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Farské oznamy
1.
Na
upratovanie
kostola
prosíme v nasledujúcom týždni
rodiny Harakaľovú, Mudrákovú,
Rakocyovú a Kovalskú. Ďakujeme
rodinám, ktoré upratovali kostol
pred dnešnou nedeľou.
2. Na kostolné potreby obetovali
tri bohuznáme rodiny po 100,-€
a zo svadby novomanželov Petra
a Bernadety 50,-€. Pán Boh zaplať.

3. V nasledujúcom týždni bude
Prvý piatok. Spovedať budeme
takto:
Farský kostol – v Pondelok až
Piatok pol hodiny pred sv. omšami
Filiálka Dlhé - v Piatok od 17.00
do 18.00 hod.
Spovedanie chorých bude
v Piatok dopoludnia.
4. Adorácia na Prvý piatok začne
vo farskom kostole o 15.00 hod.
5. Večerná sv. omša v piatok
bude už za účasti birmovancov.
Účasť všetkých birmovancov je
nutná, keďže sa blížime k sláveniu
birmovky,
ktorá
bude
25.
septembra.
6. Fatimská sobota bude vo
farskom kostole, ako aj na filiálke
vo zvyčajnom čase v sobotu ráno.

7.
Nasledujúcu
sobotu
3.
septembra o 9.30 hod. budú
v košickej katedrále celodiecézne
kňazské rekolekcie z príležitosti
sviatku sv. košických mučeníkov.
Pozvaní sú kňazi i veriaci.

8. Do pozornosti snúbencov
dávame oznam, že nasledujúci
víkendový blok sobášnych náuk
pre tých, ktorí majú sobáš na
jeseň, sa uskutoční 9. – 10.
septembra. Začiatok je v piatok 9.
septembra
o 17.00
hod.
v Katechetickej miestnosti našej
fary.
9. Na budúcu nedeľu sa končí tzv.
letný režim časov nedeľných sv.
omší
vo
farskom
kostole
a prechádzame na zvyčajný čas:
Farský kostol – 8.00, 9.30,11.00
a 18.30 hod. Filiálka Dlhé – 9.30
hod. Školská kaplnka Rodinná
oblasť – 11.00 hod.

Sviatosť manželstva si chcú
vyslúžiť títo snúbenci:
Daniel Jenčo a Noemi Halasová
Ohlasujú sa tretí krát.
Michal Sliva a Viktória Hubaľová
Ohlasujú sa tretí krát.
Pzemysław Płoszczański a Andrea
Klimčová
Ohlasujú sa druhý krát.
Tomáš Antol a Kristína Kačmárová
Ohlasujú sa prvý krát
Zahrňme ich do svojich modlitieb
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DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA
Resp.: Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom chudobnému.
Dnešnú nedeľu slávime
výročia: 30. výročie založenia
farnosti a 25. výročie konsekrácie
farského kostola. Slávenie výročia
je príležitosťou sa vrátiť
a
zaspomínať si na to všetko čo sa
udialo pred vznikom a stavbou, ale
aj priestorom na hodnotenie času čo
prešiel.
Ak sa človek zastaví a obzrie sa
môže objaviť ako veľmi sa veci
menia, vyvíjajú. No zároveň môže
spoznať, že farnosť nie je len nejaká
právnická osoba, či inštitúcia a
kostol to nie je len objekt, či
budova.

Ecclesia - spoločenstvo
Farnosť je cirkev žijúca na
konkrétnom mieste. Slová cirkev a
kostol sa v mnohých jazykoch
označujú jedným a tým istým
výrazom. Pôvod slova pochádza od
gréckeho
slova
ecclesia,
čo
znamená
zhromaždenie,
spoločenstvo ľudí žijúce na istom
mieste.
Vznik farnosti predchádza vznik
takéhoto spoločenstva, ktoré sa
stretáva okolo toho kto ho
zjednocuje - Krista. Rozliční ľudia

tak tvoria živý organizmus. Sv.
Pavol to nazýva mystické telo
Krista, kde každý úd ma svoje
miesto. Kde každý vo svojej
rozličnosti zastáva svoje vlastné
unikátne
miesto
v
rovnakej
hodnosti,
ale
v
rozličnej
zodpovednosti. Tak sa spoločné
žitie zveľaďuje a spoločenstvo sa
naplno rozvíja aj vo vonkajších
znakoch, ktorým je aj stavba budovy
- kostola. Toto vonkajšie dielo by
nevzniklo, ak by tu nebolo vnímanie
medzi jednotlivcami, že je tu
spoločenstvo, ktorého sú súčasťou.
Dnes môžeme buď len spomínať
“ako dobre bolo,“ alebo sa nechať
nadchnúť tým, čo je v pamäti
spoločenstva, to čo bolo, a kráčať
ďalej v ústrety tomu, čo Boh pre nás
pripravil už tu a teraz a potom
neskôr sa len naplno rozvinie vo
večnosti.
Jedno anglické príslovie hovorí: Čím
viac sa veci menia, tým viac sú
rovnakými. Nech skúsenosť stavby
kostola a vytvorenia novej farnosti je
pre nás povzbudením kráčať spolu
ako
spoločenstvo
a naplnený
skúsenosťou zveľaďovať tento dar.
o. Ladislav

Liturgický program na 22. týždeň Cez rok

Liturgický program na 23. týždeň Cez rok

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

ÚMYSEL

Po
29.08.

Mučenícka smrť svätého
Jána Krstiteľa
spomienka

6.30

+ Robert, Vincent, Helena,
Anna, Ladislav

18.00

+ Anna, Michal

Ut
30.08.

Féria

6.30

ZBP prvoprijímajúce deti

18.00

+ Ružena

6.15

+ členov BSR

St
31.08.

Féria

Št
01.09.

Féria

Pi
02.09.

Féria

So
03.09.

Sv. Gregora Veľkého,
pápeža a učiteľa Cirkvi,
spomienka

Ne
04.09.

DVADSIATA TRETIA
NEDEĽA v cezročnom
období

18.00

Poď. Za 90r. života Alžbeta
a 80r. života Veronika

6.30

+ Miroslav, Daniel

18.00

ZBP členov BSR

6.30

ZBP Anna

18.00

+ Mária

7.00

+ Martin

18.00

+ Jaroslav

8.00

ZBP prvoprijímajúce deti

9.30

ZBP Peter

11.00

ZBP bohuznámej rodiny

18.30

+ Anna

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

Po
05.09.

Féria

Ut
06.09.

Féria

St
07.09.

Sv. Marka Križina, Melichara
Grodzieckeho a Štefana
Pongrácza, kňazov
mučeníkov,
Spomienka

Št
08.09.

NARODENIE
PREBLAHOSLAVENEJ
PANNY MARIE
sviatok

Pi
09.09.

Féria

So
10.09.

Féria

Ne
11.09.

Filiálky

Po

Ut

St

Št

VT Dlhé

Pi

So

18.00

08.00

Rod. oblasť

DVADSIATA ŠTVRTÁ
NEDEĽA v cezročnom
období

Ne

ČAS

ÚMYSEL

6.30

+ Ján Boháč

18.00

ZBP Peter a Zuzana

6.30

+ Štefan

18.00

Poď. Za 20r živ. a prosba
o ZBP a DDS pre Natáliu

6.15

ZBP Štefan, Mária

18.00

ZBP Martin a Zuzana s rod.

6.30

+ Anna Lukáčová

18.00

+ Helena

6.30

+ Margita, Ján

18.00

+ Anna

7.00

ZBP Ľubomír

18.00

+ Ján Boháč

8.00

+ Andrej a Mária

9.30

ZBP a DDS a poď. za 50r.
života Ľubomír

18.30

ZBP a DDS pre Matúša, Máriu
a Pavla

9.30
11.00

Filiálky

Po

VT Dlhé

Lektori na budúci víkend (03.09 – 04.09. 2022):
03.09. 18.00

04.09. 08.00

04.09. 09.30

04.09. 9.30

04.09. 18.30

Babej,
Babejová

Vavrek,
Vavreková

Sztraka,
Sztraková

Kľučár,
Kľučárová

Biž,
Bižová

Ut

St

18.00

Št

Pi

So

Ne

08.00

18.00

Rod. oblasť

17.00

Lektori na budúci víkend (10.09 – 11.09. 2022):
10.09. 18.00
Ištok,
Ištoková

11.09. 08.00
Josipčuk,
Josipčukováv

11.09. 09.30
Jenčo,
Jenčová

11.09. 18.30
Chytra,
Sabolová

