Sv. Ján Mária Vianney
Tohto svätca, ktorý svojou obetavou a vytrvalou
láskou obrátil k Pánu Bohu bezbožnú dedinu Ars
nemusíme predstavovať. Preto si namiesto jeho
životopisu prečítajme niekoľko jeho myšlienok:
„Cnosť preteká zo sŕdc matiek do sŕdc detí: lebo deti
rady robia to, čo vidia robiť iných.“
„Pokora je ako ruženec. Keď sa roztrhne ruženec,
zrnká sa rozkotúľajú. Keď sa pominie pokora, všetky
cnosti sa stratia.“
„Kto má lásku, usiluje sa čo najmenej zarmucovať
druhých, pretože láska je kráľovským plášťom, ktorý
môže zakrývať chyby bratov a nikdy nedovolí, aby sme
sa pokladali za lepších, ako sú ostatní.“
„Kto povie ´dopustil som sa mnohých hriechov, dobrý
Boh mi nemôže odpustiť,´ sa vlastne rúha. Je to určovanie hraníc Božiemu milosrdenstvu, ktoré neexistujú.
Ono je nekonečné.“
„Vždy, keď strácam dôveru v Božiu prozreteľnosť,
dobrý Boh ma ´potrestá´ za moje pochybnosti tým, že
mi zošle nečakanú pomoc.“
„Mnohí hovoria: Použije to na zlé... Nech použije, ako
chce. Biedny človek bude súdený za to, čo urobí s vašou almužnou, a vy budete súdení za almužnu, ktorú
ste mohli dať, no nedali ste.“
„Niektorí plačú, lebo si myslia, že Boha nemilujú.
Lenže práve títo ho milujú.“
„Kto má veľa, nech dáva veľa. Kto má málo, nech dáva málo; ale každý nech dáva rád a zo srdca.“

29. júl 2018
Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať v kostole
budeme vo štvrtok a piatok od 16:30. K chorým
pôjdeme v piatok od 8:00. V CSS STUDIENKA
budeme spovedať vo štvrtok od 9:00 a následne o 10:00
tam bude sv. omša.
Na prvú sobotu prosíme o predmodlievanie ruženca
tieto ruže: sv. Ján apoštol evanjelista, sv. Jana z Arku,
Sv. Jozef robotník, Sv. Jozef, ochranca kresťanských
rodín, Sv. Justína.
4. augusta 2018 sa v Zákamennom uskutoční Pamätný
deň smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.
Program vyvrcholí slávnostnou sv. omšou o 10:30,
ktorú bude celebrovať spišský diecézny biskup,
mons. Štefan Sečka. Homíliu prednesie dekan z
Levoče, mons. František Dlugoš.
Táto sv. omša bude taktiež vysielaná v priamom
prenose na rádiu Lumen.
"Na prijímanie kaplnky Panny Márie sa prihlásilo 5
ďalších rodín. Keďže na vytvorenie novej skupiny je to
malý počet, jednotlivé rodiny boli pridelené k
niektorým skupinám. Tieto zmeny si môžete pozrieť na
nástenke v kostole.
Ak by mal ešte niekto záujem, bude na stolíku
priložený papier s možnosťou prihlásenia. Podľa počtu
by sa vytvorila nová skupina.
Taktiež prosíme všetkých, ktorí prijímajú kaplnku, aby
ju do ďalšej rodiny odovzdali vždy v pôvodnom stave
ako sme ju prevzali od rehoľných sestier sv. Vincenta.
Ako si ozdobíte kaplnku doma, je na Vás. Prosíme Vás
v tejto veci o pochopenie a dbali o čistotu kaplniek.
Ďakujeme."
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Som veľkodušný?

Evanjelium dnešnej nedele nám ponúka udalosť, ktorá
je známa ako rozmnoženie chlebov. . Ale môžem ju
vnímať aj z hľadiska veľkodušnosti a prajnosti.
Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve
ryby. Ktovie, možno nebol jediný, ktorý mal jedlo vo
svojom batôžku, no bol jediný, ktorý veľkodušne dal
všetko, čo mal k dispozícii všetkým! Čo by som robil v
takej chvíli ja? Byť veľkodušným, prajným, vedieť sa
podeliť s ostatnými, dávať nezištne nie je ani dnes úplná samozrejmosť, aj keď máme všetkého dostatok.
Dnes preto budem premýšľať nad svojou
veľkodušnosťou a ochotou podeliť sa s ostatnými
ľuďmi s tým, čo mám, čo denne dostávam od Pána.
Aby som k tomu mal silu, Ježiš mi ponúka veľký dar,
seba v Eucharistii, ktorou ma túži premieňať zvnútra a
napĺňať ma odvahou byť prajným a veľkodušným
človekom. Lebo Ježiš mi chce dať viac ako len
udržiavanie môjho pozemského života potrebnými
prostriedkami, dobrým jedlom. Chce premeniť moje
srdce podľa svojho Srdca. Pozýva ma, aby som našiel
vzpruhu v Eucharistii, v jeho tele a krvi.
Dovolím mu, aby ma cez ňu mohol premieňať?

Za zdr. a BP pre syna Adriána s rodinou

18:00

+ rodičia Bernaťákoví, ich + rodičia 536

06:30

+Fabián, a + Mária a Jozef Jendrašík a
Za BP pre rodiny č. 172 a 306

18:00

Voľný úmysel

06:30

Simona Čičová (10.7.2018)
Samuel Kačička (28.6.2018)
Timotej Pidičák (18.7.2018)
...nech je ich život Bohu na slávu, svetu na osoh, rodičom
na radosť a im samým na spásu

Rodinu si založili:
+ Krištof č. 47

18:00

Poď. za 25 r. manž. a BP pre rod. a
+ rodičov Turoňových a + Gabriel M.

06:30

+ Rafael Kuhejda (výročná)

18:00

Poďakovanie všetkým, ktorí pomáhali
pri hasení auta

07:00

Sobášna sv. omša

15:00

+ sestry a + rodičia č. 547

07:00

BP pre organizátorov, dobrovoľníkov,
pomocníkov a sponzorov dňa rodiny

08:30

Za Boží ľud

10:30

FÉRIA

V cirkvi sme privítali:

Jozef a Daniela Durčákovci
Peter a Romana Brandysovci
...Prajeme im veľa Božieho požehnania na spoločnej ceste
životom...
OHLÁŠKY
Miroslav Damián Šlapinský, syn rodičov Miroslava a
Anny rod. Lorencovej, nar., vo Svidníku. bývajúci vo
Vyšnom Komárniku, a Katarína Beňušová, dcéra rodičov
Františka a Márie rod. Račákovej, narodená v DK,
bývajúca v Novoti.
Peter Palárik, syn rodičov Jána a Ľudmily r. Polťákovej,
narodený v Námestove, bývajúci v Zákamennom,
a Albína Hujčáková, dcéra rodičov + Albína a Márie
rod. Serdelovej, narodená v DK, bývajúca v Novoti

UTOROK

06:30

STREDA

Poď. za B. dobrodenia a za BP pre
lekárov pri operácii č. 505

ŠTVRTOK

18:00

SV. IGNÁC Z LOYOLY
SPOMIENKA

SV. ALFONZ MÁRIA DE LIGUORI
SPOMIENKA

FÉRIA

PIATOK

+ Justína Dibdiaková (výročná)

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

PONDELOK

06:30

FÉRIA

SOBOTA

BP pre manžela a + otec z č. 438

30. júl—5.august
2018

SV. JÁN MÁRIA VIANNEY
SPOMIENKA

NEDEĽA

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

30. júl - 5. august 2018

OSEMNÁSTA NEDEĽA

Lektorská služba (nedeľa, prikázaný sviatok) - skupina: III

