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Boh má srdce.

Jún 2017

V júni sme pozvaní k tajomstvu srdca, k tajomstvu
lásky Boha k človekovi. O Láske je sviatok
Najsvätejšieho srdca Ježišovho.
V Biblii sa pojem srdce vyskytuje 370-krát. Srdce je
chápané ako miesto myslenia, cítenia, miesto túžob,
chcenia. Z biblického hľadiska sa srdce stáva stredom
života. Je to „praslovo“ ľudstva. Nikto pri slove
„srdce“ už nemyslí len na sval alebo pumpu pre krvný
obeh, ale predstavuje niečo hlbšie, významnejšie –
väčšiu skutočnosť.
Latinské slovo „credo“ – „verím“ znamená doslova
„cor do“ – „dávam svoje srdce“. Dávam svoje srdce
Bohu, ktorý je väčší ako ja. Dávam svoje srdce Bohu,
ktorý ma stvoril na svoj obraz. Dávam svoje srdce,
ktoré je hlbinou, iba tomu, ktorý vie najlepšie, čo je
v ňom ukryté. Bože, dávam ti svoje srdce. Ty si môj
poklad … a kde je môj poklad, tam bude aj srdce.
Nielen človek, ale aj Boh má srdce. V Biblii sa neustále zdôrazňuje, že Božie srdce
bije za nás, že sme mu – napriek vzdorovitosti a protirečeniam – prirástli k srdcu.
Celé svoje srdce, svoju „dobrotivosť srdca“ nám ukázal v Ježišovi Kristovi – čo
v srdci myslí, plánuje a cíti.
Je veľkou radosťou „veriť, že ten Kristus mal na hovorenie hlas človeka, na
žehnanie ruky človeka a na pomáhanie a utrpenie srdce človeka, ale že tieto ruky,
toto srdce, tento hlas boli, hoci zlomené, prerazené, umlčané – predsa ruky, srdce
a hlas samého Boha.“
Srdce Ježišovo je tu pre všetkých. On je tu pre tých, ktorí milovali a boli milovaní,
aby ďakovali tomu, ktorý je sám láskou; aj pre tých, ktorí milovali, bez toho, aby boli
milovaní, lebo vedeli stále znovu prijať lásku toho, ktorý je sám toho schopný;
nakoniec je tu aj pre tých, ktorí nemilovali, lebo nemohli alebo nevedeli milovať
v nádeji, že sa stretnú s tým, ktorý ich miluje a tak ich oslobodí od strachu pred
láskou a dodá im odvahu láske dôverovať. Boh je láska.
Kto nás odlúči od lásky Kristovej? … Nikto a nič!

2. - 3. jún – festival Lumen, Trnava – Touch the sky – 25. ročník
Najväčší gospelový open air festivalom v strednej Európe.
Cieľ: evanjelizácia mladých, dobrá atmosféra, priatelia, kvalitná
gospelová hudba, hlboký dotyk Boha.
Viac na: www.flln.sk
8. jún – sviatok – Náš Pán Ježiš Kristus , najvyšší a večný kňaz
Ježiš nám dáva vlastné srdce. Dáva nám všetko. Obetuje sa úplne.
A k tomuto vyzýva každého jedného z nás.
9. jún – diakonská vysviacka; 10. jún – kňazská vysviacka
Dóm sv. Alžbety v Košiciach o 10 hod.
11. jún – nedeľa Najsvätejšej Trojice
„Ježiš prišiel na zem, aby na nej zakorenil civilizáciu lásky... kultúru
Trojice. Prišiel, aby nás naučil umeniu milovať, ktoré je špecifické pre
Božiu rodinu. Ak vidíš lásku, vidíš Trojicu.“
(Benedikt XVI.)
14. jún – celodenná poklona
- Jasenov - 7:30 - modlitba posvätného ruženca, sv. omša a vyloženie
Oltárnej Sviatosti do 12 hod.
- Sokolej - 13:00 - vyloženie Oltárnej sviatosti, 15:00 – korunka
Božieho milosrdenstva, 17:30 – modlitba ruženca, 18:00 – sv. omša.
15. jún – prikázaný sviatok – Najsvätejšie Kristovo telo a krv
„Eucharistia, zdroj lásky pre život Cirkvi, je školou lásky, solidárnosti.
Kto sa živý Kristovým chlebom, nemôže zostať ľahostajným voči tým,
ktorí nemajú každodenný chlieb.“
(pápež František)
18. jún – sv. omša o 10:30 v Jasenove k sv. Hubertovi – Jún, mesiac poľovníctva
23. jún – sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
„Vďaka ti, môj Ježišu, že si sa chcel stať dokonalým človekom
s milujúcim a najláskavejším srdcom, ktoré miluje až na smrť a trpí,
ktoré sa nadchýna cestami ľudí a ukazuje im tú cestu, čo vedie do neba,
ktoré sa stará o hriešnikov i o spravodlivých...“
(sv. Escrivá)
24. jún – sviatok Narodenie sv. Jána Krstiteľa a Nepoškvrnené Srdce P. Márie
„Boh hľadá spravodlivých, aby zachránil mesto ľudí... ...prišla z neba naša
požehnaná Matka ponúknuť sa, aby transplantovala do srdca tých, ktorí sa jej
zveria, Božiu lásku, ktorá planie v tom jej.“
(Benedikt XVI.)
29. jún – prikázaný sviatok – sv. Peter a Pavol, apoštoli
V Cirkvi sa spája Petrova vernosť pôvodnému s Pavlovou
priebojnosťou nového, Petrova autorita s Pavlovou slobodou, Petrova
pravda a jednota s Pavlou univerzálnosťou a prorockým dynamizmom.
- po sv. omši zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca

22. – 24. jún - Duchovná obnova našich rodín – farský kostol
Štvrtok – o 18:00 sv. omša - vdp. Imrich Degro, exorcista
„Služba uzdravovania v rodine“; adorácia a modlitby za uzdravenie
Piatok – o 18:00 sv. omša – vdp. Alan Dely, OP
„V službe Božieho slova“ a krížová cesta za rodiny.
Sobota – o 18:00 sv. omša – vdp. Melichar Matis, OP
„Obnova modlitby v rodine“ a modlitba ruženca za rodiny.
25. jún – 4. ročník - Deň rodiny našej farnosti
„Hľa, tvoja matka!“
Hlavný hosť: vdp. Marián Kuffa, farár v Žakovciach.
Miesto: areál kostola a fary.
Program:
10:00 – sv. omša, vdp. Marián Kuffa
12:30 – podávanie „kurátorského guľáša“
14:30 – 16:15 – remeselnícke workshopy, program pre
deti (hry, „Ujo Ľubo, skákací hrad, kone, súťaže)
16:30 – gospelová koncert „Gorazdovcov“
17:15 – príhovor vdp. Mariána Kuffu
18:00 - farská relácia „Poznaj svojho farníka“
19:00 – ľudová zábava „Štramáci“
Ste srdečne pozvaní a vítaní.
Radi uvítame vašu dobrovoľnú pomoc (čas, nápady, dary).
SPOVEDANIE PRED PRVÝM PIATKOM V JÚNI:
29. máj (po): Jasenov od 16 - 18 h., 30. máj (ut): Hažín od 17 - 18 h.,
31. máj (st): Sokolej od 15 - 18 h.
SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ PRIJAŤ:
Ľuboš KMIŤ & Katarína HORVÁTOVÁ ♥ 3. jún o 15:00 - Sokolej
Branislav KAZIMÍR & Mgr. Dominika PETROVČINOVÁ ♥ 10. jún o 15:30 - Sokolej
Denný stacionár – Dom sv. Júda Tadeáša, ul. Štefaniková 1525/29
Cieľová skupiny: klient so zdravotným postihnutím, dôchodca, občan
trpiaci psychickými problémami, tí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej
osoby na určitý čas počas dňa.
Denne od 8:00 – 16:30.
Kontakt: Mgr. Dominika Behunová–Ficová.
Tel.: 0910 842 546

Sväté omše v júni.
Pod Sokolejom
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Svätá
Trojica

6:30 pož. rod. Ján Turbák
18:00 pož. rod. Vargovej
20:00 za ruženc. bratstvo
8:00 za farnosť
10:00 pož. Ľuboslav Pankovčin
18:00 pož. Anny Onduškovej
18:00
6:30
18:00
6:30
18:00
18:00

+ Ján, Anna Ducko
+ Andrej Cenkner
pož. Lenka, Matej Štofík
pož. Marek Horvát
pož. Anny Cukrovanej
+PavelD.,Veronika,Július

8:00 50: Mária Ďuriková
10:00 50: Viera Zeleňáková
18:00 za farnosť

12. Po
13. Ut
14. St

18:00 + Ján Adamov (výr.)
6:30 +ZuzanaAnnaVasil Katko
18:00 + Anna, Štefan Mastiľák

Božie
Telo

6:30 za farnosť
18:00 pož. rod. Miroslav Pavlík

16. Pia
17. So

18:00 + Alžbeta, Jozef S.
18:00 + Marianna Maruščáková

18:00 +JozefínaHarbáčová(výr) 17:00 +Mária Demjanovič
7:00 za ruženc. bratstvo
(výročná)
10:30 pož. František
a Ľuboslava Horvát
18:00 + Rozália, Štefan
a Tomáš Marcinčák
7:00 + Jozef, Irena Šalata

Po
Ut
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Št
Pia
So

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

pož. Ján Turický
+ Andrej, Helena Roháľ
pož. Márií Petrík

9:00 85: Anna Bačová

26. Po
27. Ut
28. St

30. Pi
1. So

18:00 + Helena, Štefan Sklenčár
18:00 za ruženc. bratstvo

8:00 za farnosť
13. nedeľa
10:00 60: Ľudovít Benej
cez rok A
18:00 + Mária Andrášová

18:00 pož. Margita
Bažíková
18:00 + Pavol Bažík

10:30 pož. Mária, Ján
a Simona Šplino

18:00 + Michal, Žofia
8:00 +ŠtefanJúliaŠtefanKuľha
Piatka
18:30 pož. Anton Gavaľa

17:00

pož. rod. Pavol
Fanfara

9:00 pož. Natálie
Sabolovej

18:00 + Alžbeta Šuľáková
18:00 50:Vladimír Petrov

8:00 pož. Dominika,
a Monika Turcovské

18:00 + Božena Firdová (výr.)
18:00 pož. Ján Horvát 40r.
6:30 pož. rod. Žabkovej
18:00 pož. Ladislav, Marta Rabajda

sv. Peter 6:30 za farnosť
a Pavol 18:00 pož. Peter Pánik

pož. Peter Myšlan
40r.

18:00 +HelenaMichalSopiak

7:00 + Gregor, Anna H.,
+LadislavAnnaAlojzBartalskí
a Štefan, Margita S.
pož. rod. Ján Horvát
7:00 pož. rod. Anton Švec
+ DušanMargarétaJurajKarpeľ

12. nedeľa 8:00 pož. Jakub Onduško
cez rok A 10:00 Deň rodiny za farnosť

9:00

18:00 +Magda,AndrejZgabur

8:00 pož. rod. Bandura a Fox
11. nedeľa
10:00 pož. Jany Lichvanovej 40r. 10:30 za farnosť
cez rok A
18:00 +PeterMichalHelenaKostilnik
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Hažín n.Cirochou

Jasenov

18:00

7:30 +Ján, Anna, Pavol
Petrov
9:00 pož. rod. Sivčovej

18:00 pož. rod. Ľubomír
Dančo

pož. Peter a Dominika
pož. Peter a Pavol
17:00
Šuľák
Bažík

7:00 za ruženc. bratstvo
10:30 pož. rod. Gabriela
Hrubovčáková

9:00 pož. rod. Jolana
Mišenková

