IV číslo 15
Detský tábor: zmena!!! Pozývame deti
na Farský letný tábor od 17. do 21. júla
v prostredí na Sigorte pri Prešove, cena
cca 70,-€. Prihlášky sú v sakristiách.
Pozývame vás na odpustovú slávnosť
ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
do Hlinného 25. 6. 2017 o 11.00 hod.
Od 5. júna po našom dekanáte putuje
socha Ružencovej Panny Márie. Počas
tohto putovania kňazi, spolu s
vami veriacimi, zasvätíme naše farnosti
a rodiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie. V Hlinnom pri večernej sv. omši
v utorok 13. 6., vo farskom kostole Soli
v stredu 14. 6. pri večernej sv. omši.
Pozývame vás, aby ste prišli v hojnom
počte a v jubilejnom roku zjavení vo
Fatime sme sa zasvätili našej Matke
Márii.
Úplné odpustky na sviatok Božieho
Tela a na sviatok Srdca Ježišovho môže
za obvyklých podmienok získať: Veriaci,
ktorý sa zúčastní na sviatok Božieho Tela
recitovaní (speve) hymnu Ctime túto
sviatosť slávnu a na sviatok Srdca
Ježišovho modlitby Najmilší Ježišu.
Púť do Obišoviec na fatimskú sobotu
nášho dekanátu. Ak máte záujem
prihláste sa v sakristiách kostolov do
nedele 18. 6. 2017.

Oznamy
Bratia bosí karmelitáni z Lorinčíka pri
Košiciach organizujú aj tento rok
duchovné obnovy pre manželské páry.
Najbližšia sa uskutoční od 16. do 18.
júna 2017 na tému „Aj kňaz aj manželia
vychádzajú na ten istý vrch, ale po inom
svahu…“. Duchovnú obnovu povedie P.
Stanislaw Miernik, OCD. Záujemcovia sa
môžu
prihlásiť
na
adrese:
dommodlitby.lorincik@gmail.com alebo
na telefónnom čísle 069/203 08 28 (od
14:00-16:00 h). Počet účastníkov je
obmedzený.
„S prázdnou taškou sa do školy
nechodí,“ je hlavné motto 8. ročníka
zbierky školských pomôcok, ktorú
organizuje Slovenská katolícka charita
(SKCH) v období od 1. júna do 31.
augusta 2017. Zbierku školských
pomôcok realizuje SKCH v spolupráci z
arcidiecéznymi a diecéznymi charitami,
ktoré ponúkli priestory svojich zariadení
na vytvorenie zberných miest. Darcovia
sa môžu zapojiť darovaním nových i
použitých, avšak stále funkčných pier,
zošitov, pravítok, fixiek, peračníkov,
tašiek a iných vecí, ktoré môžu deti pri
štúdiu v škole využiť. Vyzbierané
predmety budú rozdelené do rodín zo
sociálne slabších pomerov a deťom z
charitných detských domovov. Viac
informácií o zbierke a zoznam všetkých
zberných miest s kontaktnými osobami
nájdete na www.charita.sk/pomocky.
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Vychutnaj si Tajomstvo
Možno ste videli film Chatrč. V ňom režisér ukazuje Svätú Trojicu ako krásne
spoločenstvo troch osôb: staršiu ženu ako Otca, mladého muža ako Syna, jemnú
a peknú ženu ako Ducha Svätého. Všetky tieto tri osoby tvoria krásnu rodinu, ktorá
priťahuje nešťastného muža, hlavnú postavu tohto filmu. Pekný moment nadíde,
keď sa Syn teší z radosti Otca, ktorý tancuje s Duchom Svätým. Je tam ukázaná
veľmi pekná jednota sŕdc.
Do tohto Tajomstva nás pozýva dnešná slávnosť Najsvätejšej Trojice. Nám je ťažko
pochopiť Svätú Trojicu rozumom, avšak môžeme si ju vychutnať srdcom. Stačí sa
upriamiť na Otca, ktorý nás nesmierne miluje, potom sa zahľadieť na Syna, ktorý
nás chce dennodenne sprevádzať, a nakoniec prijať Ducha, ktorý nás chce nežne
objať.
Náš nebeský Otec je úžasný a láskavý, nikdy nás neopúšťa, a preto mu môžeš smelo
povedať: „Ocko, tu som, chcem byť blízko pri tebe. Aj ja chcem mať s tebou krásny
vzťah a zväzok. Aj ja som tvojím dieťaťom. Preto sa odovzdávam do tvojich
dobrotivých otcovských rúk.“
K Ježišovi sa môžeš priblížiť ako k svojmu Bratovi, ktorému môžeš dôverovať. Skús
sa zahľadieť do jeho krásnych a milosrdných očí… Prijmi jeho príbeh – vnikni do
Božieho slova… Načúvaj, čo chce Boží Syn práve tebe povedať… Prijmi celým svojím
srdcom radostnú novinu tvojho Brata. Nasleduj ho odvážne a nespúšťaj ho s očí!
Prijmi aj Tešiteľa, ktorého ti posiela Otec spolu so Synom. Je taký nežný, prenikavý
a pritom mocný. Vzývaj ho a rázne povedz: „Prenikni ma, Duchu Svätý, skrz naskrz!
Ovládni úplne moje srdce! Chcem ťa viac a viac poznať a milovať! Túžim vniknúť do
tohto nevšedného Tajomstva. Daj mi, prosím, svoju lásku, ktorá tak tajomne a úzko
spája túto nádhernú Svätú Trojicu. Duchu lásky, udeľ mi milosť krásneho
spoločenstva s Otcom i Synom. Och, Bože, dovoľ mi vychutnať si Najsvätejšiu
Trojicu.“
brat Marek Redlich, minorita
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Deň
PONDELOK

Liturgický prehľad

Čas
12. jún

Kostol

Úmysel
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Deň
PONDELOK

féria

Od 16.30 spoveď

18.30
UTOROK
17.30 večeradlo

STREDA
17.30 večeradlo

ŠTVRTOK

13. jún
18.30
14. jún
18.30
15. jún

SOĽ

+ Jozef Kulman pohrebná

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
HLINNÉ

+ Jozef Mikloš

ZBP Martin pomoc v chorobe

Spoveď po omši

Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť
ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

Kostol

Úmysel

19. jún féria
17.30

HLINNÉ

+ Milena Palpašová

18.30

SOĽ

+ Juraj Ranič

SOĽ

ZBP František, Radoslav, Daniel

20. jún féria

21. jún Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
17.30

HLINNÉ

+ Michal Mikloš

18.30

SOĽ

+ Helena,Štefan

22. jún

féria

17.30

HLINNÉ

ZBP rod Babenskej

19.00

SOĽ

ZBP František Voľanský 10 rokov kňazstva

17.30

JASTRABIE

+ Michal Veliký

18.30

HLINNÉ

+ Martin diakon

19.00

KOMÁRANY

Poďakovanie rod Šimákovej

17.30

SOĽ

ZBP Ján Kopčák

18.15

JASTRABIE

+ Michal, Andrej

17.30

KOMÁRANY

ZBP Matej, Juraj, Tomáš

16. jún

HLINNÉ

+ Mária, Michal, Michal Hrunený

18.30

SOĽ

+ Jozef Višňovský

17. jún

18. jún

6.30
PIATOK

féria

17.30

18.30
NEDEĽA

Čas

18.30
STREDA

féria
SOĽ

UTOROK

Liturgický prehľad

SOBOTA

féria
SOĽ

ZBP Agnesa Raničová

11. nedeľa cez rok A

9.00

HLINNÉ

ZBP rod Kandalová, Molčanová

10.30

SOĽ

ZBP Mikula Demčák

9.15

KOMÁRANY

Za farnosť

8.00

JASTRABIE

ZBP Milan, Dušan, Katarína, Helena, Viera

NEDEĽA

Zbierka na
dobročinné diela
Svätého Otca

SOĽ

ZBP Jozef

23. jún Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

24. jún

Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

7.30

HLINNÉ

+ Jozef, Júlia, Ján, Marta

8.30

SOĽ

Vlastný úmysel

7.30

JASTRABIE

+ Jozef, Mária, Jozef Medvec

8.30

KOMÁRANY

+ s. Frančeska

25. jún

12. nedeľa cez rok A

11.00

HLINNÉ

Za farnosť - odpust

9.00

SOĽ

ZBP Mária

8.00

JASTRABIE

+ Dominik Stahorský

9.15

KOMÁRANY

ZBP Mária

z

