Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2018
Víkendový kurz bez ubytovania
trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele, preto je potrebné, aby ste si
zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je lacnejší, preto je potrebné
počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed) a občerstvenie.
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DEKAN
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– farár:
KAPLÁNI: Mgr. Martin Rečlo, Mgr. Martin Murajda

Víkendový kurz s ubytovaním
zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby
ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu
cca 60 Eur na osobu, keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku. Je príležitosťou
pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako
veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých,
ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny, resp. miest.
Mimoriadny kurz
vychádzame ním v ústrety snúbencom, ktorí pracujú, prípadne študujú v zahraničí
a domov sa dostanú len veľmi zriedka. Kurz začína vo štvrtok a končí v sobotu.
Je veľmi intenzívny, odporúčame ho naozaj len párom, ktoré si nemôžu nájsť čas
na niektorý z predchádzajúcich kurzov. Koná sa v predvianočnom čase, keďže
predpokladáme, že vtedy je najviac ľudí doma.
Termíny kurzov: víkendový kurz bez ubytovania: 26.01. - 28.01.2018
víkendový kurz bez ubytovania: 23.02. - 25.02.2018 v Belej n/Cir.
víkendový kurz bez ubytovania: 25.05. - 27.05.2018
víkendový kurz s ubytovaním: 27.07. - 29.07.2018
víkendový kurz bez ubytovania: 21.09. - 23.09.2018
mimoriadny kurz:
20.12. - 22.12.2018
Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii
farského úradu alebo osobne u manželov Čopových,
prípadne
na č. tel: 0905970956 alebo email:
copovi.jm@gmail.com
Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali prípravu
na manželstvo, (veď termín svadby často viete už aj rok
vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak
predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas
na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva,
čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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20. ročník

JEŽIŠ - SKUTOČNÝ KRÁĽ LÁSKY
Kráľovský titul patrí medzi najvznešenejšie označenie hodnosti. Od rozprávok až po reálnu
súčasnú politiku. Najrôznejšie aktivity a súťaže lákajú záujemcov týmto titulom. V umení, športe,
estetike, literatúre… Byť v niečom kráľom znamená vyniknúť nad všetkých ostatných
mimoriadnym spôsobom. Táto túžba nie je neznáma nijakému ľudskému srdcu, ktoré má nejaké
životné ambície.
V roku 2008 v predposlednom októbrovom týždni navštívil našu krajinu britský kráľovský
pár. Masovokomunikačné prostriedky sa predbiehali v prinášaní najnovších správ, ktoré „ulovili”.
Vedeli sme o programe návštevy týchto vzácnych hostí, a tak mnohí mali možnosť vidieť na vlastné
oči anglickú kráľovnú a jej manžela. Niektorým sa dokonca podarilo podať im ruku, či vymeniť si
Isteže to nie je všedný zážitok stretnúť sa s významnou osobnosťou. Niekedy stačí pár
okamihov, aby nám takéto stretnutie zanechalo v duši hlbokú a vzácnu spomienku. Mnohokrát sa
neskôr k tejto chvíli vraciame a čerpáme z nej posilu a občerstvenie ducha.
Pre skutočne veriaceho kresťana však existuje možnosť neprestajne byť v živom neformálnom
kontakte s najväčšou osobnosťou, aká kedy chodila po tejto zemi. So skutočným a najvznešenejším
kráľom. Nepotrebuje na to nijakú mimoriadnu udalosť, povolenie či zásluhy. Ježiš Kristus, skutočná
postava ľudských dejín, pravý človek a súčasne jednorodený Boží Syn, Kráľ kráľov a zároveň brat
každého človeka, je celkom blízko nás v každom okamihu nášho života. Je prítomný vo svojom
slove - v Biblii, je vo sviatostiach, vo svätej omši, v spoločenstve Cirkvi, v každom blížnom,
v našom srdci. Všade tam sa s ním môžeme kedykoľvek stretnúť. Možno sme to už veľakrát aj
počuli, ale koľkokrát sme tomu aj skutočne uverili? Veľká škoda, že si vieme „zvyknúť na Boha” až
tak, že nás prestane zaujímať. Ak sa nedeje niečo nezvyčajné, sme schopní nudiť sa aj počas tých
najposvätnejších chvíľ, aké môžeme na zemi prežívať.
Sviatok Krista Kráľa nám môže pomôcť aj nanovo si uvedomiť, s kým máme tú česť
každodenne sa rozprávať, dotýkať sa ho duchovným spôsobom, konkrétne mu poslúžiť skutkom
lásky. Ježiš Kristus je naozaj výnimočný, a preto mu titul Kráľa kráľov právom patrí. Je výnimočný
láskou k svojmu Otcovi i k nám ľuďom. Plní Otcovu vôľu až do krajnosti, alebo skôr
„do nekonečnosti”. Obetuje svoju ľudskú i božskú prirodzenosť na kríži za každého človeka bez
rozdielu. Dokazuje tak nekonečnú lásku, ktorá nemá hraníc… Preto je právom výnimočný, preto je
skutočným kráľom lásky.
Ako odpovieme na tento jeho láskyplný vzťah k nám? Mohli by sme aj neodpovedať, ignorovať
ho, ale na svoju vlastnú veľkú škodu. Časnú i večnú… Môžeme však zodpovedne a vďačne
odpovedať svojou vlastnou láskou, akej sme schopní v prítomnej chvíli života. V každom blížnom
človeku máme príležitosť prejaviť konkrétnu lásku Kristovi. Je to vstupenka do kráľovstva lásky,
pokoja a spravodlivosti.
(spracoval ThLic. Allan Tomáš, dekan-farár)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR
Č: Dan 1, 1-6.8-20
Ev: Lk 21, 1-4
Milan

PO
27. 11.

ČAS

6.30
7.45
18.00
6.30

Č: Dan 2, 31-45
Ev: Lk 21, 5-11
Henrieta

UT
28. 11.

16.00
17.00
18.00

Č: Dan 5, 1-6.13-14.1617.23-28
Ev: Lk 21, 12-19
Vratko

ST
29. 11.

6.30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Mária Krupová
+ Juraj Lempeľ, 30.výr.
CSŠ
+ z rod. Kohútovej;
+ MUDr. Vladimír a Alena Muravskí
+ z rod. Salajovej
+ Michal Baran
Nemocnica
Večeradlo
+ Ján, Mária Krupová a rodičia;
+ Jozef a Katarína Onuferoví
+ Mária Prokopová
+ Emil Todák, nedož. 75 r.
CSŠ

7.45
18.00 + Anna Siničáková; + Andrej Kotus

+ Gabriel a Katarína Kuchároví
+ Štefan, Anna Gerbocoví, Štefan Aľušík
15.00 Večeradlo v nemocničnej kaplnke

6.30

Sv. Ondrej, apoštol
Č: Rim 10, 9-18
Ev: Mt 4, 18-22
Ondrej, Andrej

ŠT
30. 11.

16.00
17.30

PI
1. 12.

Č: Dan 7, 2-14
Ev: Lk 21, 29-33
Edmund

SO
2. 12.

Č:Dan 7, 15-27
Ev:Lk 21, 34-36
Bibiana

NE
3. 12.

1. adventná nedeľa
Č1: Iz 63, 16d17.19de;64,2c-7
Č2: 1 Kor 1, 3-9
Ev: Mk 13, 33-37
Oldrich

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
2.12.2017
3.12.2017

ČAS
8.00
8.45
7.30
9.00
10.30

6.30
17.30
18.00
8.00
8.45
8.00
18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

Gr.-kat. liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Anna, Ján Hreha, syn Milan, + Irena, Juraj
Mikitkoví; + Lucia Drančáková
BBSJ
Stakčín
+ Ján, Magdaléna Gerbocoví
Fatimská sobota
RB, NSPM; + Martin Lacko
Stakčín
+ Dušan Mihalik
ZBP Anny Šimaľovej; ZBP Juraj Koco, 60 r.ž.
ZBP Lucia, 40 r.ž. a rod.;
ZBP Ladislav Zgabur, 40 r.ž.
Stakčín
Nemocnica
+ Katarína a Michal, syn Michal Guloví
+ Stanislav Frolo, nedož. 28 r.

LEKTORI
sv. ruženec - sr. Blandína
sv. omša – Mgr. Gabriela Zápotoková
Mgr. Ján Chochrun a Mgr. Jana Šepeľová
Matúš Kozej a Veronika Lojanová
Štefan Kriško a Ing. Veronika Kapráľová

ŽALM
Veronika Pišková
Katarína Telehová
Gabriela Gáborová
Stanislava Vassová

MILODARY
zo sobáša novomanželov Kovaľových 20 €, novomanželov Obšatníkových 20 €,
z krstu T. Chochruna 50 €, z pohrebu Š. Čopíka 400 €, M. Fedákovej 50 €.

OZNAMY
1. Úprimná vďaka za vaše milodary, ktoré ste obetovali dnes pri pravidelnej
mesačnej zbierke na kostol.
2. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme ráno i večer pred svätou
omšou. Chorých navštívime vo štvrtok 30.11. dopoludnia.
3. V utorok 28.11. o 16:00 v nemocničnej kaplnke sa uskutoční duchovná obnova
pre pedagógov CSŠ, CMŠ, CCVČ.
4. V stredu 29.11. po večernej sv. omši sa uskutoční skúška chrámového zboru.
5. Milé deti, pozývame vás na nácvik piesní na fatimskú sobotu vo štvrtok 30.11.
o 16:30 v mládežníckej miestnosti.
6. V piatok 1.12. prvý piatok - celodenná Eucharistická poklona „Zostaňte tu
a bdejte so mnou“.
7. Pozývame deti na stretnutie SLNIEČKO v piatok 1.12. o 16:45 v CCVČ.
Nezabudnite si doniesť prvopiatkový obrázok.
8. V sobotu 2.12. Fatimská sobota so začiatkom o 8:00, po nej sv. omša. Pozývame
všetkých mariánskych ctiteľov, predovšetkým naše rodiny, deti, zvlášť
prvoprijímajúce a mládež.
9. V sobotu 2.12. večer o 19:00 pozývame mladých na mládežnícke stretko
do mládežníckej miestnosti.
10. Na budúcu nedeľu bude prvá adventná nedeľa. Pri sv. omši požehnáme adventné
vence, ktoré prosím položte pred oltár.
11. Na budúcu nedeľu pri svätých omšiach koná sa pravidelná jesenná zbierka
na charitu. Vďaka za vaše milodary.
12. Členky duchovnej rodiny aj tento rok pripravili s láskou adventný jarmok.
Na budúcu nedeľu, prvú adventnú, si môžete na chodbe pri kancelárii zakúpiť
niečo z ich tvorivých dielní.
13. Budúca nedeľa 3.12. prvá nedeľa v mesiaci, popoludní o 14:30 pobožnosť,
po nej výmena ružencových tajomstiev a stretnutie členiek duchovnej rodiny.
14. Od budúcej nedele si môžete v sakristii zakúpiť vianočné oblátky (1 €)
a na stolíkoch pri Spravodaji Farský kalendár na rok 2018 (2,50 €).
15. Prosíme tých, ktorí si nevyzdvihli Svätovojtešský kalendár a podielovú knihu,
aby tak urobili čím skôr.
16. Kancelária v úradných hodinách, v piatok zatvorená.

PRIŠLI, VZALI SA, ODIŠLI - OKTÓBER 2018
Krsty
Eliška Kotuláková
Alex Hudák
Hana Havettová
(Stakčín)
Matej Pajunk
Šimon Gombita
Timea Jakubková
Hana Hancová
Tereza Popelková

Sobáše
Róbert Boňko a Katarína Komárová
Bohumil Prudič a Helena Hrešková
Adam Skalický a Simona Pašeková
Michal Molnár a Terézia Vološinová
Štefan Čopík a Mgr. Žofia Čopová
Tomáš Dulin a Michaela Haburajová
Ján Höffner a Simona Polačková

Pohreby

+ Mária Šalachová (88 r.)
+ Anna Štofiková (71 r.)
+ Ján Gerboc (73 r.)
+ Mária Karľová (85 r.)
+ Mária Zuščáková (68 r.)
+ Jozef Tita (77 r.)
+ Emília Karľová (64 r.)
+ Jozef Haburaj (80 r.)
+ Jozef Behún (70 r.)
+ Martin Lacko (26 r.)
+ Marta Tomčíková (85 r.)

