Omša svätenia olejov 2020

(pokračovanie)

Ďakujem aj tým, ktorí sa zapojili
do telefonickej služby, alebo pomáhali
pri nákupoch či zabezpečovaní liekov
pre seniorov. Vďaka vám všetkým
za neviditeľnú službu, keď ste
pri rešpektovaní opatrení vysluhovali
sviatosti a vykonávali neodkladné
pohrebné obrady. Boli to dlhé duchovné
cvičenia, bolo to večeradlo modlitby
za zatvorenými dverami. Ak sme sa vtedy
viac modlili, ak sme sa stíšili a prežívali
aj neistotu, táto skúška splnila svoj účel.
Utvrdila nás v presvedčení, že naše životy sú v Božích rukách, a že naša kňazská služba je
postavená na Kristovi, nie na našich plánoch a projektoch.
Milí bratia! Teraz je čas pomaly vychádzať. Dúfam, že niet medzi nami kňaza
v pastorácii, ktorému by vyhovoval model uzavretia a odstrihnutia sa od okolitého sveta.
Tešiteľ už prišiel, burcuje nás a ťahá von. My veríme, že On nás pomazal a poslal,
a že okrem silného kontemplatívneho duchovného zjednotenia s Kristom, nám dal aj
misijný rozmer nášho poslania. Svojim srdcom cítime, čo znamená Božie kráľovstvo,
chápeme aj to prečo máme žiť v zdržanlivosti. Je to vysoká požiadavka, ktorú žiaden
kresťan a ani kňaz nemôže žiť bez toho, ak by ho nepodopieral a neniesol Kristus.
A každý, každý z nás kňazov je len človek, je hriešnik, potrebuje spoveď a každodenné
vnútorné obrátenie. Každý z nás potrebuje modlitbu – vlastnú, ale aj od druhých.
Naozaj, potrebujeme kňazov, ktorí sa úprimne snažia žiť svoje kňazstvo, vždy
v úplnom odovzdaní Kristovi a zároveň s odvahou vychádzať medzi ľudí. Potrebujeme
kňazov, ktorí ako pomazaní a poslaní s hlbokou vierou zanesú aj tieto požehnané
a posvätené oleje pre chorých a pre všetkých na potvrdenie kresťanskej identity.
Za jubilujúcich kňazov, ktorých bolo v roku 1995 pre košickú diecézu
vysvätených dvadsať, sa na záver prihovoril Prof. Cyril Hišem, ktorý sa poďakoval
arcibiskupom za dôveru a možnosti, „ktoré tu neboli predošlých 40 rokov.
V dejinách je významný každý deň, 4. júna 1899 biskup Žigmund Bubič posvätil
dnešnú baziliku minor v Bardejove, pred sto rokmi 4. júna 1920 boli oficiálne rozdelené
do dvoch štátov pohraničné farnosti
napr. Janík, Trstené pri Hornáde,
4. júna 1950 bol zadržaný kňaz Juraj
Kišidai. A mohli by sme pokračovať
ďalej. No 4. júna 2010 bol
Benediktom
XVI.
menovaný
do úradu arcibiskupa dovtedajší
pomocný biskup Bernard Bober.
Blahoželáme, dodal v záver Cyril
Hišem a nech Vás Pán napĺňa svojou
milosťou a požehnaním.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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NAJSVÄTEJŠIA TROJICA

23. ročník

„MOJŽIŠ ZOSTAL STÁŤ S NÍM A VYSLOVIL PÁNOVO MENO“ (Ex 34, 5)
Položil si si pri nejakom sviatku otázku, prečo naň Cirkev vyberá určité
čítania? Napríklad dnes je slávnosť Najsvätejšej Trojice, avšak
v dnešných čítaniach sa nikde výslovne nespomína táto základná pravda
našej viery.
V prvom čítaní počúvame o tom, ako Mojžiš dostáva možnosť vidieť
Boha a vysloviť jeho meno. Ďalej sa dozvedá, že tento Boh je
„milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný“
(Ex 34, 6). Sú to nádherné pravdy, ale nikde sa nespomína Najsvätejšia
Trojica.
Tri božské osoby sa zaručene nachádzajú v druhom čítaní, ale len
vo forme Pavlovho záverečného požehnania. Zdá sa, že Pavol kladie
väčší dôraz na milosť, lásku a spoločenstvo, než na tri božské osoby

v jednom Bohu.
Napokon svätý Ján vo svojom evanjeliu hovorí o spôsobe, akým Boh miluje svoj ľud –
skrze pokoru, obetu a sebadarovanie. Rozpráva o Bohu, ktorý „neposlal Syna na svet, aby
svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil“ (Jn 3, 17).
Prečo práve tieto čítania boli vybrané na dnešný sviatok?
Pretože podstata dnešnej slávnosti nespočíva v riešení matematickej úlohy o jednom
Bohu v troch osobách. Jadrom slávenia je božské tajomstvo, že náš Boh, ktorý je trojicou
božských osôb, nás miluje a túži sa nám zjaviť. Podstatný je prísľub, že jeho zjavenie má
moc premieňať nám srdce a uzdravovať dušu.
Je to Boh milosrdný a láskavý. Boh, ktorý nás neustále požehnáva. Boh, ktorý nás
zachraňuje a neodsudzuje. Tieto svoje vlastnosti ti chce Najsvätejšia Trojica zjaviť aj
v dnešný slávnostný deň. Sú to pravdy, ktoré môžu byť podstatou každej stránky tvojho
života. Dovoľ mu, aby ťa dnes naplnil poznaním podstaty tohto jeho mena.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

ČAS

PO
8. 6.

Č: 1 Kr 17, 1-6
Ev: Mt 5, 1-12
Medard

UT
9. 6.

Č: 1 Kr 17, 7-16
Ev: Mt 5, 13-16
Stanislava

ST
10. 6.

Č: 1 Kr 18, 20-39
Ev: Mt 5, 17-19
Margaréta

Najsvätejšie Kristovo
Telo a Krv
Č1: Dt 8, 2-3.14b-16a
Č2: 1 Kor 10, 16-17
Ev: Jn 6, 51-58
Dobroslava

ŠT
11. 6.

Č: 1 Kr 19, 9a.11-16
Ev: Mt 5, 27-32
Zlatko
sv. Anton Paduánsky,
kňaz a uč. Cirkvi
Č: 1 Kr 19, 19-21
Ev: Mt 5, 33-37
Anton

PI
12. 6.
SO
13. 6.

NE
14. 6.

11. nedeľa v cezročnom
období
Č1: Ex 19, 2-6a
Č2: Rim 5, 6-11
Ev: Mt 9, 36-10, 8
Vasil

DÁTUM
11.6.2020
14.6.2020

ČAS
17.00
18.30
6.00
7.30
9.00
10.30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

+ Jozef Jelo, 5.výr, rodičia, svokrovci
a súrodenci
6.30
+ Katarína Juhásová a Jozef Karľa
ZBP Peter a Norbert, Anna a Štefan;
18.00
ZBP Anna, 60 r.
6.30 + Ján Zápotoka, Anna a Mikuláš Kušnír
za tých, na ktorých si nik nespomína

18.00 + Radoslav Pčola; + Mária Kirňáková
+ Anna a Ján Karľoví

6.30 + Štefan Curko, 5.výr.;
+ Blanka, 10.výr. a z rod.

18.00 + Stanislav Frolo, 6.výr.
6.30 + Michal Varga
10.00 Na úmysel matky
17.30 Stakčín
17.00 + Mária, Jozef Panduloví, Štefan Ješko
18.30

ZBP Marek, 40 r. a rod.;
ZBP Diany, 30 r. a rod.

+ Jozef Ondica; + Mária Jelová
+ Jozef, Anna Štofikoví
18.00 + Jozefína Miheliová; + Ján Baraník
+ MUDr. Katarína Halamková, nedož. 80 r.
6.30
+ Štefan Pandula, rodičia Mária a Albert

6.30

18.00

ZBP rod. Rozálie

6.00
7.30

Za farnosť
ZBP Beáty, 50 r. a rod.

9.00

ZBP Emílie, 60 r. a rod. ;
Za uzdravenie Tomáša

9.00
10.30
18.00

Stakčín
ZBP rod. Harakaľovej
ZBP Peter Gnip, 40 r., Jakub Murnik, 20. r.

ROZPIS SLUŽIEB

LEKTORI
manželia Legemzoví
manželia Kirňákoví
manželia Tongeľoví
manželia Čopoví ml.
manželia Gavronoví
Štefan Kriško a Ing. Veronika Kapraľová

ŽALM
Eva Mária Karľová
Anton Vass
Matúš Kozej
Štefánia Ondicová
Gabriela Gáborová

MILODARY
Na kostol: z krstu B. Gombitovej 25 €, zo sobáša novomanželov Demčákových 50 €,
bohuzn.z krstu 40 €. Úprimná vďaka.

OZNAMY
1. Dnes popoludní o 14:30 bude pobožnosť na prvú nedeľu a po nej výmena
ružencových tajomstiev.
2. Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby vrátili alby, t.j. rúcha
prvoprijímajúcich, v pondelok 8.6. v čase od 17:00 do 18:00 do CCVČ, deti
z CSŠ vrátia alby v pondelok priamo v škole triednej učiteľke.
3. Vo štvrtok 11.6. máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela
a Krvi, sv. omše budú 6:30, 10:00, 17:00, 18:30. V závere sv. omše o 17:00
bude krátka procesia na nádvorí kostola. Prvoprijímajúce deti si môžu
pripraviť lupienky kvetov, členov RB a BBSJ prosíme o prípravu oltárikov.
V tento deň počas procesie možno za obvyklých podmienok získať úplné
odpustky.
4. V piatok 12.6. bude celodenná Eucharistická poklona.
5. Informujeme rodičov terajších druhákov a deviatakov, že v piatok 12.6. o 19:00
sa uskutoční spoločný ZÁPIS PRVOPRIJÍMAJÚCICH a rovnako i ZÁPIS
BIRMOVANCOV na budúci šk. rok. K zápisu je potrebné priniesť vyplnené
tlačivá, ktoré deti dostali na náboženstve od katechétov a príspevok 10 €.
Kto ešte nedostal tlačivá, dostane a vyplní ich priamo na stretnutí.

6. Kancelária v úradných hodinách (štvrtok - zatvorená).

Omša svätenia olejov 2020
Vo štvrtok, 4. júna 2020 sa v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach mimoriadne
slávila Missa chrismatis, ktorá bola preložená zo svojho tradičného termínu
na sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.
Aj keď bola snaha, aby sa spoločne stretli všetci kňazi arcidiecézy, vzhľadom k stále
trvajúcim obmedzeniam, boli na slávnosti iba pozvaní kňazi. Medzi nimi nechýbali
jubilanti, ktorí si v tomto kalendárnom roku pripomenú 25. výročie kňazskej
vysviacky.
Súčasťou liturgie bolo aj tradičné svätenie olejov. Sú určené na pomazanie
chorých, a katechumenov, a taktiež krizmy, ktorá je znakom posvätenia a ktorá sa
používa pri vysluhovaní sviatostí krstu, birmovania, pri kňazskej a biskupskej
vysviacke, či posviacke chrámu.
Arcibiskup Bober poďakoval kňazom, že počas pandémie sa nevzdávali a robili
čo sa dalo. „Vďaka za trpezlivosť, vernosť a jednotu pri dodržiavaní všetkých
neľahkých opatrení.
Zvlášť ďakujem kňazom, ktorí slúžili v našich nemocniciach a boli v prvej línii,
kde sa stretli aj s prípadmi pozitívnych pacientov. Neváhali vystaviť nebezpečenstvu
svoje zdravie, lebo chceli byť nablízku a priniesť Ježiša tam, kde vládla neistota
a strach.
(pokračovanie na zadnej strane)

Sviatosť manželstva chcú prijať
Jakub Harmaňoš, býv. v Snine a Valéria Nosálová, býv. v Snine, sobáš 20.6. o 16:00
Filip Zákucký, býv. v Snine a Simona Bognerová, býv. v Snine, sobáš 27.6. o 15:00

