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20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Skúste a presvedčte sa,
aký dobrý je Pán
Pane, zvelebujem Ťa zato, že môžem
teraz počuť Tvoje slovo, smernicu pre
svoj život.

Svet okolo mňa je plný vecí, ktoré ma
môžu nasýtiť, ale Ježiš nechce, aby som
sa uspokojil iba tým, čo mi môže zahnať
smäd alebo hlad v žalúdku. Dnes mi
hovorí: Ty sa pozeraj vyššie! Hľadaj
pokrm, ktorý ti dá večný život! Prijímaj
Chlieb života, moje telo v Eucharistii.
Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť
naveky. Ježiš ma dnes pozýva
k prijímaniu svojho tela a krvi a týmto
prijímaním sa nielen spájam s tým, koho
prijímam, ale sa postupne premieňam,
aby som sa stával jemu podobným.
Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva
vo mne a ja v ňom. Je to úžasné!
V eucharistickom chlebe ku mne
prichádza sám Boh! Jeho prijímaním sa
postupne stávam silnejší voči zlu, ktoré
mi hrozí, on mi dáva silu premáhať zlé
náklonnosti, ale rozmnožuje aj moju
schopnosť chváliť ho, radovať sa zo
svojej viery, dáva mi silu prežívať každý
okamih života tak, ako by bol ten
posledný tu na zemi. Svojou vnútornou
premenou sa stávam dokonalejším,
podobnejším Bohu.

HYMNUS
Hľa, nočné šero redne, tma sa tratí
a svetlo zláti tvárnosť našej zeme.
Odprosujeme nekonečnú moc a
dobrotu Otca,
aby pre svoje bytie milujúce
zbavil nás núdze, sprevádzal nás
v zdraví
cez ten prúd dravý na blažené
brehy
otcovskej nehy.
Dožič nám túto milosť,
dopomôžže,
láskavý Bože, Otec, Syn, Duch
Svätý,
by s nami svätí zotrvali stále
vo tvojej chvále. Amen.

Liturgický program na 20. Týždeň v „období cez rok“
Pondelok: 20.8.
Sv. Bernard, opát a uč. C. sp.
Utorok: 21.8.
Sv. Pius X., pp., spom.
Streda:
22.8
Panny Márie Kráľovnej,
spom.
Štvrtok: 23.8.
Féria
Piatok:
24.8.
Sv. Bartolomej, apoštol,
sviatok
Sobota
25.8.
Panny Márie v sobotu
Nedeľa

26.8.
20. Nedeľa
v období cez rok

Farské oznamy

SPOVEDANIE: tento týždeň budem
spovedať pred konsekráciou kostola:
štvrtok a piatok od 17.00. Zároveň vo
štvrtok bude od 17.00 hod adorácia
venovaná posviacke kostola.
Miništranti:
stretnutie
miništrantov, ktorí chcú miništrovať
pri posviacke kostola bude v stredu
o 17.00 hod vo farskom kostole.
Zároveň nech si miništranti po
piatkovej sv. omši zoberú oblečenie
domov, aby ho mali čisté v nedeľu.

Meretice
18.00
+Mária, František,
Helena

Bzenov

18.00
+ Ján Cehlár

8.00
+ sr. Justínka Šarišská
18.00+adorácia
+Dušan Halický
1.výr.
18.00
+ Mária Šarišská
8.00
Poď za 30 r. manž.
Gabriel, Mária
10.30
Konsekrácia
farského kostola

Milodary: Na oltár do farského
kostola obetovalo Ružencové bratstvo
5500€, na farský kostol obetoval
Maroš Rusinko 500 €, Bohuznáma
rodina 500 €, Bohuznáma 100 €,
Bohuznámy 50 €, Bohuznáma 50 €.
Z pohrebu +Júliusa obetovali na
farský kostol 300 € a na Meretický
kostol 300 €, z pohrebu +Terézie
obetovali na farský kostol 150 € a na
Meretický kostol 150 €.

Zbierka na opravu farského kostola
bola 1327 €, zbierka na opravu kostola
v Bzenove bola 539,45 €. Zbierka na
blahorečenie
Anny
Kolesárovej
bola
v našej farnosti 212,60 €
(Radatice 138 €, Bzenov 74,60 €). Pán
Boh zaplať za vaše milodary a vašu
štedrosť.

7.30
+ Irena, Ján Giňa

Poďakovanie: Vyjadrujem vďačnosť
všetkým chlapom, ktorí prichádzajú
stále na brigády ku farskému kostolu
a taktiež ženám, ktoré prišli upratovať
kostol.

Ohlášky:

Brigáda: upratovanie fary:
v utorok o 8.00 hod.
upratovanie kostola: štvrtok 8.00
a sobota 8.00 hod.
Koláče: prosím ženy, o napečenie
koláčov (makovníky, orechovníky...),
pre posilnenie tých, ktorí prídu
z
iných
farností
a
taktiež
k slávnostnému obedu pre otca
biskupa. Vopred ďakujem za ochotu.
Koláče môžete priniesť na faru
v sobotu od 17.00 do 18.00 hod. do
pastoračnej miestnosti.

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa druhý krát:
Dominik
KRAVEC
a
Denisa
ČUCHRANOVÁ
Ohlasujú sa prvý krát: Anton LIPTÁK
a Zuzana BIROŠOVÁ
Adam
CHOVAN
a
Frederika
ROKYTOVÁ

Upratovanie kostola: 25.8. – 31.8.
Kostol
sv.
Imricha:
Helena
Horváthová, Pavol Horváth, Marián
Jurko.
Kostol sv. Ondreja: František Mihálik,
Jaroslav Kováč, Jaroslav Olejník, Jozef
Marhevský, Pavol Pulík.

Sv. Bartolomej,
apoštol

* začiatok 1. stor. Kána Galilejská, Izrael
† okolo 51 (?) Arménsko (?)
Význam mena: syn Tolomaia; syn
vyorávača brázd, syn silného muža (aram.)
Atribúty: nôž, kniha, stiahnutá koža
O sv. Bartolomejovi vieme s istotou
povedať len to, čo sa o ňom píše v
Novom zákone – v evanjeliách a
Skutkoch
apoštolov.
Patril
medzi Dvanástich apoštolov. Jeho meno
znamená „syn Tolomaia“. Všeobecne sa
pokladá za Natanaela, ktorý sa spomína
v Jánovom evanjeliu a o ktorom sa
hovorí, že je z Kány Galilejskej. Ježiš o
ňom povedal: „Toto je pravý Izraelita, v
ktorom niet lesti“. Prekvapený Natanael
sa opýtal Ježiša: „Odkiaľ ma poznáš?“ A
Ježiš odpovedal: „Videl som ťa prv, ako
ťa Filip zavolal, keď si bol pod
figovníkom.“ Bartolomej odpovedal:
„Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“
Na to Ježiš odpovedal: „Veríš preto, že
som ti povedal: Videl som ťa pod
figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako
toto.“ Neskôr sa to potvrdilo. Ježiš
pokračoval: „Veru, veru, hovorím vám:
Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov
vystupovať a zostupovať na Syna
človeka.“ Bartolomej s ostatnými
apoštolmi zažil zmŕtvychvstanie Ježiša
Krista.
Rímske martyrológium uvádza, že
Bartolomej
pôsobil
v
Indii,
Mezopotámii, Perzii, Egypte a v
Arménsku, kde ho stiahli z kože a sťali
za kráľa Astyagesa v Derbende na
západnom pobreží Kaspického mora.
Zobrazuje sa väčšinou so zahnutým
nožom – nástrojom umučenia a s knihou
evanjelia. Existuje evanjelium, ktoré
nesie jeho meno, považuje sa však za
apokryfné.

