovali aj kňazi našej farnosti a pozvanie prijal aj vdp. farár o.
Rastislav Ivanecký z farnosti Narodenia Panny Márie Vranov – Sever. Skoro
dvojročná príprava bola zavŕšená slávnosťou, ktorá bola významná nielen pre
samotných birmovancov a ich rodiny, ale aj pre celú farnosť.
Od otca arcibiskupa sme mohli počuť veľa povzbudivých slov. Hlboké
myšlienky o Duchu Svätom a našej katolíckej viere veľmi trefne prepojil so životom
dnešnej mladej generácie a vyzval ich, aby boli nábožnými, no zároveň modernými
kresťanmi. Ako posol Ducha Svätého, sprostredkoval našim birmovancom všetky
jeho dary, a to múdrosť, rozum, radu, silu, poznanie, nábožnosť a bázeň voči
Bohu. Budú ich veľmi potrebovať počas celého svojho života.
Všetci, ktorí sme sa tejto slávnosti zúčastnili, sme mali možnosť
vnímať krásnu a požehnanú atmosféru, naplnenú radosťou našich birmovancov,
ich rodičov, birmovných rodičov, príbuzných, kňazov a animátorov. A keďže
vďačnosti nikdy nie je dosť, chceli by sme sa ešte raz poďakovať otcovi
arcibiskupovi Mons. Bernardovi Boberovi za to, že prijal pozvanie a našim mladým
kandidátom vyslúžil sviatosť birmovania, kňazom a rehoľným sestrám našej
farnosti, za čas strávený pri príprave a formovaní našich birmovancov. Zvlášť sa
chceme poďakovať p. kaplánovi Patrikovi, ktorý sa od začiatku prípravy
birmovancom obetavo venoval na piatkových svätých omšiach a ktorý túto prípravu
doviedol do slávnostného konca.
Alena Tuľáková

Veríme,
že naši
birmovanci,
posilnení
Duchom Svätým
budúna dobrými
Vychádza týždenne
k nedeli.
Redakčná rada:
veriaci. Web: www.rkcvtjuh.sk.
Návrhy čakáme
email:
rkcvranovjuh@gmail.com;
číslo
účtu:
SK15
0200
0000
0030
3648
5058.
Príspevok
na
vydávanie:
0,10 €
vojakmi pre Krista a pre Božie kráľovstvo
Alena Tuľaková

18
2020
XIV. ročník

21. júna 2020
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Resp.: Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
Ako by sme odpovedali na otázku:
Koho alebo čoho sa človek najviac bojí?
Bojíme sa zlých ľudí, násilia, straty zamestnania,
bojíme sa choroby, bojíme sa o svoje úspory,
deti a podobne. Koho sa dnešný človek nebojí?
Môžeme povedať, že Boha?
Áno! Boha sa dnešný človek prestal
báť. Kedysi sa človek bál rôznych fyzikálnych
úkazov, napríklad blesku. Dnes máme
hromozvody. Kedysi sa bál choroby, dnes už
mnohí si nerobia nič z toho, že sa môžu
pohlavne nakaziť. Horšie je to, že človek uráža
svojho Boha Stvoriteľa, Vykupiteľa a Posvätiteľa
a tvári sa, že je všetko v poriadku. Otupelo
svedomie, odložili sa prikázania, človek zabudol,
že nad ním je ešte Niekto, že raz sa každý bude
musieť zodpovedať za svoju myšlienku, slovo a
skutok.

Namiesto strachu svedectvo
Zrazu nám prestala vadiť voľná nedeľa
a za cieľom zisku zrazu zabúdame na to, načo
nám bola nedeľa daná. Prestali nám vadiť voľné
zväzky pred manželstvom a už aj mnohí katolíci
žijú v hriešnom vzťahu, veď „doba je taká“.
Prestali nám vadiť liberálni politici a názory, veď
je demokracia. Obdivujeme celebrity žijúce
v prepychu
a voľných zväzkoch,
politikov
zastávajúcich protikresťanské postoje a ľudí
hlásajúcich sexuálnu revolúciu. Veď čím
pokrokovejší pohľad, tým lepšie. My sme sa
prestali báť ľudí, ktorí zabíjajú dušu a bojíme sa
ľudí, ktorí idú proti nám a našej rodine v osobnej
rovine. Strach z nebezpečných ľudí a ohrozenia
nášho života, zdravia a komfortu tu bol stále, veď
Jakub sa bál brata Ezaua, pretože ho pripravil o
právo prvorodeného (por. Gn 32,4n.). Kráľ Saul
sa bál Dávida, pretože stratil v očiach Božích
priazeň (por. 1 Sam 18,12n.). Oveľa viac správ
máme vo Svätom písme, aby sme sa nebáli
Boha, pravda, vždy s poznámkou, vtedy, keď

plníme Božiu vôľu. A práve túto myšlienku
chce vyzdvihnúť Pán Ježiš. Všetko, čo sa
udeje, nie je tak ukryté, žeby sa neodhalilo
a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Boh
je vševediaci. Pravda vždy vyjde na
svetlo. Ježiš pripravuje svojich apoštolov,
aby s vedomím, že to, čo budú učiť, im
prinesie mnoho utrpenia, ba i smrť. Ale
učenie, ktorým ich Ježiš poveruje, nikdy
nebude zničené. Ježiš vlieva odvahu, aby
si zo sŕdc nedali vziať pravdu. Nemusia sa
báť, pretože nad nimi je Boh. Ježiš na
povzbudenie apoštolov ich prirovnáva k
vlasom na hlave, ktoré sú spočítané, a
rovnako k vrabcom, ktoré nemali žiadnu
cenu, a predsa sa o ne Boh stará.
Namiesto strachu, žiada od nás
Pán Ježiš svedectvo života. Svedectvo
vychádzajúce z autentickosti a pravdy.
Možno
nám
to
prinesie
aj
prenasledovanie, potupu, ale na konci
stojí vyznanie u Otca. Ježiš nás vyzná
pred Otcom, a to stačí. Preto sa nebojme
nikoho a ničoho, len dávajme na prvé
miesto Boha a Božím veciam, lebo
najhoršie by bolo, keby sme sa prestali
báť tých a uverili tým, ktorí môžu
v dnešnej
dobe
zabiť
dušu.
Rozoznávajme, čo robí našu dušu
slobodnou a šťastnou a prináša jej pokoj.
Nech je nám vzorom Panna Mária, ktorej
sviatok dnes oslavujeme v našom filiálnom
kostole Na Vŕšku.
Matúš Haňov

Liturgický program na 12. týždeň v období cez rok

Oznamy

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

Po
22. 6.

FÉRIA

6.30

+ Helena a Mikuláš

2Kr 17,5-8.13-15a18; Ž 60; Mt 7,1-5

18.30

+ Michal

Ut
23. 6.

FÉRIA

6.30

Za zosnulých členov BSR

2Kr 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Ž 48;
Mt 7,6.12-14

18.30

+ Helena (zádušná)

NARODENIE JÁNA
KRSTITEĽA - slávnosť

6.30

+ Ján, Martin, Ján

Iz 49,1-6; Ž 71;
1Pt 1,8-12; Lk 1,5-17

18.30

FÉRIA

6.30

+ Pavol

18.30

ZBP Jana (50 r. života)

6.30

+ Anton, kňaz

18.30

+ Jozef

6.30

ZBP Ladislav, Martin
a Edita s rodinou

18.30

+ Pavol

8.00

ZBP Jana (50 r. života)

10.00

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE
ZBP Ema, Samuel a
Timea

11.00

!!! SV. OMŠA NEBUDE !!!

18.30

Poďakovanie za BP
Ladislav, Marcela a
Ladislav

St
24. 6.
Št
25. 6.

2Kr 24,8-17; Ž 79; Mt 7,21-29

FÉRIA

Pi
26. 6.
So
27. 6.

2Kr 25,1-12; Ž 137; Mt 8,1-4

FÉRIA
Nár 2,2.10-14.18-19; Ž 74; Mt 8,5-17

Ne
28. 6.

Filiálky

13. NEDEĽA
V CEROČNOM OBDOBÍ
2Kr 4,8-12a.14-16a; Ž 89
Rim 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42

Po

Ut

VT Dlhé

St

Št

ÚMYSEL

+ Alžbeta a Michal
/deti/

Pi

18.00

/mládež/

So

Ne

9.30

Rod. oblasť

11.00

Lektori na budúcu nedeľu, 28. 6. 2020:
Sobota vigília

8.00

9.30

11.00

18.30

Novák,
Sinčáková

Ivanko,
Ivanková

RODIČIA
DETÍ

-----

Vaterka,
Vaterková

1. Na upratovanie kostola k
nasledujúcej nedeli prosíme rodiny
prvoprijímajúcich detí! Vyslovujeme
vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol
k dnešnej nedeli.
2. Na kostolné potreby darovala
bohuznáma 30,-€ a z pohrebu Jána
Hrica 50,-€. Úprimné Pán Boh zaplať
za milodary.
3.
Pripomíname
rodičom
prvoprijímajúcich detí, že skúšanie
bude prebiehať v stredu 24.6. od
16.00hod. Účasť detí na skúšaní je
povinná.
Taktiež
v stredu
a
aj v piatok bude nácvik na slávnosť.
4. V sobotu dopoludnia o 10.00 hod.
bude svätá spoveď detí, ktoré
pristúpia v nedeľu k Prvému sv.
prijímaniu. Svätá spoveď sa uskutoční
v rámci Kajúcej pobožnosti. Prosíme,
aby s deťmi prišli aj ich rodičia.
Zároveň pripomíname, že rodičov
a príbuzných prvoprijímajúcich detí
budeme spovedať v týždni pred
večernými sv. omšami.
5. Keďže na budúcu nedeľu bude
Prvé sväté prijímanie o 10.00 hod., tak
je zmena časov dopoludňajších sv.
omší, pričom sv. omša o 11.00 hod.
nebude!
6. Pozývame deti od 9 rokov na
Farský denný letný tábor CESTA.
Termín tábora je od 20.7. do 24.7.
2020. Cena je 25 €. V cene sú
zahrnuté obedy, doprava, vstupenky,
a iné. Záväzné prihlášky, ktoré budú
na stolíku vzadu v kostole, je potrebné
vyplniť a spolu s príspevkom odovzdať
do 10.7.2020 sestrám alebo v sakristii
kostola.
7. V piatok po večernej sv. omši,
chceme pozvať všetkých mladých,

ktorí akýmkoľvek spôsobom slúžia vo
farnosti, či už pri deťoch, alebo zbore,
alebo spoločenstve, aby prišli na
stretnutie do rotundy a chceme pozvať
aj ďalších mladých, ktorí majú troška
odvahy a chuť niečo spoločne
budovať. Teší sa na všetkých o.Patrik.
8. Na budúci víkend príde na
návštevu nášho regiónu pán kardinál
Dominik Duka z Prahy. V rámci toho
bude v sobotu o 10.30 hod. v Rím. –
kat. kostole v Dlhom Klčove slávnostná
sv. omša a po nej o 11.45 hod.
odhalenie
a požehnanie
pamätnej
tabule
významným
rodákom
redemptoristom pátrovi Jánovi Janokovi
st. a Jánovi Janokovi ml. Ten istý deň,
večer o 19.30 hod. bude o. kardinál
sláviť sv. omšu v stredisku Domaša –
Dobrá, kde požehná lode a prítomných.
V nedeľu
bude
sláviť odpustovú
slávnosť k úcte Božského Srdca
Ježišovho na Trepci o 11.00 hod.
Pozývame vás na tieto slávenia.
9. Dávame vám do pozornosti, že
Konferencia biskupov Slovenska
zrušila v predošlých dňoch dišpenz
od účasti na sv. omšiach v nedele
a prikázané sviatky. Znamená to, že
účasť na sv. omšiach bude v tieto
sviatočné dni opäť povinná. Zároveň
rozhodnutím hlavného hygienika sa
umožňuje znova prijímať Eucharistiu do
úst s tým, že zatiaľ platí aj možnosť
prijímať na ruku.

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Radoslav Kečkeméty a
Zuzana Nemčíková
ohlasujú sa tretí krát.
Zahrňte týchto mladých do svojich
modlitieb.

