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Tváre v tvojom mobile – zamyslenie na misijný mesiac
Zober si svoj mobil a poprezeraj si fotografie, ktoré v ňom máš. Určite sú tam
fotografie, ktoré sú pre teba zvlášť obľúbené. V mobile alebo doma na fotografiách
máme tváre našich detí, vnukov, členov rodiny, kamarátov a drahých osôb. Jednoducho
ľudí, ktorých máme radi alebo sú nám veľmi blízki. Boh si tiež zhromažďuje mená a
tváre. On chce ľudí spoznať a oslobodiť ich od starostí a strachov. „Videl som utrpenie
môjho ľudu v Egypte“ vysvetľuje Boh Mojžišovi.
Ježiš nám ponúka novú tvár a aj nové meno Boha. Tvár Boha lásky a meno, ktorým ho
môžeme volať je: „Otec“.
Ježiš zbiera okolo seba mená a tváre ľudí: Zacheja, Petra a Ondreja, Máriu Magdalénu,
Martu a Máriu atď. Cez Ježiša zažívajú títo ľudia lásku Boha. On vníma ľudí takých, akí
sú, uzdravuje ich choroby, odpúšťa im hriechy, ohlasuje nový svet pokoja a lásky. Ježiš
vyhľadáva okolo seba ľudí, ktorí trpia a majú starosti a strach, a pomáha im. Kde vidíš
ty okolo seba takýchto ľudí?
Boh pozná po mene každého z nás. Meno každého z nás je zapísané u Boha. Keď nás
čakala naša mama, s otcom premýšľali, aké meno nám dajú, ak to bude dievča a ak to
bude chlapec… Meno každého z nás vybrali rodičia s láskou – týmto menom sme boli
pokrstení a stali sme sa Božími deťmi.
Krstom sme dostali poslanie zbierať mená a tváre ľudí, pomáhať im a správať sa k nim
tak, aby zažili lásku Boha. Ježiš má naše nohy, ruky a srdce. Zastupujeme vo svete
Ježiša v jeho poslaní lásky. Sme krstom Ježišom poslaní.
prevzaté internet

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec
František všetkých pokrstených kresťanov na
slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca.
Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým
spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí.
Podnetom je storočnica encykliky pápeža
Benedikta XV. Maximum illud o činnosti
misionárov vo svete. Pápež František pripomína
výzvu Benedikta XV. spred sto rokov, ktorá
nestráca na aktuálnosti ani dnes, že Cirkev a jej
misie potrebujú mužov a ženy, ktorí „vynikajú
horlivosťou a svätosťou“. „ Kto káže o Bohu,
nech je Božím človekom,“ napísal Benedikt
XV. v encyklike Maximum illud z roku 1919. Viera je posilnená, keď je daná iným. Ide aj o celkovú
podporu misijného úsilia Cirkvi v duchu dokumentu pápeža Františka Radosť evanjelia. Každý pokrstený je
zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení. Október 2019 je mimoriadnym časom modlitby,
premýšľania a akcie. Zdôrazňované sú dva podstatné body: evanjeliové zameranie misií a odmietnutie
akéhokoľvek mocenského postoja či záujmu. Pápež František vyzýva každého, aby prežíval radosť z misie,
aby svedčil o evanjeliu v prostredí, kde žije a pracuje. Zároveň sme povolaní, aby sme láskou, konkrétnou
pomocou a modlitbou podporovali misionárov, ktorí sa vydali do sveta ohlasovať Krista. V krste nás Boh
pozýva, aby sme kráčali spolu s ním. V našom svedectve, slovách a skutkoch môžu ostatní ľudia objaviť
Boha. Je to poslanie každého pokrsteného. Byť poslaní znamená prinášať svetlo, požehnanie, oživenie,
uzdravenie a oslobodenie. Október 2019 má byť začiatkom oživenia evanjelizácie, modlitby a podporou
celej Cirkvi. Nie je cieľom sám pre seba, ale prostriedkom na oživenie, obnovenie a opätovné prebudenie
misie nie len v misijných krajinách ale aj v Európe a aj na Slovensku. Urobme všetko pre to, aby to bol
začiatok aktívnej misie a evanjelizácie.

Štyri rozmery misijného mesiaca
Na prianie pápeža Františka majú misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery:
1. Osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova,
osobnej a spoločnej modlitby.
2. Svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov.
3. Biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie.
4. Misijná láska ako spoločné úsilie všetkých znamená materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a
formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách.
prevzaté internet

Modlitba Mimoriadneho misijného
mesiaca október 2019
Nebeský Otče,
keď tvoj Syn, náš Pán Ježiš Kristus,
vstal z mŕtvych,
odovzdal svojim učeníkom
dôležité poslanie:
„Choďte teda a robte mi učeníkov z ľudí všetkých národov.“
Pripomínaš nám, že mocou krstu
máme účasť na misijnom poslaní Cirkvi
a nesieme za ňu zodpovednosť.
Daj nám dary Ducha Svätého,
aby sme s odvahou a rozhodnosťou
svedčili o evanjeliu.
Poslanie, ktoré zveril Ježiš Kristus svojej Cirkvi,
nie je ešte zavŕšené,
preto ťa prosíme o nové myšlienky a účinné formy,
ako prinášať do dnešného sveta život a svetlo.
Pomôž nám, nech všetky národy zakúsia spasiteľnú lásku
a milosrdenstvo Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.
Pápež František

Októbrová pobožnosť sv. ruženca za obyvateľov obce Ľubotice
V mesiaci október sa pred každou sv. omšou modlíme posvätný ruženec. V jednotlivé
dni sa budeme modliť za obyvateľov našej obce podľa veku od najstarších po najmladších, viď
rozpis v tabuľke. Myslíme v modlitbe na našich blízkych. Modlitbu ruženca za začíname
modliť vždy pol hodinu pred sv. omšou. V pondelok bude modlitba o 18.00 hod a v nedeľu
popoludní o 14.00 hod.

V jednotlivé dni sa budú predmodlievať:
14.10. – ružencové bratstvo
15.10. – ružencové bratstvo
16.10. – ženy
17.10. – prvoprijímajúce deti
18.10. – birmovanci
19.10. – ružencové bratstvo
20.10. – ružencové bratstvo

17.
18.
19.
20.
21.
21.
22.
23.

štvrtok
piatok
sobota
nedeľa
pondelok
utorok
pondelok
utorok

modlíme sa za 44 až 42 r.
modlíme sa za 41 až 39 r.
modlíme sa za 38 až 36 r.
modlíme sa za 35 až 33 r.
modlíme sa za 32 až 30 r.
modlíme sa za 29 až 27 r.
modlíme sa za 26 až 24 r.
modlíme sa za 23 až 21 r.

21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa
pondelok
utorok
streda

– ružencové bratstvo
– ružencové bratstvo
– seniori
– deti
– muži
– ružencové bratstvo
– ružencové bratstvo

modlíme sa za 20 až 19 r.
modlíme sa za 18 až 17 r.
modlíme sa za 16 až 15 r.
modlíme sa za 14 až 13 r.
modlíme sa za 12 až 10 r.
modlíme sa za 9 až 7 r.
modlíme sa za 6 až 4 r.
modlíme sa za 3 až 1 r.

OZNAMY:
 Ružencové bratstvo z Vyšnej Šebastovej vás srdečne pozýva na slávnosť Ružencovej Panny Márie do
Ružencovej záhrady v utorok 15.10.2019. Program:
14:00 Horiaci krík (Biblické hudobno-poetické pásmo)
15:00 ruženec Božieho milosrdenstva
15:20 modlitba posvätného ruženca
16:00 slávnostná svätá omša
 V sobotu 19.10.2019, chceme putovať do Ružencovej záhrady v Ludzimierzi a Sanktuária Matky Božej
Fatimskej v Zakopanom. Prihlásiť sa môžete v sakristii.
 20. októbra 2019 slávime na celom svete vo všetkých katolíckych kostoloch misijnú nedeľu. Je to deň
modlitieb za misie a misionárov a deň solidarity prejavenej finančnou zbierkou na podporu misijných
krajín. Tohtoročná misijná nedeľa je o to výnimočnejšia, že pápež František počas celého októbra 2019
pozýva všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Na Slovensku sa
budeme v tento deň modliť a finančne podporovať misie v Rwande.
 V piatok 18.10.2019 po sv. omši o 18.00, pozývam na biblické stretnutie.
 Pozývame vás na FARSKÚ PÚŤ sobota 26.10.2019. Navštívime kostol Ružencovej Panny Márie
v Obišovciach, kostol sv. Košických mučeníkov v Košiciach – Nad jazerom (aj p. kaplána Jozefa
Nemašika) a pôjdeme aj do farnosti sv. Gorazda a spol. v Košiciach – Terasa (kde je p. kaplán Martin
Tuleja). Zapíšte sa v sakristii kostola. Čas odchodu ešte spresníme nabudúce.
 Pozývame Vás v rámci misijného mesiaca na divadelné predstavenie pre celú rodinu POLLYANNA –
príbeh dievčaťa, ktoré rozdávalo radosť. Divadlo pripravili mladí ochotníci zo ZŠ Ľubotice. Tešíme sa na
Vás v nedeľu 27.10.2019 o 14.45 hod. v dennom stacionári. Vstupné je dobrovoľné.
 Kancelária: úradne hodiny v utorok a vo štvrtok od 16.00 - 17.00 hod.
 Milodary 8/2019
Zbierka na kostol
Bohuznámy
Bohuznámy
Z pohrebu Tuhrinská

Milodary 9/2019
280,- €
150,- €
10,- €
100,- €

Z krstín - rod Filipova
Z krstín Olejník M.
rod. Geciova
Bohuznáma rodina
Bohuznáma rodina

150,- €
100,- €
50,- €
100,- €
200,- €

OHLÁŠKY:
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ing. Marcel Štroncer, syn Mikuláša a Ľubice r. Kubicovej, býv. Ľubotice
MUDr. Lenka Hanušovská, dcéra Emila a Márie r. Matrijovej, býv. Prešov

ohlasujú sa III. krát

Liturgický program 14. - 20. október 2019
15.10.2019 Utorok

07:00

16.10.2019 Streda

18:00

17.10.2019 Štvrtok

18:00

18.10.2019 Piatok

18:00

19.10.2019 Sobota

07:00

Sv.Terézie, od Ježiša - spomienka
† Eduard Puzder
Féria
† Mária, Jozef, Anna, Vincent
Sv. Ignáca z Antiochijského, biskupa, mučeníka-spom.

Za pútnikov z Levoče
Sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok
† Marian Baňas – 1. výr.
Panny Márie v sobotu
† Evka, František, Jozef
29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

20.10.2019 Nedeľa

07:30 † Peter Vaľko – 10 výr.
10:30 Za farnosť

Liturgický program 21. – 27. október 2019
22.10.2019 Utorok

18:00

23.10.2019 Streda

09:00

24.10.2019 Štvrtok

18:00

25.10.2019 Piatok

18:00

26.10.2019 Sobota

07:00

Sv. Jána Pavla II., pápeža – ľub. spomienka
† Štefan, Jolana, Marian Baňasoví
Féria
ZBP rodín Mariana, Jozefa, Štefana
Féria
ZBP Oľga, Michaela, Katarína, Šimon
Féria
† Andrej, Margita, Alžbeta
Panny Márie v sobotu
ZBP Emílie 85 r.ž.
30. NEDEĽA V CEZROĆNOM OBDOBÍ

27.10.2019 Nedeľa

07:30 Za farnosť
10:30 Poďakovanie za 10 r.spol.ž.
Neprešlo jazykovou úpravou

