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Program Pápeža Františka na Slovensku
Nedeľa 12. septembra 2021
BRATISLAVA
15:30 Prílet na medzinárodné letisko
v Bratislave
15:30
Oficiálne
prijatie
na
medzinárodnom
letisku
v Bratislave
16:30 Ekumenické stretnutie na
Apoštolskej
nunciatúre
v Bratislave
a
príhovor
Svätého Otca
17:30 Súkromné stretnutie s členmi
Spoločnosti
Ježišovej
na
Apoštolskej
nunciatúre
v Bratislave
Pondelok 13. septembra 2021
BRATISLAVA
09:15
Privítací
ceremoniál
v Prezidentskom
paláci
v Bratislave
09:30
Zdvorilostná
návšteva
u prezidentky republiky, v „Zlatom
salóne“ Prezidentského paláca
10:00 Stretnutie s predstaviteľmi
štátu, občianskej spoločnosti a
diplomatického zboru v záhrade
Prezidentského paláca a príhovor
Svätého Otca
10:45 Stretnutie s biskupmi, kňazmi,
zasvätenými
osobami,
seminaristami
a
katechétmi
v Katedrále sv. Martina a príhovor
Svätého Otca
16:00 Súkromná návšteva centra
„Betlehem“
16:45 Stretnutie so židovskou
komunitou na Rybnom námestí a
príhovor Svätého Otca

2021

18:00
Stretnutie
s predsedom
parlamentu
na
Apoštolskej
nunciatúre
18:15 Stretnutie s predsedom vlády
na Apoštolskej nunciatúre

XV. ročník

12. septembra 2021
24. CEZROČNÁ NEDEĽA

Utorok 14. septembra 2021
BRATISLAVA, KOŠICE, PREŠOV
08:10 Odlet do Košíc
09:00 Prílet na letisko v Košiciach
10:30 Božská liturgia svätého Jána
Chryzostoma,
ktorej
bude
predsedať
Svätý
Otec
na
priestranstve pred Mestskou
športovou halou v Prešove a
príhovor Svätého Otca
16:00
Stretnutie
s rómskou
komunitou
na
Luníku
IX.
v Košiciach
a
pozdrav
Svätého Otca
17:00 Stretnutie s mladými na
Štadióne Lokomotíva v Košiciach
a príhovor Svätého Otca
18:30 Odlet do Bratislavy
19:30 Prílet na medzinárodné letisko
v Bratislave
Streda 15. septembra 2021
BRATISLAVA, ŠAŠTÍN, RÍM
9:10 Modlitbové stretnutie s biskupmi
v Národnej svätyni v Šaštíne
10:00 Svätá omša na otvorenom
priestranstve pri Národnej svätyni
v Šaštíne a Homília Svätého Otca
13:30 Rozlúčkový ceremoniál na
medzinárodnom
letisku
v Bratislave
13:45 Odlet do Ríma
15:30Prílet na medzinárodné letisko
v Ríme (Ciampino)

Vychádza týždenne k nedeli. Redakčná rada: veriaci. Web: www.rkcvtjuh.sk. Návrhy čakáme na email:
rkcvranovjuh@gmail.com; číslo účtu: SK15 0200 0000 0030 3648 5058. Príspevok na vydávanie: 0,10 €

Resp.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.
Evanjelium dnešnej nedele
predstavuje napätie medzi duchovnou
sférou
a bežnou
ľudskou
prirodzenosťou. Už prvá otázka prináša
neistotu do radu apoštolov, ale aj nás
samotných. Kým je pre ľudí Syn
človeka? Apoštoli odpovedajú tým, čo
počuli od bežných ľudí: Jedni za Jána
Krstiteľa, iní za Eliáša, iní za jedného
z prorokov. Ľudská odpoveď je za nimi,
možno si vydýchli, ale Ježiš prichádza
hneď s otázkou na telo: „ A za koho ma
pokladáte vy?“ Teraz musia zatiahnuť
do hlbiny svojho srdca a odpovedať so
všetkou vážnosťou a úprimnosťou: „ Za
Mesiáša!“

Kto je pre mňa Ježiš?
Druhý boj predstavuje vyznanie sv.
Petra, keď počúva o Ježišovom utrpení.
Peter
nesúhlasí
s predpoveďou
Ježišovho utrpenia a dohovára Ježišovi.
Prebudila sa v ňom obyčajná ľudská
prirodzenosť a zabúda na duchovný
rozmer. Ježiš ho patrične pokarhá
dokonca tvrdým: „Choď mi z cesty
satan, nemáš zmysel pre Božie veci, len
pre ľudské!“
V tretej časti dnešného evanjelia
nájdeme
recept
na
prekonanie
ľudského zmýšľania a na hľadanie
Božej cesty v našom živote: „Kto chce
ísť za mnou, nech zaprie sám seba,
vezme svoj kríž a nasleduje ma.“
Poďme však na náš život. Prináša

mnoho
napätia
a bojov
medzi
obyčajným ľudským nazeraním a Božím
pohľadom. Ako ľudia sme vtiahnutí do
bežných situácií, ktoré nás rozdeľujú.
Už aj kresťania navzájom trpia
rozdelením
v otázke
očkovania
a neočkovania! Každý má svoju pravdu,
čo azda chce Boh! Máme rozličný
pohľad na otázky utrpenia, smrti,
zdravia, či chorôb. Všetko sa snažíme
definovať a vysvetľovať ľudsky, až
ľudovo.
Na
sociálnych
sieťach
vylievame svoju zúrivosť v diskusiách,
snažíme sa ponúkať svoju vlastnú
pravdu, hľadáme vinníkov súčasného
stavu. Tak po ľudsky. Čo takto sa
pozrieť na svet Božími očami? Čo takto
hľadať Božiu pravdu namiesto trávenia
času na Facebooku, či Instagrame? Čo
takto tráviť viac času modlitbou?
Nepovedal by nám Ježiš na toto všetko,
čo teraz rozprávame a ako reagujeme:
„Choď mi z cesty satan?“
Nech Boh dá aj nám silu, aby sme v
našich pozemských krížoch nezúfali.
Keď aj klesneme pod nimi, aby sme
vstali a vyniesli ich až na Kalváriu nášho
života, kde kríž oprieme o našu vieru a
po ňom ako po rebríku vystúpime do
Otcovej slávy. Nech Ježišov kríž búra
múry
rozdelenia
a pomáha
nám
prekonávať akékoľvek napätia ľudského
charakteru. Nech nám k tomu pomáhajú
aj posolstvá pápeža Františka na našej
hrude.
M. Haňov

Liturgický program na 24. týždeň cez rok
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

Po
13.9.

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa
a učiteľa Cirkvi
Spomienka

6.30

Ut
14.9.

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA
Sviatok

St
15.9.

SEDEMBOLESTNEJ PANNY
MÁRIE, PATRÓNKY
SLOVENSKA
Slávnosť

Št
16.9.

Sv. Kornélia, pápeža
a Cypriána, biskupa, mučeníka
Spomienka

Pi
17.9.

FÉRIA

So
18.9.

Panny Márie v sobotu

Ne
19.9.

Filiálky

DVADSIATA PIATA
NEDEĽA
CEZ ROK

Po

Ut

VT Dlhé

ÚMYSEL

+ členov BSR

6.30

Za obrátenie Jozefa a
Martiny.
+ Margita, František, Ján

18.30

ZBP a DDS Rastislav s rod.

7.00

ZBP a DDS Radovan a Eva

8.30

+ Helena

18.30

ZBP a DDS Marcela s rod.

6.30

+ Ľudmila a Michal

18.30

+ Anna (výr.)

6.30

+ Mária a Pavol

18.30

+ Ján /birmovanci/

7.00

+ Michal a Mária

18.30

+ Anton

8.00

+ Mária, Jozef, Michal

9.30

+ Štefan Dilik

11.00

ZBP Marián

18.30

+ František, Anna Fürsteroví

18.30

Št

St

Oznamy

7.30!

Pi

18.00

Rod. oblasť

8.30!
Lektori na budúcu nedeľu, 19. 9. 2021:

So

Ne

9.30
11.00

Sobota 18.30

8.00

9.30

11.00

18.30

Fecenková,
Benčo

Harakaľová,
Uriga

Plančárová,
Demčák

Vaterka,
Vaterková

Benko,
Ocilková

1. Na upratovanie kostola prosíme
rodiny Drábovú, Ištokovú a Hrehovú.
Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali
kostol k dnešnej nedeli.
2. Na kostolné potreby darovala
bohuznáma 100,-€, bohuznáma 50,€, a bohuznáma 20,-€ Úprimné Pán
Boh zaplať.
3. Na budúcu nedeľu bude zbierka
na Rádio Lumen. Štedrým darcom
vyslovujeme vďaku.
4. V nasledujúcom týždni v stredu,
piatok a sobotu sú jesenné
kántrové
dni.
Obsahom
je
poďakovanie za tohoročnú úrodu.
Vo farskom kostole a na filiálke Dlhé
bude požehnanie úrody v piatok pri
večernej sv. omši.
5. Od dnes do stredy bude na
pastoračnej návšteve Slovenska
Sv.
Otec
František.
Program
návštevy si môžete pozrieť v našom
farskom časopise a podľa svojich
možností sa ho priamo zúčastniť, či
sledovať v médiách. Z tohto dôvodu
budú
v stredu
(na
slávnosť
Sedembolestnej
Panny
Márie)
zmenené časy sv. omší dopoludnia
v našej farnosti, aby sme mohli
sledovať sv. omšu zo Šaštína,
ktorá bude o 10.00 hod.
6. Autobus do Šaštína na stretnutie
sv. Sv. Otcom pôjde od nášho
farského kostola v utorok 14.9.2021
o 22.00 hod. Cena za dopravu je 25,-€.

7. Autobus do Košíc, ktorý
zabezpečila naša Cirkevná škola,
pôjde v utorok od nášho farského
kostola o 8.30 hod. Cena za
dopravu je 5,-€. Využiť ho môžete
vy, ktorí ste sa prihlásili do Košíc
a nejdete svojou dopravou.
8. Z príležitosti príchodu Sv. Otca
Františka na Slovensko a do
Košíc sa dnes popoludní o 15.30
hod. a v utorok 14.9. o 9.00 hod.
rozozvučia zvony na všetkých
kostoloch našej arcidiecézy.
Modlitba
ZA CESTU SVÄTÉHO OTCA
Dobrotivý Bože, Ty si nám dal Pannu
Máriu a svätého Jozefa, aby nás
viedli na ceste za Ježišom. Prosíme
ťa na ich príhovor za Svätého Otca
Františka a za nás všetkých, aby
sme boli otvorení pôsobeniu tvojho
Svätého Ducha. Aby nás počas
svojej návštevy na Slovensku pápež
ako nástupca apoštola Petra posilnil
vo viere, predovšetkým v to, že Ježiš
Kristus je náš Spasiteľ a Vykupiteľ a
že on, náš Pán, je pre každého
cestou, pravdou a životom. O to ťa
prosíme, skrze Krista, nášho Pána.
Manželské ohlášky
Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Matej Synak a Katarína Janoková.
Dnes sa ohlasujú druhý krát.
Peter Pavliško a Martina Urigová.
Dnes sa ohlasujú druhý krát.
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

