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Národné stretnutie mládeže P18, PREŠOV 26. – 29.
júl 2018 

Modlitba #ModlimeSaZaP18

Milosrdný Otče, ty nás voláš žiť naše vlastné životy ako cestu spásy. Pomôž nám

spomínať na minulosť s vďačnosťou, prijímať prítomnosť s odvahou a budovať budúcnosť
s nádejou. Pane Ježišu, náš priateľ a brat, ďakujeme ti, že na nás hľadíš s láskou. Veď nás,
aby sme počuli tvoj hlas, ktorý rezonuje v srdci každého z nás so silou a svetlom Ducha
Svätého. Daj nám milosť byť Cirkvou, ktorá s pulzujúcou vierou a mladistvou tvárou
komunikuje ostatným radosť evanjelia. Pomôž nám budovať takú spoločnosť, ktorá túži po
spravodlivosti a priateľstve. Modlime sa za pápeža a biskupov, za mladých, za všetkých,
ktorí sa zúčastnia Svetových dní mládeže v Paname a Národného stretnutia mládeže P18 v
Prešove a tiež za tých, ktorí ich pripravujú. Naša Pani z Antiguy, patrónka Panamy, pomôž
nám modliť sa a žiť s veľkodušnosťou ako ty: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa
tvojho slova.“ (Lk 1, 38) Amen. 
Imrimatur: Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. žilinský biskup Žilina, 22. januára 2018,
prot. č. 71/2018-2 

(podľa www.narodnestretnutiemladeze.sk pripravil Marcel Stanko)
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Exercičný dom sv. Ignáca z Loyoly v Prešove ponúka duchovné
cvičenia 

Prešov 18. júla (TK KBS) Exercičný dom svätého Ignáca z

Loyoly v Prešove ponúka nasledovné termíny duchovných
cvičení v auguste a v septembri 2018. 

- 2. - 5. 8. 2018, Zem, na ktorej stojíš, je svätá (DC pre mladých do 35 rokov), Branislav
Beniač SJ
- 13. - 19. 8. 2018, Nasledovať Ježiša (2. týždeň DC), Ján Revák SJ
- 20. - 24. 8. 2018, DC pre kňazov, Viliam Karľa SJ
- 20. - 26. 8. 2018, Môj život má byť Magnifikatom, Ján Majerčák SJ
- 27. 8. - 2. 8., DC individuálne, Jaroslav Rindoš SJ

- 1. - 9. 9. 2018, Jediné, čo má zmysel, je láska, Jozef Šuppa SJ
- 3. - 9. 9. 2018, Fundament života, Ľubomír Pilarčík SJ
- 6. - 9. 9. 2018, DC pre rodičov jezuitov, kňazov a rehoľných osôb, Ján Majerčák SJ
- 24. - 30. 9. 2018, DC s prorokom Jeremiášom, Branislav Beniač SJ
- 27. - 30. 9. 2018, Pane, posilni moju vieru, Jozef Šuppa SJ
- 24. 9. - 2. 10. DC individuálne, Martin Benko SJ
Na duchovné cvičenia sa možno prihlásiť - písomne: Exercičný dom, Pod Kalváriou 81, 080
01 Prešov; telefonicky (051 7460 511; 0948 892 929) v pracovných dňoch od 8.00 do
16.00; e-mailom: domsj.po@gmail.com. Treba uviesť termín duchovných cvičení, meno a
priezvisko, rok narodenia, presnú adresu a telefonický kontakt. Nástup na duchovné
cvičenia je v prvý deň termínu do 16.00 hod., ukončenie je po obede v posledný deň
uvedeného termínu. Poplatok za ubytovanie a stravu na jeden deň je 18 €. 

1. čítanie: Jer 23, 1-6
Ž: 23, 1-3. 4. 5. 6
Refrén: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
2. čítanie: Ef 2, 13-18
Evanjelium: Mk 6, 30-34

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Učeníci sú v plnom nasadení, obsluhujú zástup,
hovoria s ľuďmi, obhajujú Učiteľa, načúvajú
mu. Dokonca boli na prvej misijnej ceste po dvoch a zažili, že Božia moc bola s nimi. Ale Pán
nevidí predovšetkým výkon, ale ich samotných. Boh si všíma nás, výkon je až na nejakom
druhom či ďalšom mieste. Prvý je človek. A rovnako reaguje Kristus, keď uvidí zástup, ktorý
túži po Bohu. Grécke slovo, ktoré tu zaznie, označuje zľutovanie či súcit. Boh je súcitný a nie
je ľahostajný. Ako ale vyriešiť núdzu všetkých? U ž čoskoro učeníci zažijú zázrak Božieho
súcitu. Teraz predovšetkým vidia, že Ježiš je hlboko ľudský! (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára.



vv čaSEčaSE odod 23.07.2018 23.07.2018 dodo 29.07.201829.07.2018
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 29.7.-4.8. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. Mária Kurucová.      
Požehnanie dopravných prostriedkov: V pondelok 23. júla, v predvečer spomienky na sv.

Krištofa, patróna cestujúcich, pútnikov a šoférov, po skončení sv. omše asi o 1915 požehnáme
všetky autá, bicykle a iné dopravné prostriedky, ktoré budú na ploche pred našim novým
kostolom. Ktorí máte záujem, môžete to využiť.  
Spovedanie: Kvôli odpustovej slávnosti v starom kostole i vzhľadom na blížiaci sa prvý piatok
využite možnosť vyspovedať sa v tomto týždni. Na budúci týždeň budem viac dní v detskom
tábore. 
Cyklopúť: Cykloklub Fatimskej Panny Márie oznamuje, že v dňoch 3. až 10. augusta vykoná
svoju tradičnú letnú cyklopúť. Tohto roku navštívime pútnické miesta na Morave - Velehrad a
Svatý Hostýn (najstaršie Mariánske pútnické miesto v Českej republike). V Poľsku navštívime
Skóczow, Wadovice, Krakow a Nowý Sacz. Tak ako po minulé roky aj teraz budete mať
možnosť vložiť do pripravenej krabičky svoje úmysly, za ktoré budú slúžené sväté omše na
pútnických miestach. Svojim prípadným milodarom podporíte tohtoročnú púť cykloklubu.
Zbierka: Otec arcibiskup sa obracia na nás s prosbou o podporu prípravy slávnosti
blahorečenia Anky Kolesárovej formou finančnej zbierky. My sme vo farnosti mali možnosť
podporiť Domček i túto slávnosť v máji, ale teraz ide o celodiecéznu zbierku, tak kto môže,
nech prispeje v nedeľu 29.7. milodarom do označených krabičiek.
Rozpis lektorov:
17. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. Jenčova.
ohlášky: 
1. Dominik DOBOŠ,syn Milana a Ľudmily rod. Hládekovej, bývajúci v Čemernom a Nikola
HUMENÍKOVÁ, dcéra Štefana a Márie rod. Čižovej, bývajúca vo Vranove nad Topľou, ohlasujú
sa 2. krát.
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Z farskej matriky
Vmesiaci jún prijali sviatosť krstu: 

Matej Bača
Sára Koronowska
Nina Ternilová

Sviatosť manželstva si vyslúžili:
Ing. Milan Dobranský a Jana Šimčáková
Lukáš Štefanko a Zuzana Lukáčová
Pavol Antuš a Michaela Poláková
Opustil nás Andrej Kolesár
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PPoNdELoKoNdELoK 23.07.201823.07.2018
Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky
Európy  

Sv. spoveď: 1630

Sv. omša: 1830 ZBP Jana a Anna s rodinami  

Poklona Sv. olt.: 1915 + požehnanie vozidiel 

uu toRoKtoRoK 24.07.201824.07.2018
Sv. Šarbela Makhlufa, kňaza; sv.
Krištofa, mučeníka (ľubovoľná
spomienka) 

Sv. omša (Jaa): 630 + Anna Pavlová (3. výročie);
+ Viktória Baranová

SS tREdatREda 25.07.201825.07.2018
Sv. Jakuba, apoštola (sviatok)  

Sv. spoveď: 1630

Sv. omša: 1830 za zosnulých z rodiny Slukovej  

ŠŠ tvRtoKtvRtoK 26.07.201826.07.2018
Sv. Joachima a Anny, rodičov
panny Márie 
(v starom kostole slávnosť)  

Poklona Sv. olt. (JaA): 1700 + sv. spoveď

Modl. večeradlo (JaA): 1730

Sv. omša (Jaa): 1830 ZBP Anna Bindasová (80 rokov)
(celebruje o. Lukáš Mohler, novokňaz)

PP IatoKIatoK 27.07.201827.07.2018
Sv. Gorazda a spoločníkov
(spomienka)

Sv. spoveď: 1700

Sv. omša: 1830 + Michal Labon (10. výročie)          

SS obotaobota 28.07.201828.07.2018 Modl. večeradlo: 1730

Sv. omša: 1830 ZBP Anna Šnelcerová (80 rokov)           
(liturgický program v novom kostole)

NN EdEľaEdEľa 29.07.201829.07.2018
17. NEDEĽA V CEZROČNOM

OBDOBÍ
ODpUStOVÁ SlÁVNOSť SV. JOACHiMA A

ANNy

Sv. omša: 800 za farnosť  

Modl. večeradlo (JaA): 930

Sv. omša (Jaa): 1030 ZBP Jana Radová (50 rokov); 
ZBP František Béreš (50 rokov)

(celebruje páter Metod Ján Lajčák, O. Praem.)

LItuRgICKýLItuRgICKý PRogRaMPRogRaM odod 23.07.2018 23.07.2018 dodo 29.07.201829.07.2018

“Pane, nežiadam o ľahšie bremeno, ale o silnejšie ramená.“ (Sv. Augustín)


