Máme nového pomocného biskupa

Jána Kuboša
Naša diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa
ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v
Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie
menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020).
Vysvätili ho 24.6.2020
vkladaním rúk
a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv.
Martina v Spišskej Kapitule. Hlavným svätiteľom
a kazateľom počas slávnostnej svätej omše bol
spišský biskup Mons. Štefan Sečka, spolusvätiteľmi
apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo
Guido Ottonello a emeritný pomocný biskup Spišskej
diecézy Mons. Andrej Imrich.
"Chcem vyjadriť radosť a vďačnosť, že Svätý Otec
František ustanovil nového člena biskupského
kolégia, ktorý v jednote s ním a s ostatnými biskupmi
bude posväcovať ľudí v pravde Kristovho evanjelia
a bude ich pastierom. Dobrý pastier volá každú ovcu
po mene. Je to obrazné vyjadrenie Božej blízkosti.
Dobrý pastier pozná svoje ovce a ovce idú za ním,
lebo poznajú jeho hlas. Terajší Svätý Otec František
často žiada od nás kňazov: „Buďte pastiermi, ktorých
bude cítiť vôňou po ovciach.“ Milý spolubrat Ján,
želám a vyprosujem Ti, aby si aj ty v svojom poslaní
napĺňal tieto slová pápeža, ktorý ťa vybral za
pomocného biskupa pre našu diecézu. Rob to v duchu
tvojho biskupského hesla: „v každej dobrote,
spravodlivosti a pravde", odkázal v homílii novému
biskupovi jeho hlavný svätiteľ - biskup Sečka, ktorý
do služby biskupa vstupoval pred 18 rokmi - u svojho
predchodcu Mons. Františka Tondru. Po Andrejovi
Imrichovi sa stal druhým pomocným biskupom
Františka Tondru a po jeho smrti v roku 2012 aj jeho
nástupcom na čele diecézy.
Otec biskup Štefan Sečka novému biskupovi zaželal,
aby vytváral jednotu so samotným Kristom.
(Pokračovanie v strede)

(Pokračovanie z poslednej strany)

"Boží Syn so svojím oživujúcim slovom má preniknúť
celú tvoju osobu, celé tvoje bytie, milý spolubrat, aby
si s ním vytváral jednotu. Nech on sám ťa utvára,
formuje a urobí svetlom národov," povedal. Od
dnešného dňa bude podľa jeho slov pred biskupom
stáť náročná úloha, o ktorej hovorí apoštol Pavol
svojmu spolupracovníkovi Timotejovi:
„Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj
a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.
Lebo príde čas, keď neznesú zdravé účenie, ale
nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im
šteklili uši.“
(2 Tim 4, 2 - 3)
"Drahý spolubrat, vstupuješ do služby biskupa pre
náročné časy, keď sám na vlastnej koži zažiješ realitu
týchto slov. Zakúsiš kritiku, neprijatie a odmietnutie
pre tvoju vernosť Cirkvi. Keď prídu tie chvíle,
povzbudzujem ťa slovami apoštola Pavla, ktorými
ďalej vyzýva Timoteja: „Znášaj útrapy, konaj dielo
evanjelistu, plň svoju službu.“
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Hierarchia a charizma
...sú potrebné pre Cirkev
V pondelok slávime sviatok dvoch najväčších apoštolov,
ktorí majú síce sviatok jeden deň, ale je medzi nimi viac
rozdielov, než toho čo majú spoločné.
Nevzdelaný Peter a nadštandardne vzdelaný Pavol.
Peter: učeník a apoštol od začiatku
Pavol: pripojený k apoštolom až po obrátení
Peter: prenasledovaný ...Pavol: prenasledovateľ
Toto je len veľmi stručná ukážka charakteristiky týchto
dvoch svätcov...
To čo ich spája je dôležitejšie než všetky rozdiely. Je to,
že obaja uverili v Ježiša Krista a stali sa učeníkmi.
Obidvaja boli obdarení špeciálnym darom pre dobro
Cirkvi. Apoštol Peter ako prvý pápež sa stal nositeľom
hierarchickej moci a apoštol Pavol bol obdarený (dar=
charizma = pomazanie pre niečo) schopnosťou a silou
ohlasovať evanjelium v pohanských krajinách
a budovaniu kresťanských komunít vo vtedajšom
kultúrnom svete.
Tak ako to fungovalo v prípade týchto dvoch apoštolov
by to malo fungovať aj v súčasnej Cirkvi. Všetci, ktorí sú
obdarení akýmkoľvek darom Ducha Svätého pre
budovanie Cirkvi, musia spolupracovať a rešpektovať
dar hierarchie. Toto je jediný spôsob, ako môže Cirkev
rásť a byť zdravým spoločenstvom veriacich
a mystickým telom Kristovým.
SH

V cirkvi sme privítali
Adorácia bude vo štvrtok od 16:30

29. jún až 5. júl 2020
6:30
Voľný úmysel (RH)
9:00
Na úmysel celebranta (RH)
Pondelok
Za Boží ľud (obetné dary: 3) (SH)
18:00
Poďakovanie za školský rok 19/20 a za
8:00
požehnanie pre žiakov a učiteľov (RH)
Utorok
ZBP, B požehnanie a oslobodenie od
18:00
závislosti alkoholu pre syna (RH)
ZBP, B požehnanie a oslobodenie od
6:30
Streda závislosti alkoholu pre syna (RH)
18:00
+ Anna Bulvasňáková (1r.) č. 655 (SH)
6:30
ZBP, B požehnanie a oslobodenie od
Štvrtok závislosti alkoholu pre syna (RH)
18:00
6:30
Piatok
17:45
18:15
Sobota
19:00
7:00
8:30
Nedeľa
10:30

Poď. a ZBP pre deti a rod. č. 420 (SH)
+ švagor a + bratia a BP č. 390 (RH)
Poď. za 25 r. života pre syna a BP pre
rodinu č. 422 (SH)
Fatimská pobožnosť (SH)
Poď. za 50 r života a BP pre rodinu č.
865 (SH)
Na úmysel celebranta (RH)
Na úmysel celebranta (RH)

Pon

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV
Slávnosť – prikázaný sviatok

...nech je ich život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a im samým na spásu.

Uto

Féria

PÁN SI POVOLAL

Str

Féria

Stanislav Bjaloň (+ 67)
Stanislav Bulák (+ 54)

Štv
Pia
Sob
Ned

Návšteva Panny Márie
sviatok
Sv. Tomáš, apoštola
sviatok
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
SV. CYRILA A METODA,
SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV
slávnosť

Spovedať budeme pol hodiny pred sv. omšami ráno
a večer. V utorok od 17:00 h., vo štvrtok od 16:30
h. a v piatok od 16:00 h. V pondelok nespovedáme.
V CSS STUDIENKA budeme spovedať vo štvrtok
od 9:00 a o 10:00 tam bude sv. omša.
Chorých v dedine navštívime: v piatok od 8:00 h.
************************

Sviatosť manželstva chcú prijať

Lektorská služba na nedele a sviatky – skup. 2

Marek Šustek, syn rodičov Františka a Veroniky
rod. Pidíkovej, bývajúci v Novoti a
Natália Sochuľáková, dcéra rodičov Karola a Viery
rod. Dibdiakovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa druhý krát

Prosíme, aby sa na fatimskej pobožnosti 4.7.2020
modlili ruženec tieto ružencové spoločenstvá:
Sv. Kláry
1. a 3. desiatok
Sv. Košických mučeníkov 2. a 4. desiatok
Sv. Ľudovíta
5. desiatok

Tomáš Žatkuliak, syn rodičov Erika a Márie
rod. Knapčíkovej, bývajúci v Novoti a
Michaela Stroková, dcéra rodičov + Miroslava
a Libuši rod. Meškovej, bývajúca v Lomnej
Ohlasujú sa prvý krát

Za Boží ľud (obetné dary: 4) (SH)

krst: 21.6.2020 – Oliver Florek,
Miriam Ovšáková a Tomáš Michlik

Nech ich Pán prijme k sebe
do radosti večného života

Termíny nedeľných pútí
ku kaplnkám a krížom v chotári
Počas nedeľných popoludní je tu ponuka pre
rodiny, urobiť si „malý výlet“ a pomodliť sa
spoločne pri našich kaplnkách v chotári.
V prípade silného dažďa sa modliť spoločne
nebudeme. Deti si môžu v kostole zobrať
zberateľské kartičky, do ktorých pri kaplnke
dostanú pečiatku a v septembri kartičky
odovzdajú v sakristií.
5.7.2020 pobožnosť pred kostolom ku cti
sv. Cyrila a Metoda (RH)
12.7.2020 Kríž na holi (RH)
19.7.2020 Božské srdce – grúň (SH)
26.7.2020 Sedembolest. Antušákov vŕšok (SH)
2.8.2020 Sedembolestná grúň – (RH)
9.8.2020 Kríž na Srogoňovom grúni (RH)
16.8.2020 Kaplnka P. Márie na Modlovke (SH)
23.8.2020 Kríž za veľkým kopcom (SH)
30.8.2020 Sv. Hubert – Bieránka (RH, SH)
13.9.2020 vigília povýšenia sv. kríža
15:00 Kríž na Modlovke (RH)
16:00 Kríž v Járku (za Agro...)
17:00 Kríž na Bieranke (SH)

