Niekoľko postrehov k etikete správania sa v kostole

Pravidlá slušného správania a
spoločenskú etiketu by sme mali
dodržiavať
nielen
pri
spoločenských udalostiach, ako
sú napr. plesy, divadelné
predstavenia, svadby a pod., ale
aj v kostole. Žiaľ, často na to
zabúdame. Pred časom k tejto
téme vyšiel v Katolíckych
novinách veľmi poučný rozhovor
s pani Oľgou Škvareninovou,
ktorá
je
odborníčkou
na
neverbálnu
komunikáciu
a
autorkou
mnohých
kníh,
vedeckých štúdií a článkov na
danú tému. Možno nie všetci si
mali možnosť tento rozhovor
prečítať a tak z neho časť
vyberáme.

veľkých tajomstvách našej viery,
ktoré sa pri liturgii sprítomňujú.
Má to byť z našej strany aj
slávnostná a radostná oslava
Boha. Mal by to byť ten
najsilnejší duchovný okamih dňa.
Preto by tomu malo zodpovedať
aj naše oblečenie.

Platia pravidlá etikety už pri
vstupe do kostola? Človek,
ktorý vchádza do kostola a chce
sa zúčastniť na slávení svätej
omše, by mal byť čisto, vkusne
a aj trochu sviatočne oblečený.
Dámy by sa mali vyhnúť mini až
mikrosukniam, ako aj hlbokým
výstrihom, páni zasa krátkym
nohaviciam. To, čo si dnes
najmä v lete niektorí ľudia
obliekajú do kostola, je vhodné
skôr na kúpalisko. Možno niekto
namietne, že vo svojom voľnom
čase sa môže obliecť ako chce.
Svätá omša však nie je
obyčajné trávenie voľného času,
ale je to účasť veriaceho na

Ktorý zlozvyk prekáža v
kostole vám? Najviac sa mi
nepáči,
keď
kňaz
aj
s
miništrantmi po svätej omši
odchádzajú a hoci sú ešte stále
pri oltári, či svätostánku, mnohí
ľudia sa postavia a hrnú sa preč.
Pripomína
mi
to
záver
divadelného predstavenia, keď
niektorí diváci utekajú do šatne
po kabáty. Kam sa náhlia?
Nedokážu vychutnať doznievanie
povznášajúcich pocitov? A opäť
sme
pri
etikete: najskôr
odchádza kňaz s miništrantmi a
až po nich veriaci.

Môžu si páni dať v kostole
ruky
do
vreciek
na
nohaviciach?
Ruka vo vrecku dáva človeku istý
pocit bezpečia a ochrany.
Signalizuje neistotu, potrebu
pomoci, ochrany. V kostole by
sme však mali mať ruky zopnuté
spolu a to najmä vo chvíľach,
kde si to vyžaduje liturgia

Zdroj: Katolícke noviny
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TRINÁSTA NEDEĽA
Resp.: Ty, Pane, si moje jediné dobro
Na začiatku úryvku dnešnej
needle z Evanjelia podľa Lukáša je
nepríjemná
udalosť
spojená
s Ježišovou cestou do Jeruzalema.
Učeníci mali ísť pripraviť nocľah
v samaritánskej
dedine,
ale
boli
odmietnutí zo strany Samaritánov kvôli
putovaniu do Jeruzalema. Samaritáni,
ktorých Ježiš na inom mieste ukazuje
ako príklad pre Židov, sú tu ukázaní
plní predsudkov a náchylní ku krivdám.
Učenícii na vlastnej koži prežili Ježišov
osud neprijatia. Nedokázali sa s tým
zmieriť a chceli dedinu zničiť ohňom.
Vidíme, ako sa aj oni pomaly učia na
udalosti pozerať Ježišovými očami.
Predtým Ján a iní učeníci zabránili
niekomu
vyháňať
zlých
duchov
v Ježišovom mene, lebo nechodil
s nimi. (Lk 9,49) Teraz hoci reagovali
prudko, prosili si od Ježiša dovolenie.

Nasledujte ma !
V ďalšej časti nám Lukáš hovorí
o stretnutiach s ľuďmi, ktorí sa chceli
stať Ježišovými učeníkmi. Na prvé
nadšené: „Pôjdem za tebou, kamkoľvek
pôjdeš,“ Ježiš odpovedá: „Syn človeka
nemá kde skloniť hlavu.“ Táto veta nám
pripomína, že Ježišov domov nie je
z tohto sveta. Ani kresťania nemajú

domov na tomto svete: „Ale naša vlasť
je v nebesiach.“ (Flp3,20) V druhom
prípade povolania bol iniciatívny Ježiš,
keď povedal: „Poď za mnou.“ Toto
pozvanie prezrádza atmosféru blízkosti
a dôvernosti. Muž chcel nasledovať
Ježiša, ale povedal: „Pane, dovoľ mi
najprv odísť a pochovať si otca.“ Vyzerá
to ako veľmi pochopiteľná požiadavka
a Ježišova odpoveď sa zdá byť tvrdou.
Vieme, že Ježiš vždy obhajuje úctu
k rodičom.
Nasledovanie
Ježiša
a ohlasovanie Božieho kráľovstva však
musí byť vždy prioritou. Kráľovstvo,
ktoré má ohlasovať, je
kráľovstvo
pripravené aj pre jeho otca, ktorého
chce pochovať. Starostlivosť o rodinné
záležitosti je samozrejmosťou a má byť
súčasťou poslušnosti voči Ježišovi,
a nie ospravedlnením, aby sme odložili
podriadenosť Ježišovej vôli. Tá istá
myšlienka je vyjadrená aj u tretieho,
ktorý sa chcel ísť najprv rozlúčiť
s rodinou. Ak chceme vyorať rovnú
brázdu, musíme sa sústrediť na úlohu,
ktorá je naším cieľom. Ak sa budeme
pozerať za seba, „vyjdeme“ z brázdy.
Ježiš musí byť vždy na prvom mieste
v našom živote.
Sr. Consolata

Liturgický program na 13. týždeň Cez rok
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

Po
27.06.

Féria

Ut
28.06.

Sv. Ireneja, biskupa a
mučeníka
spomienka

St
29.06.

Sv. Petra a Pavla,
apoštolov,
slávnosť, prik. sviatok

Št
30.06.

Féria

Pi
01.07.

Prvý piatok v mesiaci

So
02.07.

Návšteva
Preblahoslavenej Panny
Márie
sviatok

Ne
03.07.

Filiálky

ŠTRNÁSTA NEDEĽA
v cezročnom období

Po

Ut

ČAS

ÚMYSEL

6.30

ZBP a DDS Ladislav a Jarmila
s rodinou

18.00

+ Jozef

6.30

+ Juraj, Helena

18.00

ZBP Marcela

6.30

+ Pavol a Anna

16.30
18.30

ZBP Peter s rodinou

6.30

Za + členov BSR

18.00

+ Štefan

6.30

ZBP pre prvoprijímajúce deti

18.00

ZBP Diana

7.00

ZBP Jolana, Štefan s rodinou

18.00

+ Štefan, Štefan

6.30

+ Ján

8.00

ZBP pre dobrodincov, ktorí
pomohli Paľkovi

9.30

+ Ružena

18.30

+ Ján, Ján, Martin, Juraj, Mária

Št

St

VT Dlhé

18.00

Rod. oblasť

17.00

Oznamy

Pi

So

Ne

18.00

8.00

9.30
8.00

Lektori na budúci víkend (02.07 – 03. 07. 2022):
02.07. 18.00

03.07. 06.30

03.07. 08.00

03.07. 9.30

03.07. 18.30

Chytra,
Sabolová

Uriga,
Harakaľová

Vavrek,
Vavreková

Jenčo,
Jenčová

Josipčuk,
Klapák

1. Na upratovanie kostola prosíme
v nasledujúcom
týždni
rodinu
Dargajovú, Katicovú, Horosovú a
Mitrovú. Ďakujeme rodinám, ktoré
upratovali kostol pred dnešnou
nedeľou.
2. Na kostolné potreby obetovala
bohuznáma rodina 100 -€. Pán Boh
zaplať za milodary.
3. V dnešnú nedeľu sa pri sv.
omšiach
koná
zbierka
na
Dobročinné diela Svätého Otca.
Vopred ďakujeme za každý dar na
tento cieľ.
4. Nasledujúci týždeň bude Prvý
piatok
v mesiaci.
Spovedať
budeme takto:
Farský kostol: Pondelok – Piatok
pol hodinu pred sv. omšami ráno
a večer (okrem
stredy, kedy je
slávnosť sv. Petra a Pavla!)
Filiálka Dlhé: Piatok od 17.15 do
18.00hod.
Spovedanie chorých bude v piatok
dopoludnia.
5. Adorácia Najsv. Sviatosti
Oltárnej bude vo farskom kostole na
Prvý piatok od 15.00 hod. do sv.
omše. Začne sa modlitbou Korunky
Božieho milosrdenstva.
6. Fatimská sobota so spoločnou
modlitbou sv. ruženca bude v sobotu
ráno vo farskom kostole aj na filiálke
v obvyklom čase.
7. V stredu bude slávnosť Sv.
Petra a Pavla. Je to prikázaný
sviatok. Všimnite si upravené časy
sv. omší.

8. Od budúcej nedele budú časy
nedeľných sv. omší vo farskom
kostole zmenené podľa letného
režimu: 6.30, 8.00, 9.30 a večer
o 18.30 hod. Táto zmena bude
trvať počas mesiacov júl a august.
Zároveň od nasledujúcej nedele
budú
v školskej
kaplnke
na
Rodinnej oblasti sv. omše každú
nedeľu o 8.00 hod. ráno. Platí to
tiež pre obdobie prázdnin.
9. Pripomíname deťom , že ešte je
možnosť prihlásiť sa na letný
denný tábor detí, ktorý bude
v dňoch 11.7. – 15.7. 2022 v našej
farnosti. Zúčastniť sa ho môžu deti
od 9 rokov! Kto má záujem, tak
prihlášky do tohto tábora súvo
farskom kostole vzadu na stolíku za
lavicami. Sú v nich uvedené aj ďalšie
informácie.

Sviatosť manželstva si chcú
vyslúžiť títo snúbenci:

Lukáš Vida a Klára Demčáková
Ohlasujú sa tretíkrát.
Kristián Dilík – Diana Širotníková
Ohlasujú sa prvýkrát.

Zahrňme ich do svojich modlitieb.

