Kto je diakon a čo môţe robiť?
Vieme, ţe vo štvrtok sa z nášho bohoslovca Antona
stane diakon, keď z rúk otca biskupa prijme diakonské
svätenie. Čo to ale znamená? Sviatosť posvätného
stavu, teda sviatosť kňazstva má tri stupne: episkopát
(biskup), presbyterát (kňaz) a diakonát. Diakonát je
prvým stupňom tohto posvätného stavu. Je to prvý
stupeň kňazstva, ktorý je pre kandidáta veľmi dôleţitý.
Tu sa totiţ prvýkrát definitívne a verejne zasväcuje
Bohu, a sľubuje mu vernosť v zachovávaní celibátu,
modlitby breviára (liturgie hodín) a poslušnosť biskupovi a jeho nástupcom. Sluţba diakonov v Cirkvi siaha do apoštolských čias. Diakon bol pôvodne pomocníkom apoštolov, ktorý sa staral o chudobných a chorých. Neskôr v cirkevnej štruktúre
slúţil biskupom a presbyterom. Podľa
vyjadrenia Ignáca Antiochijského, diakoni v súlade s
biskupmi a presbytermi jasne učili veriaci ľud
„Pánove príkazy“. Diakon je svätený na sluţbu, ktorú
Cirkev konkretizuje: pomáha biskupovi a kňazovi pri
liturgických slávnostiach, uschováva Eucharistiu, dáva
sväté prijímanie, prináša viatikum zomierajúcim,
udeľuje poţehnanie Oltárnou sviatosťou, môţe krstiť,
sobášiť, pochovávať, kázať Boţie slovo, učiť
náboţenstvo a pripravovať veriacich na prijatie
sviatosti. V neprítomnosti kňaza môţe viesť
bohosluţbu slova, vykonávať sociálnu sluţbu a sluţbu
chorým, pod autoritou farára je nápomocný pri
starostlivosti o hmotné potreby farnosti a podobne.
Ţije jednoduchým a striedmym ţivotom, ktorý vedie
ku kultúre da-rovania sa. Všetky úlohy vykonáva pod
autoritou miestneho ordinára a farára.

10. jún 2018
Oznamujeme, ţe táborové prihlášky ktoré neboli
dopredu rezervované (na detských omšiach, erko
stretkách, ...) budú dostupné v sobotu 23.júna po rannej
svätej omši. Pred omšou sa budú rozdávať poradové
čísla tak ako minulý rok. Do tábora je moţné prihlásiť
aj malé deti od 4 rokov. Zároveň prosíme tých, ktorí uţ
majú prihlášku rezervovanú, aby si po ne prišli tieţ
v sobotu 23.júna po svätej omši.
Aj v tomto roku sa od 7. do 14. júla uskutoční púť do
Medugoria. Cena púte je 170,- eur. V tejto cene je
zahrnuté: autobusová doprava klimatizovaným
autobusom, 5x ubytovanie, účasť kňaza, sprievodca,
parkovacie poplatky, poplatok za vstup do Medugorja,
poplatok za tlmočnícke sluţby v Rádiu Mária v
Medugorji. V cene nie je zahrnuté: komplexné cestovné
poistenie, poplatok k vodopádom Kravice. Kto má
záujem, nech sa prihlási u Eleny Jakubjakovej na
telefónnom čísle: 0907 027 567, najneskôr do
18.6.2018.
Vo štvrtok 14.6.2018 bude o 15:00 v katedrále
Sv. Martina na Spišskej Kapitule, diakonská vysviacka,
pri ktorej bude za diakona vysvätený náš bohoslovec
Anton Durčák. Odchod autobusov pre tých, ktorí sa
zapísali na túto vysviacku bude o 11:00 zo zastávok
SAD smerom od kasární nadol.
Snúbenci, ktorí sa chcú sobášiť do začiatku adventu,
nech si prídu na faru spísať cirkevnú zápisnicu
najneskôr do piatku 15.6.2018
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V každom človeku
je niečo dobré
Jeţišovi nepriatelia tvrdili vo svojej zaslepenosti o niekom, kto bol s Bohom, ţe je posadnutý diablom! Keď
chýba čisté svedomie, nasmerovanie na Boha, môţe
nastať u človeka zmätok v myslení, slovách a v činoch.
Ak ţijem v Boţej prítomnosti počas celého dňa, nie je
ťaţké zadrţať negatívne súdy o svojich blíţnych, lebo
z plnosti srdca hovoria ústa (Mt 12,34).
Začnem tým, ţe budem kontrolovať svoju mienku o
iných a nedovolím, aby sa do mňa vkrádalo osočovanie
a posudzovanie iných. Pri spytovaní svedomia sa dnes
zameriam nato, či v prostredí, v ktorom ţijem (v rodine, na ulici, v škole, v práci, v obchode...) ma poznajú
ako človeka, ktorý o druhých hovorí len dobre.
Snaţím sa v iných objavovať dobro?

PONDELOK

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

SV. BARNABÁŠ APOŠTOL
SPOMIENKA

OHLÁŠKY

+ rodičia a starí rodičia č. 883

06:30

Anton DURČÁK, syn rodičov - Antona a Márie, rod.
Petrulákovej, bývajúci v Novoti, bude dňa 14. júna
2018 vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej
cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom
úrade. Zároveň menovaného odporúčame do vašich
modlitieb.

+ Anna a + Emanuel

18:00

+ rodičia Bolekoví č. 1020

06:30

STREDA

18:00

ŠTVRTOK

+ z rod. Bernaťák a Vlčák

UTOROK

14:00
FÉRIA

SV. ANTN PADUÁNSKY
SPOMIENKA

FÉRIA

V cirkvi sme privítali:

+ rodičov a súrodencov, starých rodičov
a ostatných + z rod. č. 380

Jakub Mikolajčík (*18.5.2018)
Poď. za 45 r. manţ. a BP pre deti
a vnúčatá z č. 233

18:00

+ Anton, č. 1000

07:00
Rodinu si založili:

PIATOK

Poď. za rodinu, deti a manţela č. 453

06:30

FÉRIA

SOBOTA

+ Serafín a Magdaléna Ovšák
a ich rodičia

11. –17. jún
2018

FÉRIA

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

11.-17. jún 2018

JEDENÁSTA NEDEĽA CEZ
ROK

NEDEĽA

Jozef a Alţbeta Kyrczovci
+ Ján Pidík a BP pre rodinu

07:00

Poď. a za BP pre rodinu č. 307

08:30

Za Boţí ľud

10:30

..Gratulujeme a prajeme veľa Božieho
požehnania na spoločnej ceste životom.
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