
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

28 
2022 

XVI. ročník 

14. august 2022 

DVADSIATA NEDEĽA 

Resp.: Pane, príď mi čím skôr na pomoc.  

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 Zajacovú, Vaverčákovú 

a Polaščíkovú. Ďakujeme 

rodinám, ktoré upratovali kostol 

pred dnešnou nedeľou. 

 

2. Na kostolné potreby 

obetovali: zo svadby manželov 

Dilíkových 50,-€,  bohuznámy  

50,-€, bohuznámy 200,-€ 

a bohuznámy 20,-€ Štedrým 

darcom vyslovujeme vďaku.  

 
3. Zajtra 15. augusta, je 

slávnosť Nanebovzatia Panny 

Márie. Je to prikázaný sviatok 

a viaže nás účasť na celej sv. 

omši. Vo farskom kostole budú 

dve sv. omše - ráno o 6.30 hod. 

a večer o 18.30 hod., na 

Rodinnej oblasti o 17.00 hod. 

a na Dlhom o 18.00 hod. 

 

4. V utorok o 11.00 hod. bude 

v košickej katedrále zádušná 

sv. omša a pohreb o. 

kardinála Jozefa Tomka. 

Obradov sa môže zúčastniť 

každý. Kto má možnosť ísť, 

ponúkame aj autobus, môžete 

sa prihlásiť, avšak pre 

krátkosť času iba dnes! Ak 

bude dostatočný záujem, 

autobus pôjde v utorok od 

nášho farského kostola o 7.15 

hod. ráno. Zajtra po večernej sv. 

omši oznámime definitívne, či sa 

pôjde spoločne. 

 

5. V stredu 17. augusta si 

pripomíname 25. výročie 

konsekrácie nášho farského 

kostola sv. Františka z Assisi. 

Slávenie sa však 

z pastoračného hľadiska 

prekladá na nedeľu 28. augusta 

na 10.30 hod. Slávnostnú sv. 

omšu bude vtedy celebrovať 

pomocný biskup Mons. Marek 

Forgáč a pozvaní sú na ňu aj 

predošlí farári našej farnosti. 

Pozývame vás, bratia a sestry, 

na túto slávnosť poďakovať sa 

za 30. rokov našej farnosti a 25. 

rokov nášho farského kostola.      

 

Sviatosť manželstva si chcú 

vyslúžiť títo snúbenci: 

Daniel Jenčo a Noemi Halasová 

Ohlasujú sa prvýkrát. 

 

Michal Sliva a Viktória Hubaľová 

Ohlasujú sa prvýkrát. 

 

Zahrňme ich do svojich modlitieb 

 

Farské oznamy 

Svätého. A Boží Duch naozaj 

spôsobuje rozdelenie, ale je to 

rozdelenie dobra od zla. Je to Boží 

Duch, ktorý nám dáva poznať Božiu 

vôľu a ktorý nám dáva silu žiť v 

láske a rozvíjať v sebe čnosti. 

Zároveň je Duch Svätý naozajstným 

ohňom, lebo „páli“ to, čo je nedobré 

a hriešne v našom živote a takto 

nás očisťuje a otvára pre nové 

Božie dary. Je preto dôležité, aby 

sme sa otvorili pôsobeniu Ducha 

Svätého. My sme jeho dary 

nedostali len pri krste a birmovke. 

Boží Duch pôsobí neustále a znaky 

jeho blízkosti môžeme vidieť a 

prežívať aj mimo sviatostí, a to v 

rôznych podobách. Boží Duch 

pôsobí, keď sme ochotní modliť sa, 

adorovať Ježiša v Eucharistii, ale aj 

vtedy, keď sme ochotní odpúšťať, 

zmieriť sa s ľuďmi, ale aj vidieť 

biedu ľudí okolo seba a otvoriť sa 

pre pomoc blížnym. Takto náš život 

môže byť prejavom, že Boží oheň 

pôsobí aj cez nás a že evanjelium aj 

cez nás môže byť i dnes aktuálne a 

oživujúce. 

Štefan Albičuk, dekan 

 

 

Bratia a sestry. Jednou z 

charakteristík dnešnej doby je 

nepokoj a nedorozumenia medzi 

ľuďmi. Sťažujeme sa, že žijeme zlé 

časy; všade je veľa nervozity, 

nepochopenia, závisti a zloby. To 

všetko vedie až k vojnám a 

konfliktom, ako to vidíme napr. na 

blízkej Ukrajine, či v iných častiach 

sveta. Môže sa nám preto zdať 

zvláštne, že aj Ježiš v evanjeliu 

hovorí o tom, že aj on prináša na svet 

rozdelenie a nepokoj. Ako by sa tým 

vkrádal do našej duše tieň 

pochybností, či sme teda správne 

pochopili jeho radostnú zvesť. Veď 

toľkokrát v evanjeliu zaznieva 

Ježišova výzva k odpusteniu, pokoju, 

zmiereniu, milosrdenstvu... A naraz 

by Kristus učil opak? Áno, počuli sme 

naozaj dobre. 

Oheň, ktorý očisťuje a uzdravuje 

Ježiš hovorí, že prišiel na zem, aby 

priniesol rozdelenie medzi ľuďmi, 

aby priniesol oheň a nepokoj. 

Ježišov oheň, ktorý prináša, však 

neničí a nespaľuje to, čo je dobré, 

ale naopak, je to oheň, ktorý buduje 

a posilňuje človeka v živote s 

Bohom. Je to totiž oheň Ducha 



 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

15.08. 

Nanebovzatie Panny 
Márie 

slávnosť, prikázaný sviatok 

6.30 
ZBP Kristína, Erik, Marek 

a Vladimír s rodinami 

18.30 + Anton Panák 

Ut 

16.08. 
Féria 

6.30 Za duše v očistci 

18.00 + Viktor 

St 

17.08. 
Féria 

6.15 + Michal, Mária 

18.00 
Poď. za 60 r. života a prosba 
o ZBP pre Katarínu Lajčákovú 

Št 

18.08. 
Féria 

6.30 + Helena, Helena, Jozef 

18.00 ZBP Rebeka 

Pi 

19.08. 
Féria 

6.30 ZBP Richard 

18.00 + Ľubomír 

So 

20.08. 

Sv. Bernarda, opáta 
a učiteľa Cirkvi 

spomienka 

7.00 + Anna, Pavel, Žofia 

18.00 + Helena 

Ne 

21.08. 

DVADSIATA PRVÁ 
NEDEĽA v cezročnom 

období 

6.30 ZBP a DDS pre Zdenku 

8.00 
Poď. za 25 r. manž. a prosba 

o ZBP Lenka a Marek 

9.30 
ZBP Milan, Lucia, Tomáš, 

Lukáš 

18.30 ZBP Lukáš 

 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé 18.00    18.00  9.30 

Rod. oblasť 17.00      8.00 

 

 

Lektori na budúci víkend 20.08 – 21. 08. 2022): 

20.08. 18.00 21.08. 06.30 21.08. 08.00 21.08. 9.30 21.08. 18.30 

Benčo,  
Sinčáková 

Babej,  
Babejová 

Kočiš, 
Rusnáková 

Sztraka, 
Sztraková 

Ištok,  
Ištoková 

 

 

 

 

 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

22.08. 

Preblahoslavenej Panny 
Márie Kráľovnej 

spomienka 

6.30 
Za manželskú lásku pre 

Bohuznámu rodinu  

18.00 ZBP prvoprijímajúce deti 

Ut 

23.08. 
Féria 

6.30 + Jozef 

18.00 Za obrátenie manžela 

St 

24.08. 
Sv. Bartolomeja, apoštola  

sviatok 

6.15 + Bartolomej 

18.00 + Helena, František, Michal 

Št 

25.08. 
Féria 

6.30 + Elena 

18.00 
ZBP a DDS pre Katarínu a 

Kristiána 

Pi 

26.08. 
Féria 

6.30 ZBP Ján 

18.00 ZBP a DDS Peter s rod. 

So 

27.08. 

Sv. Moniky 
spomienka 

 

7.00 + Mária 

18.00 ZBP Lucia 

Ne 

28.08. 

 Výročie konsekrácie 
kostola sv. Františka 

 
DVADSIATA DRUHÁ 

NEDEĽA 

8.00 
Za uzdravenie a BP pre 

Mateja a Barbaru 

10.30 + Jozef, Anna, Stanislav 

18.30 + Júlia 

 
 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé 18.00      8.00 

Rod. oblasť      17.00   

 

 

Lektori na budúci víkend (27.08 – 28. 08. 2022): 

27.08. 18.00 28.08. 06.30 14.08. 08.00 14.08. 10.30 14.08. 18.30 

Josipčuk, 
Plančárová 

------------------- 
Vavrek, 

Vavreková 
Vaterka, 

Vaterková 
Kľučar,  

Kĺučarová 

 

Liturgický program na 20. týždeň Cez rok Liturgický program na 21. týždeň Cez rok 


