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Slovo misionárov - postrehy
V Ľuboticiach naša rehoľa viedla ľudové misie už v roku 2002. Od vtedy nastal
výrazný pokrok. Stali ste sa samostatnou farnosťou a podľa vyjadrenia brata Stanislava,
ktorý tu bol pred 20-timi rokmi, vidno aj väčšiu účasť veriacich na misijnom programe.
Ďakujeme za veľmi žičlivé prijatie vo Vašej farnosti – najmä rodine, ktorá pre nás veľmi
pekne pripravila prízemie svojho domu, ale aj všetkým rodinám, ktoré nás pozvali na obed,
či večeru; veľmi dobre sme sa cítili u pána starostu aj v dennom stacionári pri krásne
aktívnych senioroch. V živote farnosti sa angažuje 15 ružencových ruží, čo je na cca 3700
obyvateľov veľmi pekný počet. Teší nás, že mnohí prichádzajú pred svätou omšou na
modlitbu posvätného ruženca, potešil nás aj počet ľudí, ktorí prichádzali na sväté omše,
ale aj tých, čo prišli na stavovské náuky, či detskú svätú omšu. Nejedná sa len o počet, ale
aj o pozornosť a nábožnosť. Sv. Ján Pavol II. povedal, že duchovné povolania sú
odpoveďou, ktorú Boh dáva modliacej sa cirkvi. V tomto roku sa dvaja Vaši farníci hlásia
do kňazského seminára. Modlite sa za nich i za nové duchovné povolania. V kostole
i v obci vidno mnoho mladých rodín, ktoré predstavujú veľký potenciál. Deti v lete prežili
zaujímavý denný tábor s duchovnou témou a aj počas misií boli ochotné pod vedením pani
učiteľky Baňasovej nacvičiť si predstavenie Poslednej večere, podľa videní bl. Anny
Kataríny Emmerichovej. Sme radi, že viacerí ste reagovali na našu výzvu a napísali ste nám,
čo Vás oslovilo na misiách. Pred Vami je veľká výzva – stavba budovy fary. Veríme, že sme
Vám boli aspoň trošku nápomocní v budovaní duchovného chrámu a to nech Vás
povzbudí pri stavbe domu farnosti, ktorý môže pomôcť ešte viac využiť potenciál, ktorý je
vo Vašej požehnanej farnosti. Misijný kríž nech Vám je povzbudením a pripomienkou na
to dobro, ktoré ste zažili počas misijného týždňa.

Misionári Martin, Stanislav a Tomáš

Sviatok Povýšenie svätého Kríža – historický pohľad
V roku 326 sv. Helena našla v Jeruzaleme kríž, na
ktorom zomrel Ježiš Kristus. Jej syn, cisár Konštantín
Veľký, dal na tom mieste v roku 335 postaviť veľkolepý
chrám. Sv. Helena do tohto chrámu uložila polovicu
nájdeného kríža a druhú polovicu poslala svojmu synovi
do Carihradu. Cisár si však ponechal iba časť a druhú časť
poslal do Ríma, kde ju dal uložiť do novopostaveného
chrámu svätého Kríža. Na pamiatku týchto udalostí sa v
Cirkvi začal sláviť sviatok Nájdenia sv. Kríža (2. mája). Časť
sv. Kríža, ktorá bola v jeruzalemskom chráme, tam ostala
až do roku 614. V tom roku kráľ Perzie Chosroes II.
spustošil Mezopotámiu, časť Sýrie a Palestínu. Kresťanov
povraždili alebo zobrali do zajatia. Mnohé poklady Cirkvi pobrali so sebou, medzi nimi aj
svätý kríž. Perzský kráľ dúfal, že mu zaň kresťania vyplatia veľké výkupné, keďže vedel, že
drevo kríža majú vo veľkej úcte. Vtedajší rímsky cisár Heraklius (610-641) poslal k
Peržanom vyslancov s prosbou o mier. Tí ich však vysmiali a ani nepustili k sebe. Vtedy
cisár, povzbudený carihradským patriarchom Sergiom vypovedal vojnu. Rozišiel sa so
svojou nezákonitou manželkou, obliekol sa do kajúceho rúcha a postavil sa na čelo
oduševneného vojska. Hoci ich bolo oproti pohanom málo, predsa dobyli Arménsko a
mesto Gazall, v ktorom mal Chosroes svoj palác. Zrúcal chrám boha Slnka i kráľov palác.
Daroval slobodu tisíckam zajatých Peržanov. Postupoval za utekajúcimi pohanskými
vojakmi. Porazený Chosroes stále unikal, vláčil so sebou starého jeruzalemského
patriarchu Zachariáša aj so svätým krížom. Napokon sa utiahol do opevneného mesta
Seleucia pri rieke Tigris. Tam ustanovil za svojho nástupcu Medarsesa, syna svojej
otrokyne. Keď sa to dopočul jeho prvorodený syn Sisroes, vzbúril sa proti tomu, uväznil
svojho otca a dal ho zavraždiť. Kráľom sa stal on a požiadal rímskeho cisára Heraklia o
mier. Vrátil Rimanom dobyté krajiny, kresťanov pustil na slobodu a vrátil aj poklady so
svätým krížom. Cisár Heraklius spolu s patriarchom Zachariášom v roku 629 slávnostne
vstúpili aj s celým sprievodom do Jeruzalema. Kríž uložili na oltár do chrámu, kde býval
predtým. Udialo sa to 14. septembra 629. Tento deň sa potom začal sláviť ako sviatok
Povýšenia sv. kríža. Niekoľko rokov potom mohamedánski Saracéni zaujali Jeruzalem. Aby
svätý kríž znova nepadol do rúk nepriateľov Krista, preniesli ho do Carihradu. Z neho
potom udeľovali východní rímski cisári čiastočky do jednotlivých chrámov ako relikvie.

OZNAMY:
• V stredu máme sviatok Povýšenia sv. Kríža. Pozývam vás na krížovú cestu o 17:30 hod.
v kostole. Potom nasleduje sv. omša.

• Vo štvrtok 15.9. 2022 máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie Patrónky
Slovenska. Sv. omše budú dopoludnia o 7:30 hod. a 10:30 hod.

• PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI: Stretnutia prvoprijímajúcich detí, budú vždy vo štvrtok, pri
detských sv. omšiach o 18:00 hod. Začíname vo štvrtok 22.9.2022. Po sv. omši bude
stretnutie rodičov. Prosím vás o vhodné plánovanie mimoškolských

aktivít

(krúžkov).

• V nedeľu 18.9.2022 pri sv. omšiach bude zbierka na rádio Lumen.
• V týždni od 19.9.2022 sú jesenné kántrové dni. Obsahom jesenných kántrových dní je
poďakovanie za úrodu. Ďakovať budeme vo štvrtok 22.9.2022 pri večernej sv. omši.
Deti pripravte si košíky s ovocím alebo zeleninou. Taktiež prosím aj ostatných, aby
pomohli s prípravou v kostole a doniesli niečo zo svojej úrody.

• Členovia SSV si môžu vyzdvihnúť Pútnik Svätovojtešský a podielovú knihu od pondelka
12.9. 2022 u p. Antonyovej, Makarenkova 16. Poplatok je 8 €.

• MS SČK vás v piatok 30.9.2022 pozýva na Ľubotickú kvapku krvi do Denného
stacionára v Ľuboticiach.

• CHCEM SRDEČNE POĎAKOVAŤ VŠETKÝM ZA PRÍPRAVU A CELÝ PRIEBEH MISIÍ.
VĎAKA VŠETKÝM, KTORÍ SA ZAPOJILI DO PRÍPRAVY SV. OMŠÍ A JEDNOTLIVÝCH
AKTIVÍT. VĎAKA ŽENÁM, KTORÉ PRIPRAVOVALI OBEDY A VEČERE. VĎAKA ZA VAŠU
PODPORU A OBETAVOSŤ.

VĎAKA AJ RODINE POTOCKEJ,

KTORÁ PONÚKLA

PRIESTORY NA UBYTOVANIE MISIONÁROV.

OHLÁŠKY:
TOMÁŠ ZÁVECKÝ, bývajúci v Ľuboticiach
a

MIROSLAVA ANTOLOVÁ, bývajúca v Ľuboticiach
OHLASUJÚ SA : 11.9.2022 – 1.krát, 14.9.2022 – 2.krát, 15.9.2022 – 3.krát

Liturgický program 12.9. – 18.9. 2022
13.09.2022 Utorok

-

14.09.2022 Streda

17:30
Krížová

15.09.2022 Štvrtok

-

16.09.2022 Piatok

-

17.09.2022 Sobota

11:00
Krst

18.09.2022 Nedeľa

-

Sv. Jána Zlatoustého, biskupa a učiteľa Cirkvi,
18:00 spomienka
ZBP František Vilcega
Povýšenie sv. Kríža, sviatok
† Renáta Hudáková
SEDEMBOLETNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY
SLOVENSKA, SLÁVNOSŤ
07:30 ZBP Mária
10:30 Jolana
Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, muč.,
18:00 spomienka
ZBP Ľudmila s rod.
18:00

Féria
07:00 ZBP Mária s rod.
16:00 Obrad manželstva
25.NEDEĽA CEZ ROK
07:30 ZBP rod. Antonyovej
10:30 Za veriacich farnosti

Liturgický program 19.9. – 25.9. 2022
20.09.2022 Utorok

-

Sv. Andreja Kima Taegona a Pavla Chonga
18:00 Hasanga, muč., spomienka
ZBP Pre rodinu Matúša

21.09.2022 Streda

-

07:00

Sv. Matúša, apoštola, sviatok
† Peter Jurášek

22.09.2022 Štvrtok

-

18:00

POĎAKOVANIE ZA ÚRODU
ZBP Daniela Šitarová s rod.

23.09.2022 Piatok

-

18:00

Sv. Pia z Pietralciny, kňaza, spomienka
† Alfonz, 10. výr.

24.09.2022 Sobota

-

07:00

Féria
† Mária Dzurčaninová

-

26.NEDEĽA CEZ ROK
07:30 ZBP Jozef Kvitkovič, 90 r.
10:30 ZBP DHZ Ľubotice

25.09.2022 Nedeľa

