13.August 2017
Nanebovzatie Panny Márie
Sviatok Nanebovzatia Panny Márie je zo všetkých
mariánskych sviatkov najstarší. Tradícia ho spomína
uţ pred efezským snemom, ktorý bol v roku 431. Slávil sa aj v najstarších východných cirkvách – v arménskej i etiópskej. Postupom času sa šíril na celú Cirkev.
Na Prvom vatikánskom sneme v roku 1870 dvestoštyri
biskupov ţiadalo pápeţa Pia IX., aby vyhlásil dogmu
(článok viery), ţe Panna Mária bola po smrti s telom i
dušou vzatá do neba. Vtedy sa to nestalo. Aţ v milostivom roku 1950, 1. novembra, vyhlásil pápeţ Pius
XII. Nanebovzatie Panny Márie ako tajomstvo, v ktoré
máme veriť. Biskupi uvádzali tri vieroučné dôvody na
základe učenia apoštolov (Rim 5,8; 1 Kor 15,24; Hebr
2,14), podľa ktorého triumf Krista nad diablom predpovedaný v raji spočíva v trojitom víťazstve – nad
hriechom, ţiadostivosťou a smrťou. Panna Mária má
účasť na tomto triumfe podľa Boţej predpovede v raji: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou,
medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ (Gn 3,15) Kristus
zostal neporušený na tele, vstal zmŕtvych, a tak právom môţeme hovoriť, ţe aj Panna Mária bola vzkriesená a oslávená aj so svojím telom.
Nanebovzatie Panny Márie má pre nás veriacich veľký
význam. Upevňuje nás v nádeji, ţe aj naše telá budú
raz vzkriesené. Nebeská Matka nám vyprosuje mnoho
milostí, aby sme tak ako ona boli vzkriesení na večnú
slávu, aby sme prijali pozvanie jej Syna Jeţiša Krista,
ktorý kaţdému z nás pripravil v nebi miesto (por. Jn
14,1-14).
Nanebovzatej Panne Márii je zasvätených najviac
mariánskych chrámov.

V nedeľu 20.8. sa budú v kostole zapisovať úmysly
sv. omší na september
Televízia LUX pozýva na kaţdoročnú Púť s relikviou
sv. Jána Pavla II. do Rajeckej Lesnej.
Púť sa uskutoční v sobotu 26. augusta.
V rámci programu sa môţete, okrem známych tvárí
televízie, tešiť na prednášku o. Michala Zamkovského
na tému TOTUS TUUS, hudobnú skupinu F6, spoločné
modlitby,
vystúpenie
heligonkáry
Alexandry
Ondrušovej, chýbať nebude program pre deti s eRko
animátormi a Klbkom, vyvrcholením programu je
slávnostná sv. omša s p. Václavom Hypiusom.
Viac informácii o Púti nájdete na web stránke
púte put.tvlux.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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Dôverujem
Ježišovi?
„Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ (Mt 14, 27). Jeţišova prítomnosť oslobodzuje od strachu a obáv a dodáva odvahu, ktorá prekvapuje a prejaví sa odváţnou
prosbou: „Pane, ak si to ty, rozkáţ, aby som prišiel k
tebe po vode“ (Mt 14, 28). Peter sa vzdáva bezpečnosti, ktorú mu poskytovala loďka, a úplne sa spoľahol na
Jeţišove slová: „Poď!“ (Mt 14, 29). Vystúpil s obrovským odhodlaním, pozerajúc na Jeţiša. Pri pohľade na
burácajúce vlny však podľahol strachu. Na chvíľu zabudol, ţe ruka, ktorá ho drţí nad vodou, je silnejšia neţ
vietor, búrka i voda. Peter sa netopil pre búrlivé vlny
na jazere, ale preto, ţe zapochyboval o Jeţišovej moci.
Keď sa pozriem na svoj ţivot, zisťujem, ţe sa vo svojom duchovnom i telesnom ţivote, zmietanom búrkami
vášní, strachu, úzkostí, nepokoja, hnevu, často dostávam „pod hladinu“ a neuvedomujem si, ţe Jeţiš je tak
blízko. Kráča po mori môjho ţivota vedľa mňa a čaká
na moje zavolanie, na moju pozornosť.

18:00

† manţel a BP pre rodinu

18:00

SOBOTA

Poďakovanie a za BP pre rodinu č. 808

18:00

Sobášna sv. omša

14:00

Na úmysel celebranta

07:00

+ mama (nedoţitých 100 rokov) a otec

08:30

Za veriaci ľud

10:30

Ohlášky:
Václav Kasan, syn rodičov Václava a Moniky,
rod. Bulvaňákovej, narodený v Dolnom Kubíne
a bývajúci v Novoti
a
Katarína Dibdiaková, dcéra rodičov Františka a
Margity rod. Kuchťákovej, narodená v Dolnom
Kubíne a bývajúca v Novoti.

V cirkvi sme privítali:
Laura Franeková (*25.7.2017)
Timotej Škombár (*26.7.2017)

Nové rodiny:
Dominik a Gabriela Samuhelovci,
Gratulujeme a prajeme veľa
Boţieho poţehnania na spoločnej
ceste ţivotom

PONDELOK

+Angela, Anton a Serafín

PIATOK

18:00

UTOROK

9:00
NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE
SLÁVNOSŤ

FÉRIA 19. TÝŢDŇA

ŠTVRTOK

† a ţijúci z rodiny Pidíkovej

FÉRIA 19. TÝŢDŇA

PIATOK

6:30

STREDA

†manţel a syn

SV.MAXIMILIÁN KOLBE
SPOMIENKA

SV. HELENA
SPOMIENKA

SOBOTA

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

STREDA

6:30

Poďakovanie a BP pre rod. Mikolajčíkovú

NEDEĽA

14. - 20. august
Anno Sancti Martini 2017

FÉRIA 18. TÝŢDŇA

NEDEĽA

Za BP pre deti a krstné deti č. 468

ŠTVRTOK

UTOROK

PONDELOK

14. - 20. august 2017

II.

DVADSIATA NEDEĽA V
CEZROČNOM OBDOBÍ

