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Svätý Otec upravuje jeden z paragrafov

Katechizmu

Svätý Otec František schválil dekrétom novú úpravu paragrafu 2267 v Katechizme Katolíckej

cirkvi vydanom v roku 1992. Nový text znie nasledovane:
„Dlhý čas sa použitie trestu smrti zo strany zákonitej autority, po riadnom procese, pokladalo
za primeranú odpoveď vzhľadom k závažnosti niektorých zločinov a za prijateľný prostriedok,
aj keď extrémny, na ochranu spoločného dobra.
Dnes je stále viac živé povedomie, že dôstojnosť osoby sa nestráca ani po spáchaní ťažkých
zločinov. Okrem toho sa tiež rozšírilo nové vnímanie zmyslu trestných sankcií zo strany štátu.
Napokon, zaviedli sa účinnejšie systémy väzby, ktoré garantujú náležitú ochranu občanov, ale
zároveň neoberajú definitívnym spôsobom odsúdeného o možnosť vykúpiť sa.
Preto Cirkev vo svetle Evanjelia učí, že «trest smrti je neprípustný, keďže napáda
nedotknuteľnosť a dôstojnosť človeka» a s rozhodnosťou sa angažuje za jeho zrušenie na
celom svete.“
Text vychádza z príhovoru pápeža Františka účastníkom stretnutia organizovaného Pápežskou
radou na podporu novej evanjelizácie, ktoré sa konalo vo Vatikáne 11. októbra 2017. Nové
znenie paragrafu schválil Svätý Otec 11. mája 2018 počas audiencie prefekta Kongregácie pre
náuku viery, kardinála Luisa Ladariu Ferrera. 
Nové oficiálne znenie paragrafu 2267 s podpisom kardinála Luisa Ladariu a dátumom 1.
augusta  2018, dňom spomienky sv. Alfonsa Maria de´Liguori. Vo forme Rescriptum „ex
Audentia SS.mi“ ho publikoval vatikánsky denník L´Osservatore Romano a stalo sa súčasťou
Acta Apostolicae Sedis, čím boli naplnené formálne podmienky promulgovania danej zmeny.

Kardinál Ladaria o tejto zmene informoval všetkých biskupov sveta aj osobitným listom, v
ktorom vysvetlil, že „nové znenie bodu 2267 Katechizmu Katolíckej cirkvi vyjadruje autentický
rozvoj doktríny“ a že „nie je v protiklade s predošlým učením Magistéria. To sa dá vysvetliť vo
svetle prvoradej zodpovednosti verejnej autority chrániť spoločné dobro, v sociálnom
kontexte v ktorom trestné opatrenia vnímali rozdielne a diali sa v prostredí v ktorom bolo
náročnejšie garantovať, že zločinec nemôže znova zopakovať svoj trestný čin“.

(Zdroj: www.tkkbs.sk, spracoval Marcel Stanko)
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1. čítanie: Ex 16, 2-4. 12-15
Ž: 78, 3+4b-d. 23-24. 25+54
Refrén: Pane, daj nám chlieb z neba!
2. čítanie: Ef 4, 17. 20-24
Evanjelium: Jn 6, 24-35

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Ježiš sa veľmi ostro pustil do konfrontácie 
so zástupom: „Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov
a nasýtili ste sa.“ Je to trápne ale pravdivé. Boh chce rozdávať svoju posilu, ale nejde to bez
vzťahu medzi darujúcim a obdarovaným. Podmienkou je uveriť, že Boh je dobrý, že chce
človeka urobiť šťastným. Zástup Ježišovi napriek veľkým znameniam neverí! Pán má
pripravený obrovský dar, znamenie nesmiernosti svojej lásky, ponúka človekovi účasť na
Božom živote… Sú ale ľudia ochotní uveriť? A my? (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára.

Rímska diecéza

otvorila beatifikačný

proces Chiary

Corbella Petrillo

Rímska diecéza začala proces

blahorečenia mladej Rimanky Chiary
Corbella Pertillo, ktorá obetovala život, aby
priviedla na svet svoje dieťa. V tehotenstve
jej bola diagnostikovaná rakovina jazyka,
avšak pre to, aby zachránila svoje dieťa,
začala s agresívnou liečbou až po pôrode.
Umrela v roku 2012, rok po narodení svojho
tretieho dieťaťa Francesca.
Dekrét otvárajúci diecézny beatifikačný

proces predstavuje Chiaru ako „laičku,
manželku a matku veľkej viery v Boha“,
pričom dodáva: „Jej obetovanie je majákom
svetla nádeje, svedectvom o viere v Boha -
Darcu života a príkladom lásky, ktorá je
väčšia než strach a smrť.“
Príbeh Chiary Corbelly, ktorú kardinál
Agostino Vallini, niekdajší vikár Svätého
Otca pre Rímsku diecézu, pri slávení jej
pohrebnej svätej omše nazval „druhou
Giannou Berettou Mollou“, poznajú aj
mnohí Slováci, a to vďaka knihe s názvom:
„Chiara Corbella Petrillo. Narodili sme sa a
už nikdy nezomrieme“, ktorá vyšla v
slovenskom preklade vo vydavateľstve LÚČ.
Hrdinský príbeh Chiary a jej manžela krátko
po jej smrti opísali ich dôverní priatelia -
manželia Cristiana Paccini a Simone Troisi.
Chiara umrela v povesti svätosti 13. júna
2012, pochovaná je na rímskom cintoríne
Verano, kam ju o príhovor chodí prosiť
mnoho budúcich mám.

(Zdroj: www.tkkbs.sk, spracovala Anna Sabolová, ml.)
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 12.8.-18.8. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. Mária Feníková.   

Cyklopúť: Z dôvodu konania farskej cyklopúte nebudú v týždni sv. omše až do piatku. Modlite
sa účastníkov púte a my berieme všetkých vás v duchu so sebou. Zvlášť budú námahy a sv.
omše obetované na vami odovzdané úmysly. V prípade pohrebu v tomto čase obráťte sa
prosím na bratov pavlínov vo farnosti Vranov – Sever (057/4421807).

Kurzy pre snúbencov: Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v jeseni opäť ponúka pre
snúbencov možnosť absolvovať víkendové kurzy prípravy na manželstvo, ktoré sa v mesiaci
september budú realizovať: v Brehove v termíne 14. – 16. 9. 2018 a v Bardejovských Kúpeľoch
v dňoch 21. – 23. 9. 2018. Bližšie informácie sú uvedené na našej stránke
www.rodina.rimkat.sk. V prípade záujmu sa snúbenci môžu prihlásiť na kurz vyplnením
formulára dostupného na uvedenej stránke. 

Rozpis lektorov:
19. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. - r. onderkova, p. Lengvarská; 10.00 hod. - r.
Baranova, r. sabolova.
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Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220;

Pevná linka na faru - 057 4426 286.

Z farskej matriky

Vmesiaci júl nás opustila Mária Chvaščáková.

Krsty a sobáše neboli žiadne.
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ppoNdELoKoNdELoK 06.08.201806.08.2018
Premenenie Pána (sviatok)

uu toRoKtoRoK 07.08.201807.08.2018

ss tREdatREda 08.08.201808.08.2018
Sv. Dominika, kňaza (spomienka)    

ŠŠ tvRtoKtvRtoK 09.08.201809.08.2018
Sv. Terézie Benedikty od Kríža
(Edity Steinovej), panny a
mučenice, patrónky Európy
(sviatok) 

pp iatoKiatoK 10.08.201810.08.2018
10.8. Piatok

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
(sviatok)

sv. omša: 1830 + Jozef Saxun (50. výročie)

ss oBotaoBota 11.08.201811.08.2018
Sv. Kláry, panny (spomienka) 

Modl. večeradlo :700

sv. omša: 800 na odčinenie urážok a rúhaní 
proti Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie

sv. omša (Jaa): 1830 + Rudolf Hrubovský (1. výročie)    

NN EdEľaEdEľa 12.08.201812.08.2018

19. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

sv. omša: 800 za farnosť

sv. omša: 1000 ZBP Ján (70 rokov)  

Sv. ruženec: 1430

LituRgiCKýLituRgiCKý pRogRaMpRogRaM odod 06.08.2018 06.08.2018 dodo 12.08.201812.08.2018

“V každom človeku je slnko; len ho nechať žiariť.“ (Lucius Seneca)


