OZNAMY
Uz. Šalgov
1. V nedeľu 30.8.2020 o 11.00 hod. bude sv. omša na Marduni
v katastri obce Rožkovany s požehnaním nového kríža.
2. V nedeľu 13.9.2020 o 11.00 hod. bude sv. omša na Kamennej,
v katastri obce Uzovské Pekľany s požehnaním nového kríža.
3. Spovedanie chorých bude v utorok 25.8.2020 doobeda
so začiatkom o 10.00 hod.
4. Na kostolné potreby sme si nazbierali 170,- €.
Uz. Pekľany
1. V nedeľu 30.8.2020 o 11.00 hod. bude sv. omša na Marduni
v katastri obce Rožkovany s požehnaním nového kríža.
2. V nedeľu 13.9.2020 o 11.00 hod. bude sv. omša na Kamennej,
v katastri obce Uzovské Pekľany s požehnaním nového kríža.
3. Na kostolné potreby sme si nazbierali 188,- €.
(Dokončenie z prvej strany)

Bohu, keď vstupuje do plánu spásy človeka. Je kráľovnou práve v tom, že
nás miluje a je nám na pomoci v každej našej potrebe, je našou sestrou a pokornou
služobníčkou.
A tu prichádzame k najdôležitejšiemu bodu. Ako Mária vykonáva túto svoju
kráľovskú hodnosť v službe lásky? Tak, že bdie nad nami, svojimi deťmi: sme
jej deti, ktoré sa na ňu obracajú v modlitbe, aby jej ďakovali, alebo ju požiadali o
jej materskú ochranu a nebeskú pomoc - možno po tom, čo stratili cestu, zlomení
bolesťou alebo trápením nad smutnými, strastiplnými udalosťami života. V
pokoji aj v ťažkých chvíľach života sa obraciame na Máriu a utiekame sa do jej
neustáleho orodovania, aby nám od Syna vyprosila všetky milosti a
milosrdenstvo potrebné pre naše putovanie po cestách tohto sveta. Na toho, ktorý
vládne celému svetu a má v rukách osud vesmíru, sa obraciame s dôveru
prostredníctvom Panny Márie. Ona je po stáročia vzývaná ako nebeská Kráľovná.
Úcta k Panne Márii je dôležitou súčasťou duchovného života. Nezabúdajme
sa na ňu s dôverou obracať v našich modlitbách. Mária určite neprestáva
orodovať za nás u svojho Syna. Keď sa na ňu pozeráme, snažme sa napodobňovať
jej vieru, jej štedré prijatie Ježiša. Naučme sa od Márie ako žiť. Mária je
Kráľovnou neba, je blízka Bohu, ale je aj Matkou každého jedného z nás, miluje
nás a počúva náš hlas.
(Z príhovoru pápeža Benedikta XVI. 22.8.2012)
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Panna Mária Kráľovná.
Je to sviatok, ktorý sa v Cirkvi slávi len odnedávna, avšak jeho pôvod je
prastarý. Mária je Kráľovnou, pretože je jedinečným spôsobom spojená so svojím
Synom - tak na pozemskej púti, ako aj v jeho nebeskej sláve. Teraz sa však
pýtame, čo to znamená Panna Mária - Kráľovná... Je to len jeden z mnohých
titulov - je koruna iba jedným z viacerých ornamentov? Čo to znamená? Čo
znamená tento kráľovský titul? Ako nám už bolo naznačené, je to dôsledok jej
spojenia so Synom, jeho životom v nebi, čiže v spoločenstve s Bohom.
Mária má účasť na Božej zodpovednosti za svet a na láske Boha k svetu. O
kráľovi alebo o kráľovnej máme predstavu, že je to niekto oplývajúci bohatstvom
a mocou - avšak kráľovstvo Ježiša a Márie je celkom iného druhu. Spomeňme si
na Pána. Výrazom jeho kraľovania je byť Kristom plným pokory, služby, lásky predovšetkým teda slúžiť, pomáhať a milovať. Spomeňme si, že Ježiš bol
vyhlásený za kráľa na kríži - prostredníctvom nápisu, ktorý zhotovil Pilát:
„Židovský kráľ“. V okamihu ukrižovania sa ukazuje, že je kráľom, no kráľom
trpiacim s nami, za nás, milujúcim nás až do krajnosti. Takto vládne a tvorí
pravdu, lásku a spravodlivosť. Alebo pri poslednej večeri sa skláňa, aby umyl
svojim učeníkom nohy... Kráľovská hodnosť Ježiša nemá nič spoločné s
bohatými a mocnými tohto sveta. On je kráľom, ktorý slúži svojim služobníkom
- možno to vidieť na celom jeho živote. A to isté platí aj o Márii: je kráľovnou v
službe Bohu a ľudstvu, je kráľovnou lásky, ktorá prežíva darovanie seba samej.
(Pokračovanie na štvrtej strane)

UZOVSKÝ ŠALGOV
Liturgický prehľad od 17.8.2020 do 30.8.2020

18.8. (ut)

sv. Helena

22.8. (so)

sobášna sv. omša

23.8. (ne)

Dvadsiata prvá
nedeľa
v cezročnom
období

Uzovský
Šalgov

zosnulí rodiny Lazorčákovej,
Birčákovej, Chovancovej
a Falatovej

Uzovský
Šalgov

Daniel Bomba
a Ľubomíra Vargová

Uzovský
Šalgov

† Jozef
† Štefan, Margita a Štefan

Ražňany

25.8. (ut)

féria

Uzovský
Šalgov

29.8. (so)

Mučenícka smrť
sv. Jána Krstiteľa

Uzovský
Šalgov

30.8. (ne)

Dvadsiata druhá
nedeľa
v cezročnom
období

18.30
15.30
7.30

9.00
Za živých a zosnulých členov
ružencového bratstva
† Štefan, Jozef a Justína

18.30

8.00

Uzovský
Šalgov

Z a BP Jozef s rodinou
Z a BP Pavol s rodinou
zosnulí rodiny Gaľovej

Ražňany

10.30

7.30

UZOVSKÉ PEKĽANY
Liturgický prehľad od 17.8.2020 do 30.8.2020
20.8. (št)

sv. Bernard, opát
a učiteľ Cirkvi

Uzovské
Pekľany

22.8. (so)

Panna Mária
Kráľovná

Uzovské
Pekľany

23.8. (ne)

Dvadsiata prvá
nedeľa
v cezročnom
období

Uzovské
Pekľany

Z a BP Štefan s rodinou
† Peter, Agnesa, Ján,
Mária a Juraj

8.00
Z a BP Vincent a Anna
(40 rokov manželstva)
s rodinou
zosnulí rodiny
Koleničovej, Vargovej,
Karchovej a Feckovej

Ražňany

24.8. (po)

sv. Bartolomej,
apoštol

Uzovské
Pekľany

27.8. (št)

sv. Monika

Uzovské
Pekľany
Uzovské
Pekľany

29.8. (so)

30.8. (ne)

Mučenícka smrť
sv. Jána Krstiteľa

Dvadsiata druhá
nedeľa
v cezročnom
období

Uzovské
Pekľany
Ražňany

19.00

10.30

9.00
9.00
† Anna, Štefan, Vladimír,
Alžbeta a Štefan

19.00

† Mária

9.00

Z a BP Gabriela s rodinou
Z a BP Ondrej a Zuzana
s rodinou

9.00

10.30

