Všetko ostatné bolo tiež hodné chvály:
snaha, výsledky, drina. Toto všetko však
na získanie diplomu nestačilo. Bez milého
srdca by diplom nikto nezískal.
Milé srdce - MILOSRDENSTVO.
My sami si iba našou snahou, skutkami,
obetami nevybavíme „lepšie miesto v
nebi“. Možno práve naopak. Sme umorení
a zničení z plnenia toho všetkého - len aby

sme sa páčili Bohu. Máme väčšiu zlosť a
pocit nespravodlivosti pri pomyslení, že aj
tí „záškoláci“, ktorí si len tak žijú, získajú
ten istý diplom ako my, to isté miesto v
nebi a možno ešte lepšie, lebo ďakujú
Bohu, že sa nad nami zľutoval a vedia že
si sami nezaslúžili nič. Vedia, že jediná
záchrana nás všetkých je „riaditeľovo
milé srdce“- MILOSRDENSTVO!

Nebeský Otče,
ďakujeme za tvoju ochranu počas prázdnin a dovoleniek.
Ďakujeme, že aj v tomto novom cirkevnom i školskom roku budeš naším milosrdným otcom,
ktorý nás povedie cez skúšky a ťažkosti.
Prosíme ťa, otvor nám oči, aby sme videli tvoje skutky lásky voči nám.
Otvor naše uši na počúvanie Božieho slova a naplň nás Svätým Duchom,
ktorý nás oživí vždy, keď budeme zoslabnutí.
Posilňuj tých, ktorí učia a vychovávajú, aby boli nielen učiteľmi,
ale aj svedkami tvojej dobroty a spravodlivosti.
Všetkým nám daruj múdrosť a odvahu, aby sme túžili po tom, čo je tvoja vôľa
a žili to, čo nám prikazuješ.
Lebo ty si Boh, žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

OZNAMY:

• V pondelok 2.9. bude mať otvorenie CZŠ sv. Juraja v Chráme Božej múdrosti
o 8.00 svätou liturgiou. Prvákom sa posvätia školské aktovky. (Liturgia o 6.30 nebude!)
• Počas prvopiatkového týždňa sa spovedá ako obvykle. Vo štvrtok a piatok
pred a počas večernej svätej liturgie. V ostatné dni podľa potreby. Spovedanie chorých v
domácnosti je doobedu v prvý piatok v mesiaci.
• V nedeľu, 8. septembra o 9.30 hod. bude posviacka obnoveného interiéru a
exteriéru cerkvi na Nižnom Svidníku. Všetci sme srdečne pozvaní.
• 12. septembra (štvrtok) od 18.00 – Liturgia a moleben s požehnávaním kňazov.
• 14. septembra (sobota) je sviatok Povýšenia sv. Kríža. V tento deň je zdržanlivosť
od mäsa.
• Od Nedele 15.9. pokračujú liturgie aj na CZŠ sv. Juraja od 9.15 hod. V túto
nedeľu bude po všetkých liturgiách zbierka na kňazský seminár.
• V októbri začne spoločná príprava detí na prvú svätú spoveď. Môžu sa prihlásiť
v sakristii.
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Opäť začíname...
S prvým septembrom je tu začiatok
nového cirkevného ako aj školského
roka. Hovorí sa, že každý nový začiatok
je ťažký - nástup do novej školy-triedy,
novej práce, začínať na novom mieste,
začať nový vzťah... Pri tomto všetkom
prežívame ťažkosti spojené s neistotou
a napätím. Kladieme si otázky typu:
Zvládnem to? Príjmu ma? Bude to naozaj
dobré?
V takejto situácii sú slová povzbudenia
veľmi potrebné a padnú nám vhod.
Započúvajme sa do nasledujúceho
príbehu...
Bola raz jedna škola. V nej plno žiakov,
učiteľov. Žiaci sa učili ako najlepšie
vedeli, učitelia vyučovali ako najlepšie
vedeli. Takmer všetci robili svoju
prácu čo najlepšie. A všetci títo boli aj
patrične odmeňovaní. Školský poriadok
určil riaditeľ. Fantastický chlapík a
neuveriteľný dobrák. Po ukončení školskej
dochádzky udeľoval diplomy. Dievčatám
diplom s titulom „dcéra“ a chlapcom
diplom s titulom „syn“. Podmienkou k ich
získaniu bolo iba predložiť vysvedčenie
za prospech a správanie, potvrdenie
o zapojení sa do mimoškolských
aktivít, prípadne reprezentovaní školy a
dobrovoľníctvo. Lenže nie všetci boli takí
šikovní a diplom by získali ťažko, možno
vôbec. To bol dôvod, prečo si to jedného

dňa pán riaditeľ rozmyslel. Rozhodol
sa, že diplom udelí nielen šikovným,
múdrym, zodpovedným žiakom, ale aj
tým, ktorým to počas vyučovania nešlo,
ktorí boli cez prestávky trošku živší, ktorí
veľakrát do školy prísť „zabudli“ a školu
reprezentovali najradšej v karate za
bytovkou. Veď aj tých mal veľmi rád, aj
na týchto žiakoch mu veľmi záležalo.
Dobrí žiaci, ktorým sa naozaj darilo
a tvrdo pracovali na získaní titulu, boli
z riaditeľovho rozhodnutia nahnevaní
a sklamaní. Mali veľký pocit krivdy a
nespravodlivosti. Naopak, tí „experti
na problémy“, boli jeho rozhodnutím
nadšení, šťastní. Z celého srdca boli
riaditeľovi vďační, keďže si pravdu o sebe
uvedomovali a veľmi dobre vedeli, aké
sú „čísla“. Každému dookola rozprávali,
akého majú úžasného riaditeľa, že ich
má rád takých akí sú, že im dal diplomy
- „syn, dcéra“, aj keď si ich vôbec
nezaslúžili. Riaditeľ pri pohľade na
niektorých rozčúlených, závisti plných a
spravodlivosti chtivých dobrých žiakov
iba krútil hlavou. Naopak, pripohľade na
vďačnú a šťastnú skupinku „nepodarkov“
sa usmial a vedel, že rozhodnutie bolo
správne. Veď čo mal robiť, keď každého z
nich mal rád. Mal v sebe obrovské milé
srdce! A to bolo podstatou celej tejto
školy - MILÉ SRDCE. (...)
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ÚMYSLY SVÄTÝCH LITURGIÍ A BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK V TÝŽDNI
OD 2. SEPTEMBRA DO 8. SEPTEMBRA 2019

ÚMYSLY SVÄTÝCH LITURGIÍ A BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK V TÝŽDNI
OD 9. SEPTEMBRA DO 15. SEPTEMBRA 2019
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UTOROK
3. september
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4. september

ŠTVRTOK
5. september
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FATIMSKÁ SOBOTA
7. september
PREDPRAZDENSTVO NARODENIA
BOHORODIČKY

13.NEDEĽA PO ZSD.
HLAS. 4
8. september

NARODENIE PRESV. BOHORODIČKY

AKATIST SVÄTÉMU DUCHU5-9

† JÚLIUS

*JAROSLAV, NATAŠA, KATARÍNA
AKATIST SVÄTÉMU DUCHU 10-13
KLÁŠTOR SESTIER BAZILIÁNOK

*ĽUBOŠ

*JAROSLAV, MONIKA, JAROSLAV, MONIKA

20

6. september

† VALTER, VALTER, – ročná lit. s panychídou
*SLAVOMÍR, MÁRIA

RUŽENEC ZA ZÁVISLÝCH

00

PRVÝ PIATOK

AKATIST SVÄTÉMU DUCHU1-4
KLÁŠTOR SESTIER BAZILIÁNOK
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*ŽIACI, UČITELIA
† MICHAL
*JANKA
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1. ČAS
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13. september
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14. september

8
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† JOZEF – 40 dňová lit. s panychídou

POVÝŠENIE ÚCTYHODNÉHO

8
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1800
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RUŽENEC a 1. čas

8

00
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* ROD. ZBIHLEJOVÁ slov. lit. s myrovaním
*JÁN csl. lit. s myrovaním

1430

VEČIEREŇ + KORUNKA K BM

1800

* za farské spoločenstvo slov. lit. s myrovaním

A ŽIVOTODÁRNEHO KRISTOVHO KRÍŽA

00

700

14.NEDEĽA PO ZSD.
HLAS. 5
15.september
PRESV. BOHORODIČKA SPOLUTRPITEĽKA

KLÁŠTOR SESTIER BAZILIÁNOK

*ELIÁŠ, ANNA
*ANNA S ROD.
JEŽIŠOVA MODLITBA

†PETER, JÁN
† JÁN

MOLEBEN K BL. VASIĽOVI HOPKOVI csl.

RUŽENEC ZA ZÁVISLÝCH

7

SOBÁŠ S LITURGIOU

*MICHAL
VEČERNÉ MODLITBY

17

15

SOBOTA

00

† JOZEF

KLÁŠTOR SESTIER BAZILIÁNOK

RUŽENEC A MOLEBEN K BS

700

1. ČAS

630
1200
1800

TICHÁ ADORÁCIA S POŽEHNANÍM

† TOBIAS – ročná lit. s panychídou
*ČLENOV ARCIBRATSTVA

6

30

8

00
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30

10

*MÁRIA
† JOZEF
MOLEBEN A POŽEHNANIE KŇAZMI

† MICHAL, PANYCHÍDA
*PAVOL, MÁRIA
VEČIEREŇ SVIATKU
UTIEREŇ SVIATKU

*ANNA S ROD. sl. lit. s myrovaním
*za farnosť csl. lit. s myrovaním

CHVÁLY SO SPOLOČENSTVOM DVAJA-TRAJA

RUŽENEC A 1. ČAS

*za farnosť sl.
CZŠ SV. JURAJA
*JÁN, MAGDALÉNA, SLAVKO, PATRIK S ROD. csl.

30

MOLEBEN K BS + KORUNKA K BM

00

sl. sv. lit.

14

18

Sv. liturgie v nemocnici: 2.9.–14:00, 4.9.–14:00, 9.9.–14:00, 11.9.–14:00.
Sv. liturgie v domove dôchodcov: 6.9.–8:30, 13.9.–8:30, 15.9.–8:30.

