6.August 2017
Sv. Terézia Benedikta z kríža
Edita Steinová sa narodila 12. októbra 1891 vo
Vratislavi (Wroclaw) v Poľsku vo veľkej a náboţnej
ţidovskej rodine ako najmladšia zo súrodencov. Bola
výnimočnou študentkou. Najviac sa zaujímala o
filozofiu a fenomenológiu. Dosiahla doktorát. Časom
sa začala zaujímať o katolícku vieru, najmä po
preštudovaní diela sv. Terézie Avilskej. V roku 1922
bola pokrstená v katedrále v Kolíne v Nemecku.
O jedenásť rokov neskôr vstúpila do karmelitánskeho
kláštora v Kolíne. Prijala meno Terézia Benedikta
z Kríţa. Slávnostné sľuby zloţila v roku 1938. Neskôr
do kláštora vstúpila aj jej rodná sestra Róza. Kvôli
politickým pomerom vo vtedajšom Nemecku ju
poslali do Holandska, do kláštora v Echte. Keď nacisti
obsadili Holandsko, Teréziu zatkli a spolu s jej sestrou
Rózou ich deportovali do koncentračného tábora
v Osvienčime. Naskytla sa im moţnosť ujsť,
no neurobili tak. 9. augusta roku 1942 tam Terézia
zomrela v plynovej komore. Mala vtedy 51 rokov.
V roku 1987 ju pápeţ Ján Pavol II. v kolínskej
katedrále blahorečil. Svätorečená bola 11. októbra
1998. Za patrónku Európy bola vyhlásená 1. októbra
1999 spolu so sv. Brigitou Švédskou a Katarínou
Sienskou. V rokoch 1930-1945, keď ľudia a
predovšetkým ţidia veľmi trpeli, Edita Steinová –
Terézia Benedikta viedla odovzdaný ţivot modlitby,
pôstu, pokánia. Napriek tomu, ţe jej ţivot vyhasol
kvôli diabolskému plánu genocídy, pamiatka jej ţivota
ţiari o to intenzívnejšie aj v dnešnej dobe.

Odpustová slávnosť
Nanebovzatia
Panny Márie v Zákamennom bude v
nedeľu 13.8.2017 o 10:00. Slávnostným
kazateľom bude redemptorista, páter
Mikuláš Tressa, CSsR.

V kostole Povýšenia sv. Kríţa v Dolnom Kubíne sa
počas augustových nedieľ aj tento rok koná Kubínsky
organový festival. V kaţdú nedeľu večer sa na organe
predstaví niektorý z popredných európskych
organistov. Ak si chcete urobiť výlet, spojený s
hlbokým duchovno-kultúrnym záţitkom, môţe to byť
ideálna príleţitosť. Viac info. O festivale, ako aj
program nájdete na www.kof.sk

v sobotu 19. augusta 2017 o 14:30 hod. sa v Bratislave
pred budovou parlamentu začne akcia s názvom Hrdí na
rodinu. Ide o 6. ročník pochodu ľudí v červených
tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, ţe rodina
je úţasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na
toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi
aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu
„Nevynášame tmu, zapaľujeme svetlo“. Na výveske je
plagát a bliţšie informácie sú na stránke
hrdinarodinu.sk.
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Božia prítomnosť
vo mne
Dnes slávime sviatok Premenenia Pána. Jeţiš mi
dnes dáva moţnosť zaţiť v jeho blízkosti kúsok
neba. Ponorím sa do jeho prítomnosti celým
svojím bytím. Túţim zaţiť niečo výnimočné a
neopakovateľné. Niečo, čo premieňa, čo hovorí
bez slov, čo cítim ako tú najväčšiu slasť.
Učeníci dostali výsadu vidieť Jeţiša v jeho sláve
a poznať, ţe ich učiteľ dokáţe byť plne prítomný
medzi nimi i u Boha. Podobnú, aj keď naozaj iba
podobnú situáciu môţem objaviť a zaţiť, keď ma
Jeţiš pozýva na vrch premenenia, keď ma pozýva
na modlitbu, na rozhovor s Bohom. Tu mi
najlepšie pripomenie a ukáţe cestu, ktorou by sa
mal uberať môj ţivot, ak túţim kráčať jeho
cestou.
On predtým ako vystúpil na nebesia, musel veľa
trpieť, zomrel na kríţi za moje hriechy, aby som ja
mohol byť spasený a mohol uzrieť Boha z tváre do
tváre.
Z dnešného sviatku môţem preto urobiť sviatok
svojej vnútornej premeny.

Výročie svadby z č. 187 a za BP
+Angela Bystričanová
Za BP pre rodinu č. 509

Poďakovanie za 55 r. ţ. a BP pre sestry

PIATOK
SOBOTA

6:30
18:00
6:30
18:00

Ohlášky:
Tomáš Judiak, syn rodičov Štefana a Marty,
rod. Polťákovej, narodený v Dolnom Kubíne
a bývajúci v Novoti
a
Dana Bystričanová, dcéra rodičov †Štefana a
Jozefíny, rod. Kovaľákovej, narodená v Dolnom
Kubíne a bývajúca v Novoti.

6:30

Voľný úmysel

18:00

Sobášna sv. omša

15:00

Za veriaci ľud

07:00

Poďakovanie za 52 r. ţivota a za BP
pre rod. 62

08:30

Za veriaci ľud

10:30

Pán si povolal:
Justína Dibdiková († 85)
Rafael Kuhejda (†82)

Nové rodiny:
Ondrej a Barbora Grofčíkovci,
Peter a Mária Kovaľovci.
Gratulujeme a prajeme veľa
Boţieho poţehnania na spoločnej ceste ţivotom

PONDELOK

18:00

UTOROK

Zdr a BP pre rodinu a +manţel č. 1101

SV. DONINIK, KŇAZ
SPOMIENKA

STREDA

6:30

FÉRIA 18. TÝŢDŇA

SV. TERÉZIA BENEDIKTA Z KRÍŢA
SVIATOK

ŠTVRTOK

+rodičia, poďakovanie za 40 r. ţivota a
BP pre rod. 87

voľný úmysel

NEDEĽA

18:00

Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 do
sv. omše.

SV. VAVRINEC
SVIATOK

PIATOK

+ František a Terézia Brandysoví

6:30

SV. KLÁRA
SPOMIENKA

SOBOTA

Za BP rodiny č. 473

7. - 13. august
Anno Sancti Martini 2017

FÉRIA 18. TÝŢDŇA

NEDEĽA

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

7. - 13. august 2017

I.

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V
CEZROČNOM OBDOBÍ

