OZNAMY
Uz. Šalgov, Uz. Pekľany
1. Otcovia biskupi nás upozorňujú, že druhá vlna ochorenia sa
stáva reálnou hrozbou, preto sa treba správať zodpovedne a nerobiť
z výnimiek pravidlo. Prosíme vás, rúška sú v kostoloch stále
povinné. Kňaz zasa nemusí mať rúško vtedy, ak zachová odstup
minimálne dva metre od ostatných osôb. Takisto stále platí
povinnosť dezinfikovania rúk. Spôsob podávania svätého
prijímania je do rúk. Na znak pokoja si ľudia nemajú podávať ruky,
a sväteničky pri vstupoch do chrámov majú zostať naďalej
prázdne.
Uz. Šalgov
1. V sobotu 1.8.2020 bude o 8.00 hod. Večeradlo.
Uz. Pekľany
2. V sobotu 1.8.2020 bude o 9.00 hod. Večeradlo.

(Dokončenie z prvej strany)

Streda patrí biblickej žene sv. Marte, žienke domácej. Gazdinka, veľmi
šikovná a pohostinná. Zároveň žena silnej viery, ktorá sa preukázala pri smrti jej
brata Lazára. Štvrtok je deň našej slovenskej blahoslavenej Zdenky Schelingovej,
panny a mučenice.
Piatok je sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa rehole jezuitov a v sobotu sv.
Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, zakladateľa rehole
redemptoristov.
Nedeľa je deň Porciunkuly. Máme pred očami malý kostolík, v ktorom zomrel
sv. František z Assisi a s ním sa spájajú plnomocné odpustky.
V modlitbe a hlavne v každej sv. omši sa spájame so svätými, aby nás
posväcovali, pomáhali nám a prihovárali sa za nás v nebi u Otca.
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Svätí Boží, orodujte za nás!
V týchto dvoch týždňoch, ktoré sú pred nami, budeme sláviť odpust sv. Anny.
Svätí sú spojení s nami a my s nimi. Tvoríme jednu Cirkev i s dušami v očistci.
Svätí, ktorí tvoria Cirkev oslávenú, pomáhajú nám putujúcim na zemi i trpiacim
v očistci. Chceme si všimnúť a pripomenúť svätcov týchto dvoch týždňov.
V pondelok je sv. Margity (Margaréty) Antiochijskej. Zvíťazila nad drakom
znamením kríža. Sv. Vavrinec, utorkový svätec, bol jeden zo siedmich rímskych
diakonov, ktorí boli v tom čase najbližší spolupracovníci pápeža.
V stredu je sv. Márie Magdalény. Ako prvej sa jej zjavil Ježiš po
zmŕtvychvstaní a poslal ju ohlásiť túto správu apoštolom. Preto jej pápež
František dal titul apoštolka apoštolov.
Štvrtok je sviatok sv. Brigity Švédskej, patrónky Európy. Veľmi ju trápilo, že
sa pápež presunul z Ríma do Avignonu. Prispela k tomu, že sa z Avignonu vrátil
naspäť do Ríma. Po krátkom čase znova odišiel do Avignonu a Brigita mu
predpovedala skorú smrť. Tak sa aj stalo.
V piatok si spomíname na sv. Šarbela, ku ktorému sa v dnešných časoch šíri
veľmi veľká úcta. Je veľkým pomocníkom, orodovníkom a cez neho Boh robí
veľa zázrakov.
Sobota je sviatok sv. Jakuba, apoštola a v nedeľu spomienka na sväticu nášho
odpustu, sv. Annu. Teraz po reforme liturgického kalendára si spolu s ňou
spomíname aj na jej manžela sv. Joachima. Je chvályhodné, aby sme si uctievali
oboch rodičov Panny Márie.
Pondelok je deň sv. Gorazda, žiaka našich vierozvestcov, nástupcu sv. Metoda
na biskupskom stolci. Bol synom našej zeme a prvý Slovan vysvätený na kňaza
a biskupa.
(Pokračovanie na štvrtej strane)

UZOVSKÝ ŠALGOV
Liturgický prehľad od 20.7.2020 do 2.8.2020

21.7. (ut)

25.7. (so)

26.7. (ne)

sv. Vavrinec
z Brindisi, kňaz
a učiteľ Cirkvi

Uzovský
Šalgov

sv. Jakub, apoštol

Uzovský
Šalgov

Sedemnásta
nedeľa
v cezročnom
období

Uzovský
Šalgov
Ražňany

28.7. (ut)

féria

Uzovský
Šalgov

1.8. (so)

sv. Alfonz Mária
de Liguori, biskup
a učiteľ Cirkvi

Uzovský
Šalgov

2.8. (ne)

Osemnásta
nedeľa
v cezročnom
období

Uzovský
Šalgov

Ražňany

Z a BP Pavol a Mária (30
rokov manželstva) s rodinou
Z a BP rod. Mužná,
Hrabčáková, Štofaníková
a Martonová

18.30

8.00
Z a BP Magdaléna (50 rokov
života) s rodinou
Z a BP bohuznáma rodina
† Ján

9.30

10.30

Z a BP Magdaléna s rodinou
† Michal, Anna, Vincent,
Pavol, Margita a Marta

18.30

9.00

Z a BP Mária s rodinou
† Michal a Róbert

7.30

10.30

UZOVSKÉ PEKĽANY
Liturgický prehľad od 20.7.2020 do 2.8.2020
20.7. (po)

22. výročie
povodne

Uzovské
Pekľany

23.7. (št)

sv. Brigita,
rehoľníčka
a patrónka
Európy

Uzovské
Pekľany

24.7. (pia)

sv. Šarbel
Machlúf, kňaz

Uzovské
Pekľany

8.00

25.7. (so)

sv. Jakub, apoštol

9.00

26.7. (ne)

Sedemnásta
nedeľa
v cezročnom
období

Uzovské
Pekľany
Uzovské
Pekľany
Ražňany

27.7. (po)

sv. Gorazd
a spoločníci

Uzovské
Pekľany

30.7. (št)

Bl. Zdenka
Schelingová,
panna a mučenica

Uzovské
Pekľany

31.7. (pia)

sv. Ignác
z Loyoly, kňaz

Uzovské
Pekľany

1.8. (so)

sv. Alfonz Mária
de Liguori, biskup
a učiteľ Cirkvi

Uzovské
Pekľany

2.8. (ne)

Osemnásta
nedeľa
v cezročnom
období

Uzovské
Pekľany
Ražňany

18.30
Z a BP Stanislav (80 rokov
života)
Z a BP rod. Hrubá,
Zborayová, Novotná
a Adamková

Z a BP Marek a Monika
† Ján a Veronika

18.30

7.30

10.30

8.00
Z a BP Anna (50 rokov
života) s rodinou
Z a BP Jozef

18.30
8.00

10.00
Z a BP Zuzana
† Jozef a Danka

9.00

7.30

