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Ozajstný oddych je radostná vďačnosť
Tretie prikázanie Dekalógu znie: „Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni“. Slová
Desatora hľadajú a nachádzajú jadro problému, ukazujúc v novom svetle, čo je to oddych.
Oddych v Pánovom mene má presný dôvod: „Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem,
more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil
ho“ (Ex 20,11). Čo je teda oddych podľa tohto prikázania? Je to čas kontemplácie, čas
chvály, nie úniku. Je to čas hľadieť na realitu a povedať: Aký krásny je život!
Oproti oddychu ako úteku od reality stavia Desatoro oddych ako požehnávanie
reality. Pre nás kresťanov centrom Pánovho dňa, nedele, je Eucharistia, čo
znamená „vzdávanie vďaky“. Je to deň určený na to, aby sme Bohu povedali: vďaka!
Vďaka, Pane, vďaka za život, za tvoje milosrdenstvo, za všetky tvoje dary. Nedeľa nie je
dňom na vymazanie ostatných dní, ale na ich pripomenutie, požehnanie a zmierenie sa so
životom. Koľko je len ľudí, čo majú veľa možností zábavy, no nie sú spokojní so životom.
Nedeľa je deň na to, aby sme získali do života pokoj, povedali si: život je vzácny, nie je
ľahký, a často je bolestný, ale je vzácny. Pokoj si musíme zvoliť, nedá sa uložiť príkazom
a nenájdeme ho náhodne. Keď sa človek dostáva von z trpkých zákutí svojho srdca,
potrebuje vniesť pokoj do toho, odkiaľ uteká. Potrebuje sa zmieriť s vlastnou minulosťou,
so skutočnosťami, ktoré neakceptoval, s náročnými partiami vlastného života. Opýtam sa
vás: každý z vás sa zmieril s vlastnou minulosťou? Je to otázka na zamyslenie: Zmieril som
sa s mojou minulosťou? Skutočný pokoj totiž neznamená zmeniť vlastnú minulosť, ale
prijať ju a doceniť ju takú, aká bola. Kedy sa život stáva krásnym? Keď začneme naň myslieť
v dobrom, bez ohľadu na našu minulosť. Keď uprostred pochybovania urobíme cestu
daru: tomu, že všetko je milosť. Život sa stáva krásnym, keď otvoríme svoje srdce
Prozreteľnosti a objavíme pravdivosť toho, čo hovorí žalm: Iba v Bohu spočiň, duša moja
(Ž 62,2).
Výber z katechézy pápeža Františka

Desatoro kresťanských prázdnin
1. Ži s prírodou. Vrchy, lúky a polia, rieky a more - vo všetkom objavuj prítomnosť Boha.
A zatlieskaj mu, že všetko stvoril tak krásne.
2. Ži podľa svojho mena a kresťanskej identity. Nehanbi sa počas leta za to, že si kresťan. Falšoval
by si tým svoju identitu.
3. Ži nedeľu. Aj počas prázdnin je nedeľa deň Pánov. A Pán neodchádza na prázdniny. Nevynechaj
nedeľnú omšu. Vytvor si viac voľného času.
4. Ži s rodinou. Zhováraj sa, hraj, žartuj so svojimi blížnymi s radosťou a bez ponáhľania. Modli sa
so svojou rodinou a zájdi s ňou do chrámu.
5. Ži svoj život. Život je veľký Boží dar. Nevystavuj svoj život nebezpečenstvu a dávaj pozor, aby si
neohrozil život druhých.
6. Ži v priateľstve. Od počúvania buduj cestu k dôvere, k pomoci, k obohateniu, k rešpektu
posvätnej dôstojnosti iných osôb.
7. Ži spravodlivo. Nemysli si, že máš na všetko právo. Iní pracujú, aby si ty mohol prežívať. Aj oni
majú svoje nároky. Rešpektuj ich a zaujímaj sa o ich dobro.
8. Ži v pravde. Vyhýbaj sa pokrytectvu, klamstvu, kritike, predsudkom a samoľúbosti.
9. Ži v čistote srdca. Premáhaj žiadostivosť, egoizmus a hedonizmus. Prázdniny neznamenajú robiť
si, čo sa mi zachce.
10. Ži solidárne. Nechci mať všetko pre seba. Mysli aj na tých, čo nemajú prázdniny, čo nemajú
dokonca ani každodenný chlieb. Ani láska a služba neodchádzajú na prázdniny.

Mons. Javier Salinas Viňals, biskup z Tortozy, Španielsko

Prvé sväté prijímanie 20.6.2021 v Ľuboticiach, 20 detí našej farnosti po prvýkrát
pristúpilo k sviatosti eucharistie.

OZNAMY:
• Okres Prešov je od pondelka 28.6.2021 v zelenej farbe - monitoring. Opatrenia:
➢ V kostole sedenie na 75 % kapacity kostola.
➢ Státie maximálne 50 % kapacity.
➢ V interiéri je potrebné rúško.
➢ Ostatné hygienické opatrenia platia naďalej.
• V týždni od 12.7. do 18.7. 2021 , prosím o upratovanie 12. ružu.
• V týždni od 19.7. do 25.7. 2021 , prosím o upratovanie 13. ružu.
• V týždni od 26.7. do

1.8. 2021 , prosím o upratovanie 14. ružu.

• V týždni od 19.7. do 23.7.2021, bude prebiehať v našej farnosti prázdninový týždeň
výletov s myšlienkou: „Vo svete Ježišových príbehov.“ Sv. omša za účastníkov tábora
a animátorov bude v nedeľu 18.7.2021 o 10:30 hod. Srdečne pozývam.
• Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary:
január
zo svadby rod. Šimková
Vojčík Jozef
bohuznáma rodina
marec
z pohrebu Ondrejčáková
z pohrebu Komárová
Z pohrebu Kožejová
Gajdoš na kostol
Adam Macej z krstin
Marián Radimák - na kostol
Marián Radimák - fara
Pecuch milodar
apríl
p. Oravcová Mária
z krstín rodina Čačková
rodina Ištoková
z pohrebu J. Kraviara
bohuznáma rodina
bohuznáma rodina
Stašková Gizela

200 €
100 €
80 €
20 €
1061 €
36 €
100 €
200 €
20 €
70 €
100 €
500 €
35 €
720 €
50 €
100 €
100 €
100 €
20 €
50 €
20 €

bohuznámy
bohuznámy František
na kostola bohuznámy
Rodina Rohaľová
máj
bohuznámy
pohreb Okruhľanská
Gejza Sabanoš
bohuznámy
bohuznámy

rodina Okruhľanská
Sochovič Juraj
p. Seman
z pohrebu M. Desiatniková
jún
Merganičová
Svitková
Žecová
z pohrebu Kovalič
bohuznáma rod.

100 €
100 €
30 €
50 €
750 €
40 €
100 €
100 €
50 €
110 €
100 €
100 €
50 €
100 €
400 €
50 €
50 €
100 €
100 €
100 €

Liturgický program 12.7. - 18.7. 2021
13.07.2021 Utorok

07:00

16.07.2021 Piatok

18:00

Féria
ZBP Emílie 60 r.

Féria
† Milan Hanudeľ , 1.výr.
Sv. Andreja, Svorada a Beňadika, pustovníkov,
07:00 spomienka
† Pavol Pariľak

17.07.2021 Sobota

18.07.2021 Nedeľa

16. NEDEĽA CEZ ROK
07:30 ZBP Marián, 65 r.
10:30 Za účastníkov tábora

Liturgický program 19.7. - 25.7. 2021
Féria

20.07.2021 Utorok

07:00

23.07.2021 Piatok

18:00

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
† Andrej, Mária

24.07.2021 Sobota

07:00

Féria
† Ján, Barbora, Katarína, Semančíkovi

25.07.2021 Nedeľa

17. NEDEĽA CEZ ROK
07:30 † Ľuboš Ivanecký, 1.výr.
10:30 ZBP Jaroslav, Veronika, Dušan, Eva

† Margita Semančíková, 1.výr.

Liturgický program 26.7. - 1.8. 2021
27.07.2021 Utorok

18:00

29.07.2021 Štvrtok

06:30

30.07.2021 Piatok

18:00

31.07.2021 Sobota

07:00

01.08.2021 Nedeľa

07:30
10:30

Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
† Jozef Husovský, 1.výr.
Sv. Marty, spomienka
† Jozef Lukošík, 1.výr.
Féria
ZBP Helena Demčáková , 80 r.
Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
† Štefan, Mária, Adam, Zuzana, Dorota
18. NEDEĽA CEZ ROK
† Nadežda
Farnosť

