30

Sviatosť birmovania v našej farnosti
Blíži sa udeľovanie sv. birmovania
v našej
farnosti. Vysluhovanie
tejto sviatosti sa však netýka len
našich birmovancov, ale všetkých
nás. Preto je dobré pripomenúť si,
čo je to vlastne birmovanie, ako
sa k tejto sviatosti má kresťan
pripraviť,
aká
je
história
birmovania a napokon aké sú jej
účinky.
Najprv je dôležité vedieť, že prijať
sv. birmovania je pre kresťana
veľmi dôležité. Je to totiž
dovŕšenie krstnej milosti, ktorú
sme dostali pri krste. Táto sviatosť
každého
pokrsteného
ešte
silnejšie spája s Cirkvou. Bohato
nás obdarúva osobitnou silou
Ducha
Svätého,
aby
bol
pobirmovaný
kresťan
ešte
silnejšie
pravým
Kristovým
svedkom vo svete. Birmovanie
pochádza z lat. „confirmatio“, čo
znamená posilnenie vo viere.
Čo sa týka histórie, tak v prvých
kresťanských
storočiach
birmovanie tvorilo jedno slávenie
spolu s krstom a podľa sv.
Cypriána
s ním
tvorilo
„dvojsviatosť“. Vysluhoval
ho
biskup. Neskôr sa pre rôzne
objektívne
okolnosti
zaviedla
rozličná prax udeľovania sv.
birmovania
v západnej
a východnej
časti
a tradícii
katolíckej cirkvi. Na Západe sa
zaviedlo
časové
oddelenie
sviatosti krstu od birmovania, na
Východe
bola zachovaná prax spojenia

týchto sviatostí, takže birmovanie
udeľuje
kňaz,
ktorý
krstí.
V Západnej cirkvi je zvyčajným
vysluhovateľom sv. birmovania
biskup.
Keďže je to dôležitá sviatosť,
vyžaduje si aj dobrú prípravu.
Vzdialená
príprava
sa
má
uskutočňovať už po Prvom sv.
prijímaní jednak v rodine, v škole,
ale aj formou katechéz vo farnosti.
Blízku prípravu absolvujú naši
birmovanci s kňazmi a animátormi.
Cieľom prípravy je učiť sa vytvárať
osobný
vzťah
s Ježišom,
spoznávať
katolícku
náuku
a snažiť sa prežívať svoju vieru
s radosťou
a
v spoločenstve
s inými.
Ten, kto prijíma sv. birmovania,
musí byť pokrstený, musí byť
v stave milosti posväcujúcej a za
obvyklých
okolností
schopný
svojim rozumom chápať jej
podstatu. Birmovanec si zvolí aj
svoje birmovné meno, ktoré by
malo byť menom jeho duchovného
patróna, ktorého príklad chce
nasledovať.
Napokon každý birmovanec má
mať svojho birmovného rodiča.
Ten má byť pokrstený a už
pobirmovaný. Birmovný rodič má
byť
birmovancovi
príkladom
charakterného
kresťanského
života
a napomáhať
mu
v osobnom a duchovnom rozvoji.
Veľmi sa odporúča, aby to bol
krstný rodič.
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11. september 2022
DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA
Resp.: Vstanem a pôjdem k svojmu Otcovi
Verím, že každý z nás sa už
stretol vo svojom živote so situáciou,
keď
videl,
aké
je
potrebné
milosrdenstvo a odpustenie. Aby sme
to ešte lepšie pochopili, môže nám
pomôcť aj dnešné evanjelium. To
ukazuje aký je náš nebeský Otec. Aké
je jeho milosrdenstvo a odpustenie
veľké. Krásne to vidno vtedy, keď
prijíma a bozkáva svojho syna so
slovami: „Tento tvoj brat bol mŕtvy, a
ožil, bol stratený, a našiel sa“ (Lk
15,32). Tieto podobenstvá nadväzujú
na Ježišov vzťah k farizejom. Oni mu
vyčítali, že sa stretáva s mýtnikmi a
hriešnikmi.
Židovská
tradícia
zakazovala stretávať sa s hriešnikmi,
dokonca aj vtedy, ak by chcel
pobožný žid učiť hriešnika zákonu.
Takýto vzťah nemal zľutovanie s
hriešnikom a nedával mu ani možnosť
nápravy.

Milosrdenstvo
Preto
farizeji
nemohli
Ježišovi
odpustiť, že ich prijímal a ponúkol im
dôveru, bratstvo a odpustenie. Kvôli
zrozumiteľnosti Ježiš svoje učenie
podáva v podobenstvách. Najskôr
ukazuje radosť pastiera z nájdenia
stratenej ovečky a potom radosť ženy
pri objavení stratenej drachmy a
smeruje k vrcholu v podobenstve o

milosrdnom Otcovi. Ukazuje radosť,
ale predtým bol určite aj hnev, že tá
ovečka opustila stádo a on ju musel
hľadať. Podľa pastierskeho zvyku v
Palestíne mal pre ňu nasledovať trest.
Tým trestom bolo zlomenie nohy, aby
sa to druhýkrát neopakovalo a ovca
sa už druhýkrát od stáda neoddelila.
Teraz už lepšie chápeme, ako
odpustil a aký bol milosrdný ten
pastier?
Určite áno, keď si spomenieme na to,
že ju nepotrestal, ale ju zobral na
plecia a niesol. My si predstavujeme
Boha
často
ako
nejakého
nemilosrdného, trestajúceho, ktorý len
čaká na to, kedy padneme. Je však
iný. On nám ponúka odpustenie a
milosrdenstvo. Je to pre nás úplne
šokujúce, stačí len prísť a prosiť oň,
vyznať svoje hriechy, ako to urobil
mladší syn. Kiež by sme, bratia a
sestry, dnes urobili tri rozhodnutia.
Prvé, aby sme prijali odpustenie od
nášho nebeského Otca vo sviatosti
zmierenia. Druhé, aby sme odpustili
svojim nepriateľom a zmierili sa s
nimi. A tretie, aby sme ohlasovali
veľkosť Božieho milosrdenstva vo
svete. Iba odpustenie nám dokáže
priniesť pokoj duše.
Kaplán Peter

Liturgický program na 24. týždeň Cez rok
DEŇ

Po
12.09.

Najsv. mena Mária
ľub. spomienka

Ut
13.09.

Sv. Jána Zlatoústeho,
biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

St
14.09.

Št
15.09.

Pi
16.09.
So
17.09.

Ne
18.09.

Filiálky
VT Dlhé

ČAS

LITURGICKÝ KALENDÁR

Sv. Kornela, pápeža
a Cypriána, biskupa
spomienka
Panny Márie v sobotu

DVADSIATA PIATA
NEDEĽA v cezročnom
období

18.00

Rod. oblasť

6.30

+ Mária

18.00

+ Magdaléna

6.30

Za uzdravenie Márie

8. Nasledujúcu sobotu a nedeľu
bude
odpustová
slávnosť
Povýšenia sv. Kríža v Podčičve.
Program slávnosti si môžete prečítať
na výveske.

18.00

+ Mária a Pavol

2. Na kostolné potreby obetovali zo
svadby
novomanželov
Viktórie
a Michala 100,-€. Pán Boh zaplať.

9. Rodičom detí, ktoré pôjdu na 1.
Sv. prijímanie v tomto školskom
roku dávame do pozornosti, že si
môžu vyzdvihnúť prihlášky. Sú
položené vzadu za lavicami. Je
potrebné ich vyplniť a priniesť do
konca septembra do kancelárie fary.
Zároveň oznamujeme, že sv. omše
s deťmi sa začnú už túto stredu
večer o 18.00 hod. vo farskom
kostole.

18.00

SEDEMBOLESTNEJ
PANNY MARIE
slávnosť

Ut

Farské oznamy
1. Na upratovanie kostola prosíme
v nasledujúcom
týždni
rodiny
Babejovú, Sztrakovú a Dojčákovú.
Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali
kostol pred dnešnou nedeľou.

6.15

Povýšenie sv. Kríža
sviatok

Po

ÚMYSEL

St

Za milosť obrátenia pre
Rastislava
ZBP a DDS Andrej, Richard
(deti)

8.00

ZBP Ján, Jolana

9.30

+ Jozef, Cecília

11.00

ZBP Vladimír s rod.

18.30

+ František (birmovanci)

6.30

ZBP Jozef s rod.

18.00

+ Anna

7.00

ZBP Peter Benčo

18.00

+ Jozef

8.00

ZBP Bohuznámej rodiny

9.30

ZBP Alena a Vladimír
(33 r. manželstva)

11.00

ZBP Michaela

18.30

ZBP a DDS pre Petra a Pavla
s rodinami

Št

Pi

So

Ne

09.30

09.30

11.00

11.00

Lektori na budúci víkend, 17. – 18.9.2022:
17.09. 18.00

Klapák
Novák

18.09. 08.00

18.09. 09.30

18.09. 11.00

18.09. 18.30

Vavrek,
Vavreková

Sztraka
Sztraková

Vaterka,
Vaterková

Chytra,
Antolíková

3. Na budúcu nedeľu pri sv.
omšiach bude zbierka na Rádio
Lumen.
Všetkým
darcom
vyslovujeme už vopred vďačnosť.
4.
Vo
štvrtok
je
slávnosť
Sedembolestnej
Panny
Márie.
Keďže je deň pracovného pokoja, sv.
omše budú ako v nedeľu.
5. Vo štvrtok večer o 18.30
(slávnosť Sedembolestnej Panny
Márie),
bude
sv.
omša
s birmovancami a po nej v rámci
duchovnej prípravy na birmovku
bude prednáška pre mladých. Sv.
omšu bude celebrovať o. Ján
Kulan,
moderátor
ACM
v Košiciach, ktorý bude mať aj
prednášku.
Účasť
všetkých
birmovancov je povinná!
6. V piatok po večernej sv. omši
budú
mať
birmovanci
skúšku
z otázok Katechizmu.
7. V stredu po večernej sv. omši
bude
stretnutie
rodičov
birmovancov.

Sviatosť manželstva si chcú
vyslúžiť títo snúbenci:

Tomáš Antol a Kristína Kačmárová
Ohlasujú sa tretí krát
Ján Maťo a Marcela Vaľková
Ohlasujú sa druhý krát
Marián Jančík a Katarína Tkáčová
Ohlasujú sa druhý krát

Zahrňme ich do svojich modlitieb.

