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Pondelok 3.týždňa
v Cezročnom období

---

Štvrtok 3.týždňa
Tarnov
v Cezročnom období
Sv. Jána Bosca, kňaza,
Mokroluh
spomienka
Štvrtá nedeľa
v Cezročnom období,
Tarnov
Obetovanie Pána,
Vigília

Nedeľa

Sobota

Štvrtok

Sv. Tomáša Akvinského, Kružlovská Huta
kňaza a učiteľa Cirkvi
Mokroluh
spomienka
Streda 3.týždňa
Rokytov
v Cezročnom období

Piatok

Streda

Utorok

Pondelok

054/ 4725075

Štvrtá nedeľa Mokroluh
v Cezročnom období,
Rokytov
Obetovanie Pána,
sviatok Kružlovská Huta
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HROMNICE
OBETOVANIE PÁNA
V sobotu večer
(1.februára) a pri
všetkých nedeľných
omšiach (2.februára)
bude požehnanie
Hromničných sviec.

Stupne liturgických slávení
Liturgia, čiže slávenie spoločenstva, pozná viacero stupňov liturgického slávenia:
FÉRIA deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca
ĽUBOVOĽNÁ
spomienka na konkrétneho svätého, ktorá sa môže alebo nemusí sláviť
SPOMIENKA

SPOMIENKA povinná spomienka
SVIATOK vyšší stupeň slávenia. Pri liturgii sa spieva Glória (Sláva Bohu)
najvyšší stupeň slávenia. Do liturgie sa okrem Glórie pridáva aj
SLÁVNOSŤ Vyznanie viery (Verím v Boha). Niektoré slávnosti sú aj prikázanými
sviatkami.
V tento deň sa koná slávnostná bohoslužba (sv. omša). Spieva sa Glória
NEDEĽA – DEŇ
(okrem Adventného a Pôstneho obdobia) a je aj Vyznanie viery. Každý
PÁNA
kresťan-katolík je povinný zúčastniť sa v nedeľu na sv. omši.
Osobitným termínom je prikázaný sviatok. Označuje slávnosť, ktorú
PRIKÁZANÝ
máme zasvätiť ako nedeľu (zúčastniť sa sv. omše a nekonať ťažké
SVIATOK
práce).

PRIKÁZANÝCH SVIATKOV MÁME CELKOVO DEVÄŤ:
PANNA MÁRIA BOHORODIČKA (1.1.)
ZJAVENIE PÁNA – TRAJA KRÁLI (6.1.)
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA (ŠTYRIDSIATY DEŇ PO VEĽKEJ NOCI, ŠTVRTOK)
NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI – BOŽIE TELO (DRUHÝ ŠTVRTOK PO
NEDELI ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO)
SV. PETER A PAVOL, APOŠTOLI (29.6.)
NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE (15.8.)
VŠETKÝCH SVÄTÝCH (1.11.)
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE (8.12.)
NARODENIE PÁNA (25.12.)

Od človeka, ktorý si dobre všíma svet už nejaký ten rok, som dostal toto:
„Tí, čo sa narodili pred rokom 1980
sú skutoční hrdinovia, akýsi majstri
prežitia. Ale skutočne ! Len sa zamysli
nad tým, tí čo sa narodili pred rokom
1980, je to hotový zázrak, že sme prežili.
My sme ešte nemali detské sedačky v
autách. A keď sme sa išli bicyklovať, nie že
sme nemali prilby a chrániče, ale ani
poriadny bicykel sme nemali. Nenudili sme
sa, keď sme mali príležitosť, išli sme sa von
hrať. Áno, von! Celý deň sme boli vonku a
naši rodičia len dúfali, že ešte žijeme a sme
vcelku, veď ani klasický telefón nemal
každý, nie to ešte mobil. Hlavne nie my, deti!
V lete sme behali vo vysokej tráve a v
blízkom lese, a predsa sme nemali vyrážky a
alergické záchvaty. Nevedeli sme, čo je
alergia na peľ. Keď sme spadli, poranili sme
sa, zlomila sa nám niektorá končatina, alebo
sme si len jednoducho rozbili hlavu, nikto
nikoho kvôli tomu nezažaloval. Na vine sme
boli proste my. Toto takto fungovalo a naši
rodičia sa nestarali do toho.
Naše stravovacie návyky podľa
dnešných poradcov na zdravú výživu
obsahovali v jedlách viacnásobnú smrteľnú
dávku škodlivín.
A predsa sme tu.

Pili sme sirupy a malinovky, ktoré ani
zo správ nepočuli o umelých sladidlách a
konzervačných látkach, boli vyrobené z
ozajstného cukru. Limonády sme si miešali
sami a na neumytom ovocí sme si
maškrtnícky pochutnávali priamo zo
stromov.
Mali sme kamarátov! Takých, Ktorých
sme stretli na ulici či na ihrisku. Keď neboli
tam, jednoducho sme zazvonili k nim a oni
nás pustili dovnútra. Nemuseli sa pýtať
rodičov a ani my sme sa nemuseli pýtať
našich!
Nevozili nás rodičia všade autom ...
A predsa sme tu.
Keď sme dostali zaucho od učiteľa
neprebodli sme ho hneď nožom, nedávali
sme ho na súd a nesťažovali sme sa doma
rodičom. Ba, naopak, radšej sme to
ani neprezradili.
Poznali sme zákony a keď sme ich
porušili, rodičia sa nás nezastali. Pretože
nás naučili tak žiť, aby sme vedeli čo
znamená
POVINNOSŤ, SVEDOMIE,
ZODPOVEDNOSŤ, DOBRÝ POCIT.“

SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, kňaz a učiteľ Cirkvi – spomienka: 28.január
Narodil sa v roku 1225 v Taliansku. Študoval na Monte Cassino, neskôr v Neapole, v Paríži
a v Kolíne nad Rýnom. Veľmi sa zaslúžil o filozofiu a teológiu. Patrí medzi najväčšie
osobnosti kresťanskej teológie. Zomrel v roku 1274.
Toto sú niektoré jeho slová:

 Kto všetko pochopí, všetko odpustí. (Sv. Tomáš Akvinský)
 Priatelia sa radujú a sú smutní pre tie isté veci. (Sv. Tomáš Akvinský)
 Akýkoľvek skutok lásky si zasluhuje večný život. (Sv. Tomáš Akvinský)
...............................................

SV. DON BOSCO, kňaz – spomienka: 31.január
Narodil sa v roku 1815 v Taliansku. Detstvo mal tvrdé. Keď sa stal kňazom, vložil všetky
svoje sily do výchovy chlapcov. S tým cieľom založil rozličné diela a najmä Spoločnosť
svätého Františka Saleského (saleziánov). Napísal aj knihy na prehĺbenie a obranu viery.
Zomrel v roku 1888. Tú sú niektoré jeho slová...:

 Buďte veselí, ale nehrešte. (sv. Don Bosco)
 Ak sa ocitnete v dajakom nebezpečenstve pre dušu alebo pre telo, vzývajte anjela
strážcu. Uisťujem vás, že vám pomôže a vyslobodí vás. (sv. Don Bosco)
 Usiluj sa dobrým príkladom a dobrým slovom zachraňovať duše v tom postavení,
ktoré ti Pán určil. (sv. Don Bosco)
 Záleží mi na tom, aby sa dobré skutky šírili, a nie na tom, koľko to stojí. (sv. Don
Bosco)
 Dbajte len na to, čo o vás povie Pán, a nie na to, čo dobrého alebo zlého povedia
ľudia. (sv. Don Bosco)
 Zlí sú odvážni preto, že druhí sa boja. Buďte odvážni a uvidíte, ako im ovisnú krídla.
(sv. Don Bosco)
 Raduj sa, konaj dobro a nechaj vrabce štebotať. (sv. Don Bosco)
 Odpočinieme si až v nebi... (sv. Don Bosco)



