Gaboltov 2020
Arcidiecézna
púť
Košickej
arcidiecézy 18. - 19. júla 2020
v Gaboltove tento rok nebude.
Každoročne víkend po 16. júli
prichádza do Gaboltova veľké
množstvo
pútnikov.
“Vzhľadom
na problematickú situáciu spojenú
s pandémiou ochorenia COVID-19
chceme byť opatrní, a preto sme sa
rozhodli,
že
Arcidiecéznu púť
ku Škapuliarskej Panne Márii v tomto
roku
neusporiadame,”
informuje
webová stránka farnosti Gaboltov. K takémuto rozhodnutiu viedla v prvom rade
zodpovednosť za zdravie ľudí.
Samotná odpustová slávnosť Škapuliarskej Panny Márie bude len na lokálnej
úrovni, tzn. pre ľudí z farnosti. Taktiež bude možnosť, aby sa individuálne putovalo
do Gaboltova, samozrejme, pri zachovaní všetkých nariadení a pravidiel, ktoré budú
v tom čase platné. Pri plánovanej väčšej skupine treba kontaktovať farský úrad.
V nedeľu 19. júla bude len slávnostná svätá omša o 10:30. TV LUX plánuje
televízny prenos z tejto z odpustovej slávnosti. Púť Rómov a Púť mužov sa oficiálne
toho roku ruší.
Počas pohrebu Mons. Georga Ratzingera
prečítali list Benedikta XVI.
„Vďaka, drahý Georg, za všetko, čo si urobil, čo si
vytrpel a čo si mi dal“. Takto sa emeritný pápež
Benedikt XVI. lúči so svojím starším bratom
Mons. Georgom Ratzingerom v liste, ktorý bol prečítaný
počas jeho pohrebu v Regensburgskej katedrále v stredu 8.
júla.
Benedikt XVI. sledoval obrady v priamom prenose prostredníctvom médií
z Vatikánu.
Georg Ratzinger sa narodil 15. januára 1924 v bavorskom Pleiskirchene.
Už v 11 rokoch začal hrať na organe v miestnom kostole. Za kňaza bol vysvätený
29. júna 1951 vo freisingskom dóme spolu s bratom Josephom. Tridsať rokov (19641994) pôsobil ako zbormajster regensburskej katedrály.
Pripomeňme tiež, že Pápež František krátko po smrti Mons. Georga Ratzingera
zaslal osobný kondolenčný list Benediktovi XVI., v ktorom ho zároveň uisťuje
o modlitbe za neho i jeho brata.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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PÔDA PRE BOŽ I E SLO VO
Koho z nás neuchváti pohľad na dozrievajúce lány obilia? Niekde je žatva v plnom
prúde, inde sa iba začína, na niektorých miestach sa klasy iba napĺňajú a dozrievajú, aby
o niekoľko týždňov mohli poslúžiť človekovi a nasýtiť ho.
Aj Ježiša fascinovali dozrievajúce lány obilia, lebo človek bol vždy zžitý so zemou
a nebolo tomu inak ani v Palestíne. A keď tak Ježiš videl klasy skláňajúce sa pod ťarchou
zrelého obilia, spomenul si na svojich poslucháčov a rozdelil ich v podobenstve na rôzne
druhy pôdy. Vedel totiž, že zrno, ktoré sa vkladá do zeme je v poriadku, ale veľmi dôležitý
rozdiel je v pôde. Krajom cesty nazval tých, ktorí síce počujú Božie volanie, ale sú voči
nemu ľahostajní a nepripravia si svoje srdcia pre Božie slovo. Skalnatou pôdou sú tí, ktorí
berú život ako filmové predstavenie. Všetko je pre nich zaujímavé, príťažlivé, a teda
aj Božie slovo, ktoré však v ich vnútri nezapustí korene. Týmto ľuďom chýba láska
a vytrvalosť. K tŕniu pripodobnil tých, ktorí síce dostali náboženskú výchovu a mali aj
pevné mravné základy, ale pod vplyvom života sa začali prispôsobovať okoliu, a tak ich
mravné zásady postupne vyschli a udusili sa. Úrodnou pôdou sú tí, ktorí pochopili,
že predpokladom vzrastu Božieho slova je dobre pripravená pôda a snaha darovať seba
iným. Títo ľudia chápu, že musia žiť v spojení s Kristom, odumierať tomuto svetu,
a tak slúžiť Bohu aj blížnym.
Všimnime si však, že aj v úrodnej pôde sú rozdiely. Stonásobnú úrodu priniesli tí,
u ktorých je Boh jedinou skutočnou hodnotou, a ktorí celý svoj život vsadili na Božiu kartu.
Šesťdesiatnásobnú úrodu priniesli tí, ktorí museli ťažko bojovať a stále dozrievať. Sú to
ľudia, ktorým niekedy hrozilo stroskotanie, ale jasná dôvera v Boha ich vždy zachránila.
Tridsaťnásobnú úrodu priniesli tí, u ktorých sa strieda úspech s prehrou. Vždy, keď im
už-už dochádzal dych, dobrá vôľa a vedomie Božej blízkosti im prinieslo záchranu.
Do ktorého druhu pôdy sa zaradím ja?
(prevzaté z www.knazi.sk)

OZNAMY

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

PO
13. 7.
UT
14. 7.
ST
15. 7.

ŠT
16. 7.

PI
17. 7.
SO
18. 7.

NE
19. 7.

LIT. KALENDÁR

ČAS

Č: Iz 1, 10ab.11-17
Ev: Mt 10, 34-11, 1
Margita
Sv. Kamil de Lellis,kňaz
Č: Iz 7, 1-9
Ev: Mt 11, 20-24
Kamil
Sv. Bonaventúra, bisk.
a uč.Cirkvi
Č: Iz 10, 5-7.13-16
Ev: Mt 11, 25-27
Henrich
Preblah. Panna Mária
Karmelská
Č: Iz 26, 7-9.12.16-19
Ev: Mt 11, 28-30
Drahomír
Sv. Andrej-Svorad
a Benedikt, pustovníci
Č: Iz 38, 1-6.21-22.7-8
Ev: Mt 12, 1-8
Bohuslav
Č: Mich 2, 1-5
Ev:Mt 12, 14-21
Kamila
16. nedeľa v cezročnom
období
Č1: Múd 12, 13.16-19
Č2: Rim 8, 26-27
Ev: Mt 13, 24-43
Dušana

DÁTUM
19.7.2020

ČAS
7.30
9.00
10.30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

6.30 + Katarína a Jozef Ontkovič
18.00 ZBP Andrej Mráz
6.30 + Rozália Maškulíková
18.00 + Alojz Harvan
6.30 + Jozef Holota
18.00 + Peter Gancarčík

6.30

ZBP Dominiky, 30 r.ž. a Filipa, 30 r.ž.

17.30 + Anna a Ján Bockoví
6.30 + Anna Valcerová
17.30 Stakčín:+ Jozef Laurič, 1.výr.
18.00
6.30
18.00
7.30

+ Andrej Macko st., ml., Ján, Anna,
Štefan Kirňák
ZBP Martiny a Tomáša
+ Martina Schoblová a mama Mária,
+ Daniel Kukura
ZBP Ján a Jaroslava, 50 r.ž. a rod.

ZBP Štefánia, 25 r.ž. a rod;
ZBP Martin Tkáč, 40 r.ž.
9.00 Stakčín: ZBP Peter Kačur, 30 r.ž.
10.30 ZBP Evy, 50 r.ž. a rod.
18.00 + Štefan a Anna Gábrikoví

9.00

ROZPIS SLUŽIEB

LEKTORI
manželia Jankoví
Tadeáš Čop a Bianka Ninčáková
Štefan Kriško a Ing. Amália Solomonová

ŽALM
Eva Mária Karľová
Simona Špitaliková
Mgr. Magdaléna Legemzová

MILODARY
Na kostol: zo sobáša Ocetníkových 50 €, z pohrebu P. Juhása 50 €, F. Jurčišina 50 €.
Úprimná vďaka.

Sviatosť manželstva chcú prijať
Juraj Vraniak, býv. v Brezne a Katarína Kaščáková, býv. v Snine, sobáš 18.7. o 16:00
Mimo farnosti:
Matej Štofira, býv. v Snine a Veronika Gnipová, býv. v Belej n/C., sobáš 17.7. v Belej n/C.

1. V NEDEĽU NENAKUPUJEM: „Milé sestry a bratia, pozývame Vás, aby ste sa
pridali k iniciatíve Fóra kresťanských inštitúcií “V nedeľu nenakupujem”. Nestačí
žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na každom z nás,
či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej
ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám
nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to
od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás!“
Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita
2. Milí bratia a sestry, budúca nedeľa /19.7./ je treťou nedeľou v mesiaci.
Pri sv. omšiach bude dobrovoľná zbierka na kostolné potreby. Všetkým Vám,
ktorí sa rozhodnete a môžete podporiť farský kostol, vyslovujem vopred úprimné
Pán Boh zaplať. Ak by niekomu, drahí bratia a sestry, viac vyhovovalo podporiť
kostol iným spôsobom, napr. cez bankový účet, zverejňujem aj číslo účtu našej
farnosti: SK84 0900 0000 0000 8690 9812. Výsledok júnovej zbierky /21.6./ 1537,97 €. Za všetky vaše milodary úprimná vďaka.
3. Pripomíname deťom, ktoré sú nahlásené do tábora od pondelka 13.7., že sa

stretneme o 9:00 v CCVČ. Deti nech si so sebou prinesú fľašu na pitie. Pitný
režim a obed majú deti v tento deň zabezpečený. O programe ostatných dní budú
informované v pondelok /dostanú to napísané na papieri pre rodičov/. Tešíme sa
na vás.
4. Cirkevná spojená škola v Snine organizuje denný tábor s angličtinou,
pre žiakov vo veku 9-18 máme pripravené workshopy, výlety a učenie sa
bez kníh a nudnej gramatiky. Tábor bude prebiehať na prelome júla
a augusta. Bližšie informácie na t.č. 0915142611.
5. Milí manželia, po krátkej prestávke Vám opäť ponúkame kurz „Manželské

večery“. Je to kurz pozostávajúci z 8 večerov (1 večer v týždni), ktorý môže
nanovo naštartovať Váš vzťah, upevniť ho, prípadne ho obohatiť o nový hlbší
rozmer. Je vhodný pre manželov, ktorí spolu žijú rok, 5, 10, 20, 30… aj viac
rokov. Začíname 20.8.2020 v novej spoločenskej sále Opus Dei. Bližšie
informácie o kurze Vám radi poskytnú manželia Čopoví st. na č.t. 0905970956,
alebo mailom na copovi.jm@gmail.com.
6. Kancelária v úradných hodinách.

BLAHOŽELANIE

Celé farské spoločenstvo
srdečne blahoželá nášmu
novému p. dekanovi Slavomírovi
k jeho narodeninám,
ktoré tento týždeň (18.7.) oslavuje.
Vyprosujeme mu pevné zdravie,
hojnosť Božích milostí
a ochranu Božej matky.

