Liturgický program na 29. Týždeň v „období cez rok“
Pondelok: 23.10.
Féria

Meretice

Utorok:

24.10.
Féria

18.00 CZŠ
+ Ondrej

Streda:

25.10
Féria

7.45 CZŠ

Bzenov

18.00
+ Jaroslav Mrúz

Štvrtok: 26.10.
Féria

18.00+adorácia
+ Margita Jurková

Piatok: 27.10.
Féria

18.00
detská sv. omša
+ Vladimír Kuruc

17.00
detská sv. omša
+ Anton Trochan

8.00
+ Žofia Fecková
10.30
+ Anton Šutko

9.15
Za farnosť

Sobota 28.10.
Sv. Šimon a Júda, ap., sviatok
Nedeľa 29.10.
30. Nedeľa v „období cez
rok“

Farské oznamy
MILODARY:
Novomanželia Balážoví
venovali na farský kostol 100€ a na
Meretický kostol 100 €, z pohrebu +Anny
venovali na farský kostol 100€ a na
Meretický
kostol
100€.
Bohuznáma
venovala na farský kostol 200€ a na
Meretický
kostol
100€,
Bohuznáma
venovala na farský kostol 50€, Bohuznáma
50€, Bohuznáma 50€, Bohuznáma 50€. Pán
Boh zaplať za všetky vaše milodary. Dnes
je zbierka na misie.
SPOVEDANIE PRED DUŠIČKAMI:
utorok 17.00, streda Bzenov 16.30, štvrtok
16.45 Meretice.

8.00
+ Dušan Halický

Fórum života s podporou KBS
organizuje 15. Ročník Sviečka za
nenarodené deti. Sviečky je možné
zakúpiť si v sakristii kostolov v cene
1 €. Tieto sviece si zapálime doma
2. Novembra o 19.00 hod.

Sv. omše za zomrelých: 1. Novembra
budú slúžené sv. omše za zosnulých
z vašich rodín. V sakristii kostolov
nahláste mená zosnulých najneskôr do
budúcej nedele. Po sv. omšiach v tento
deň môžete prispieť svojim milodarom.
Pred sv. omšami 5. Min sa prečíta
zoznam úmyslov. Výťažok z týchto sv.
omší bude venovaný na rekonštrukciu
farského kostola a kostola v Bzenove.
Zároveň to bude aj novembrová zbierka
na rekonštrukciu kostolov.

Veriaci z obce Brežany spolu s
p. farárom nás pozývajú 29.10. (nedeľa)
o 10.30 na slávnostnú konsekráciu kostola
i oltára v ich novom kostole. Nový kostol
konsekruje J.Ex. Mons. Bernard Bober,
košický arcibiskup-metropolita.
Vyjadrujem veľkú vďaku všetkým
chlapom, ktorí sa tento týždeň zúčastnili na
brigáde na fare a pri Meretickom kostole.
Pôst a modlitby za kňazov: vyjadrujem
veľkú vďačnosť tým, ktorí sa zapojili do
tejto aktivity.

ZMENA ČASU: na budúci víkend sa
zo soboty na nedeľu mení letný čas
na zimný.

Upratovanie kostola:
28.10. – 3.11.

Kostol sv. Imricha: Pavol Kriško,
Ľuboš Krescanko, Ján Jarkovský.
Kostol sv. Ondreja: Jozef Svat,
Ľuboslav Peržel, Ján Krajňák, Jozef
Palenčár, Dušan Jarkovský.

Sv. Júda Tadeáš, apoštol

Význam mena Júda:
horlivý spolupracovník (Boha)
(hebr.-gr.);
Tadeáš: chvályhodný
(aram.)

V apoštolských zoznamoch sa niekedy
nazýva Tadeáš (Mt a Mk), inokedy
Júda Jakubov (Lk, Sk). Často sa
uvádza spolu s Jakubom Mladším. Od
najstarších čias ich mnohí cirkevní
spisovatelia pokladali za príbuzných a
za "Pánových bratov". V takom
prípade by apoštol Júda Tadeáš bol
Ježišovým príbuzným a zároveň aj
pôvodcom jedného z apoštolských
listov. Niektorí starší a viacerí novší
bádatelia však odlišujú Júdu, ktorý bol
"Pánovým bratom" a pôvodcom
Júdovho listu, od Júdu Tadeáša, ktorý
bol jedným z dvanástich apoštolov.
Dôvody pre jednu alebo druhú
mienku nie sú také jednoznačné, aby
mohli dať na túto otázku uspokojivú
odpoveď. Okrem zoznamov apoštolov
sa Júda Tadeáš spomína v 14. kapitole
Jánovho evanjelia. Evanjelium uvádza
apoštolovu otázku, ktorou prerušil
Ježišovu rozlúčkovú reč: "Pane, a prečo
sa chceš zjaviť nám, a nie svetu?" (Jn
14,23). Ježiš odpovedal na túto otázku
iba nepriamo, prisľúbením Otcovej
lásky a pomoci Ducha Svätého
všetkým, čo zachovávajú jeho slová.
Podobne ako v prípade apoštola
Šimona, nevieme s určitosťou, kde
hlásal evanjelium apoštol Júda Tadeáš.
Jeho misijné pole sa pravdepodobne
rozprestieralo v krajinách okolo
Palestíny, to znamená v Arábii, Sýrii,
prípadne Perzii a Mezopotámii, kde
údajne podstúpil mučeníctvo spolu s
apoštolom Šimonom. Na úctu sv. Júdu
Tadeáša dlho nepriaznivo vplývala
podobnosť jeho mena s menom Judáša
Iškariotského. Ale od čias sv. Brigity
Švédskej (14. stor.) sa jeho úcta veľmi
rozšírila, a to najmä v krajinách
strednej Európy, kde sa tento apoštol
uctieva ako pomocník v beznádejných
prípadoch.

