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XVI. ročník 

31. júl 2022 
OSEMNÁSTA NEDEĽA 

Resp.: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie  

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 € 

 

1. Na upratovanie kostola 

prosíme v nasledujúcom týždni 

rodiny Kačmarovú, Zamborskú 

a Dzurkovú. Ďakujeme rodinám, 

ktoré upratovali kostol pred 

dnešnou nedeľou. 

 

2. Nasledujúci týždeň bude 

Prvý piatok v mesiaci. 

Spovedať budeme takto: 

Farský kostol: Pondelok – 

Piatok pol hodinu pred sv. 

omšami ráno a večer. 

Filiálka Dlhé:  Piatok od 16.45 

do 18.00hod.  

Spovedanie chorých bude 

v piatok dopoludnia. 

 

3. Dňa 2. augusta možno získať 

vo všetkých farských 

kostoloch, bazilikách 

a katedrálach úplné odpustky 

„ Porciunkuly“. Predpísaný 

skutok – nábožná návšteva 

kostola, spojená s Modlitbou 

Pána a Verím v Boha. Okrem 

toho obvyklé podmienky – sv. 

spoveď, sv. prijímanie 

a modlitba na úmysel Sv. Otca. 

 

4. Adorácia Najsv. Sviatosti 

Oltárnej bude vo farskom 

kostole na Prvý piatok od 15.00 

hod. do sv. omše. Začne sa 

modlitbou Korunky Božieho 

milosrdenstva. 

 

5. V sobotu máme sviatok 

Premenenia Pána. Ranné sv. 

omše budú zo sviatku, večerná 

sv. omša je z nasledujúcej 

nedele.  

 

6. Počas prázdnin je 

v kancelárii fary tzv. letný 

režim. Úradné hodiny v júli 

a auguste nebudú. Ak by niekto 

potreboval vybaviť veci (krstné 

listy, sobáše, pohreby atď.), bude 

to možné každý deň po rannej 

a večernej sv. omši. 

 

7. Dňa 23. októbra bude 

v košickej katedrále slávnostná 

sv. omša s obnovou 

manželských sľubov pre 

manželov, ktorí v tomto roku 

slávia 50, 55 a 60 výročie 

manželstva. Jubilujúci manželia 

aj z našej farnosti, prihláste sa 

v sakristii po sv. omšiach. 

 

8. Dňa 6.8.2022 o 14:30 hod. 

pozývame všetky deti ( aj tie, ktoré 

neboli na tábore ) na farský úrad 

na potáborové stretko. 

Farské oznamy 

pripútanosť k hmote. Chamtivosť je 

rovnako modloslužbou, lebo sa viac 

staráme a zháňame za majetkom 

a zanedbávame Božie prikázania. 

V dnešných časoch je navyše 

moderné tvrdenie, že neprežijú len 

tí najsilnejší, že úspech majú 

zaručení tí, ktorí nehľadia na 

druhých. Tieto dva hriechy nám 

zatemňujú náš zrak. Takýmto 

ľuďom sa rozpadajú rodiny a žijú 

v nepokoji. 

Realita dnešných čias nám ukazuje, 

že slová sv. Augustína sú stále 

aktuálne, keď hovorí: „nespokojné je 

naše srdce, kým nespočinie v Tebe 

Bože“ A preto každé dobro ktoré 

máme vrátane majetku je darom od 

Boha a je našou povinnosťou použiť 

to, čo máme aj na prospech našich 

blížnych. Čím väčší majetok 

vlastníme, tým väčšiu zodpovednosť 

máme pred Bohom. 

Spravodlivosť si vyžaduje, aby tí, 

ktorí majú možnosti pomáhali 

slabším, menej majetným a svoj 

majetok využívali pre dobro svoje, 

svojich blížnych i celého 

spoločenstva. 

Z int. zdrojov spracovala Štefanková. 

Ježiš v dnešnom evanjeliu 

využíva situáciu, keď ho jeden zo 

zástupu prosí o pomoc 

v majetkovom spore, aby nám 

vysvetlil správny vzťah k majetku. 

Preto hovorí..... “chráňte sa každej 

chamtivosti.“ (Lk12, 15-21) 

V niektorých prekladoch Sv. písma 

nájdeme namiesto slova chamtivosť 

slovo lakomstvo. Tieto dve neresti 

sú si veľmi blízke a týkajú sa 

nesprávneho zaobchádzania 

s majetkom. 

Nebezpečenstvo chamtivosti 

Chamtivosť- chápeme ako 

prehnanú túžbu po majetku. 

Lakomstvo – keď sa s dobrami, 

ktoré vlastníme nechceme podeliť. 

Tieto dva hriechy sa nedajú od seba 

oddeliť, vznikol by nám štedrý 

chamtivec alebo skromný lakomec. 

Sv. Pavol v liste Kolosanom 

zaraďuje lakomstvo medzi 

modloslužbu – lebo lakomý je ten, 

kto viac verí sebe, bohatstvu ako 

zákonu lásky. Lakomý miluje 

lakomstvo viac ako Boha a jeho 

zákon. Je to jeden z hlavných 

hriechov a jeho ovocím je hriešna 



 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

1.08. 

Sv. Alfonza Máriu de 
Ligouri, biskupa a učiteľa 

Cirkvi, spomienka 

6.30 + Karol, Alžbeta 

18.00 ZBP Frederika 

Ut 

2.08. 
Féria 

6.30 + Ján 

18.00 + Štefan Dilík – 1. výročie 

St 

3.08. 
Féria 

6.15 + Alena – 1. výročie 

18.00 
Poď. za 20 r. manželstva 

a prosba o ZBP Alena a Jozef 

Št 

4.08. 

Sv. Jána Máriu Vianneya, 
kňaza,  

spomienka 

6.30 + Katarína, Mária 

18.00 + Michal, Helena 

Pi 

5.08. 
Prvý piatok 

6.30 Za živých členov BSR 

18.00 + Viera – 1. výročie 

So 

6.08. 

Premenenie Pána 
sviatok 

 

7.00 + členov  BSR 

18.00 ZBP prvoprijímajúce deti 

Ne 

7.08. 

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA 

v cezročnom období 

6.30 
ZBP Patrik, Marek, Patrik 

a DDS Tamara 

8.00 ZBP Marek 

9.30 ZBP František 

18.30 + Amália, Gabriel, Rudolf 

 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé     18.00 8.00 8.00! 

Rod. oblasť      17.00!  

 

 

Lektori na budúci víkend 6.08 – 7. 08. 2022): 

6.08. 18.00 7.08. 06.30 7.08. 08.00 7.08. 9.30 7.08. 18.30 

Chytra,  
Sabolová 

Uriga,  
Harakaľová 

Vavrek, 
Vavreková 

Ištok,  
Ištoková 

Josipčuk, 
 Klapák 

 

 

 

 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

8.08. 
Sv. Dominika, kňaza 

spomienka 

6.30 + Helena  

18.00 + Helena 

Ut 

9.08. 

Sv. Terézie Benedikty od 
kríža, panny a mučenice, 
patrónky Európy, sviatok 

6.30 + Ján, Alžbeta, Ružena 

18.00 + Anna 

St 

10.08. 

Sv. Vavrinca, diakona a 
mučeníka,  
spomienka 

6.15 ZBP Lukáš, Eva, Mária 

18.00 + Agnesa, Jozef 

Št 

11.08. 
Sv. Kláry, panny, 

spomienka 

6.30 ZBP Daniel a Lucia 

18.00 + František 

Pi 

12.08. 
Féria 

6.30 ZBP Peter 

18.00 + Ľubomír 

So 

13.08. 
Panny Márie v sobotu 

 

7.00 Za duše v očistci 

18.00 ZBP prvoprijímajúce deti 

Ne 

14.08. 

DVADSIATA NEDEĽA 
v cezročnom období 

6.30 ZBP Mária, Michal 

8.00 + Michal 

9.30 + Mária 

18.30 + Anton, Mária, Peter 

 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé    18.00   9.30 

Rod. oblasť       8.00 

 

 

Lektori na budúci víkend (13.08 – 14. 08. 2022): 

13.08. 18.00 14.08. 06.30 14.08. 08.00 14.08. 9.30 14.08. 18.30 

Sztraka, 
Antolíková 

Josipčuk, 
Josipčuková 

Smolej, 
Smolejová 

Fecenková, 
Klimčo 

Bíž,  
Bížová 

 

Liturgický program na 18. týždeň Cez rok Liturgický program na 19. týždeň Cez rok 


