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Oznamy

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú
prijať: Ing. Pavol Macko, PhD, syn
Františka a +Heleny rod. Višňovskej, nar.
vo Vranove nad Topľou, býv. v Soli
&
Ing. Mária Hrehová, dcéra Jozefa
a Márie rod. Košárovej, nar. vo Vranove
nad Topľou, býv. v Hlinnom.

aplikovať pre duše veriacich v očistci na
spôsob príhovoru, ak:
- nábožne recitujú Korunku Božieho
milosrdenstva
pred
Najsvätejšou
Sviatosťou
oltárnou,
verejne
vystavenou alebo uchovávanou vo
svätostánku, v kostole alebo v kaplnke
nachádzajúcej sa na území Slovenska;
- sa zhromaždia v rodine, v rehoľnej
Dominik Lakatoš, syn Ing. Vincenta komunite, v združení veriacich, a
a Eleny
rod.
Horňákovej,
nar. všeobecne, keď sa viacerí veriaci
v Košiciach, býv. v Ždani
zhromaždia za nejakým poctivým
&
cieľom a nábožne sa zjednotia s
Viktória Surňáková, dcéra Františka recitáciou danej modlitby šírenou
a Bernardíny rod. Stahorskej, nar. vo prostredníctvom televízneho alebo
Vranove nad Topľou, býv. v Jastrabí nad rozhlasového
vysielania,
ktorú
Topľou.
rovnakým
spôsobom
(pred
Kto by vedel o prekážke, pre ktorú by Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou)
menovaní nemohli prijať sviatosť odrieka diecézny biskup alebo ním na
manželstva, nech to hlási na farskom to ustanovený kňaz. Tí veriaci, ktorí pre
úrade.
chorobu alebo z iného vážneho dôvodu
nemôžu opustiť svoj dom, sa pomodlia
20. augusta bude v Gaboltove 15. púť Korunku
Božieho
milosrdenstva,
mužov. Viac informácií na plagátoch.
dôverujúc a túžiac po milosrdenstve pre
seba a blížneho, môžu taktiež získať
Apoštolská Penitenciária, na základe úplné
odpustky
za
obvyklých
fakulty jej zverenej Svätým Otcom podmienok, pri zachovaní predpisov č.
Františkom, ochotne udeľuje úplné 24 a 25 o „hatených”. V ostatných
odpustky, ktoré môžu získať úprimne sa prípadoch odpustky budú čiastočné.
kajúci veriaci po riadnom splnení Toto ustanovenie má trvalú platnosť, aj
obvyklých
podmienok
(sviatostná bez zverejnenia Apoštolského listu vo
spoveď, eucharistické prijímanie a forme „breve”. Akékoľvek opačné
modlitba na úmysel Najvyššieho ustanovenie nie je prekážkou.
Veľkňaza), a ktoré je tiež možné
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Nech Boh robí, čo len chce (Mt 17, 1 – 9)
Nežijeme si zle. Voľajako tak spokojne v tom, čo už poznáme, len z času na čas
vykoľajení niečím novým. Možno to však nie je až také spokojné prežívanie.
S istotou totiž vieme, že Boh má pre nás viac. Bránime sa. Bojíme sa. Zmena bolí.
Lebo nevieme, či náhodou neprídeme o všetko, čo sme doteraz poznali, milovali,
spravovali a mali. Nemôže predsa všetko ostať tak, ako bolo, keď príde Boh a my
konečne kapitulujeme a povieme: A dosť! Dosť prešľapovania na mieste, strachu
z toho, ako INAK bude vyzerať náš život, ak Bohu prestaneme brániť, aby si s nami
mohol robiť, čo len chce. Vidieť premenu a zbadať zmenu. Peter, Jakub a Ján si
kvôli tomu museli vyšliapať do samoty na vysoký vrch. Ježiš ich vzal (od ostatných)
a vyviedol (sami by tam asi len tak od seba nešli). Tam sa pred nimi premenil. On
to tak rád. Vezme si nás bokom a dá sa spoznať nejakým špeciálnym spôsobom.
Peter sa tiež zmohol len na: „Pane, dobre je nám tu. Nič na tom nemeňme.
Zostaňme takto…“ Vstupuje tu však ešte Otec a odhaľuje viac. Vlastne len
opakuje, keďže všetko podstatné o Ježišovi povedal už pri krste: „Toto je môj
milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ Inými slovami: „Ľúbim
tohto svojho syna, pozorne ho počúvajte, poslúchajte a zariaďte sa podľa toho, čo
hovorí.“ Po spokojnosti prišiel strach. Ježišova premena nebola pre apoštolov
dôvodom strachu, ale skôr obdivu. Až láska, ktorej jedinou hranicou je naša
sloboda, tá ich vydesila. Padli na tvár. Jednoducho neuniesli toľko lásky. Ozajstné
premenenie nastalo až tu. Keď sa zjavila láska Boha, ktorý mení zvnútra. Keď sa
Ježiš premenil a zažiarilo len jeho rúcho a porozprával sa s Mojžišom a Eliášom, to
bolo ešte málo. „Vstaňte a nebojte sa!“ Vstaňte, neostávajte tam, kde to už
poznáte a ste tak trochu spokojnučkí. Vstaňte a bez strachu, čo prinesie vaše
odovzdanie sa Otcovi, vykročte. Nanovo. Naživo. Ako Jairova dcéra, naimský
mládenec či muž, ktorého spustili strechou pred Ježiša. Oni len poslúchli a vstali –
a už nič nebolo ako predtým. Lebo Boh s nimi odvtedy robil, čo len chcel.
Nemusíte o tom nikomu hovoriť. Komu sa Boh bude chcieť pochváliť premenou,
ktorá vo vašom živote nastala, ten to uvidí. A vy budete vedieť, že už nič nie je
také, ako predtým.
Františka Čačková, školská františkánka
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Liturgický prehľad

Deň

Čas

PONDELOK

7. august

féria

18.30

SOĽ

UTOROK

8. august
17.30

Kostol

Úmysel

Deň
PONDELOK

ZBP Helena 65 rokov

Sv. Dominika, kňaza, spomienka
JASTRABIE
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Liturgický prehľad

Čas

Kostol

Úmysel

14. august Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a muč., spomienka
17.30

JASTRABIE

+ Mária Bartková

18.30

KOMÁRANY

Za farnosť

Zo slávnosti

UTOROK

+ Jozef Sedlák

15. august Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
17.30

HLINNÉ

ZBP František, Mária

18.30

SOĽ

ZBP Jana Petriková 50 rokov

Prikázaný sviatok

18.30
STREDA

9. august
18.00

KOMÁRANY

+ Matúško 1. výročie

Sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a muč., spolupatr. Európy
HLINNÉ

STREDA

+ Martin diakon
ŠTVRTOK

ŠTVRTOK

10. august
6.30
11. august
18.30

SOBOTA

NEDEĽA

SOĽ

SOĽ
féria

18.00

HLINNÉ

8.00

SOĽ

17. august

féria

18.30

SOĽ

ZBP Matej

ZBP Ján Hlad 75 rokov
SOBOTA

18. august féria
17.30

HLINNÉ

ZBP Helena, Jozef

18.30

SOĽ

ZBP Helena, Helena

19. august

féria

14.30

ZBP Iveta, Iveta, Ivetka

19. nedeľa cez rok A
JASTRABIE

ZBP Helena Kropková

+ Peter Petro

Sv. Kláry, panny, spomienka

12. august

13. august

6.30

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

PIATOK
PIATOK

16. august féria

NEDEĽA

20. august

HLINNÉ

Sobáš s omšou

20. nedeľa cez rok A

8.00

HLINNÉ

ZBP Jozef Krivák s rod.

9.30

SOĽ

ZBP Štefan 55 rokov, Marta, Anna

8.00

KOMÁRANY

ZBP Pavol, Helena 45 rokov manželstva

9.15

JASTRABIE

ZBP Pavol Veliký 50 rokov

Za farnosť

9.15

KOMÁRANY

ZBP Hlačová

10.30

SOĽ

ZBP Anton s rod. 50 rokov

ruž.

