OZNAMY
Uz. Šalgov, Uz. Pekľany
1. V nedeľu 13.9.2020 o 11.00 hod. bude sv. omša na Kamennej,
v katastri obce Uzovské Pekľany s požehnaním nového kríža.
2. V nedeľu 13.9.2020 bude zbierka Boží hrob, ktorá sa posiela do
Svätej zeme na podporu tam žijúcich kresťanov.
3. S novým školským rokom začneme v našej farnosti prípravu na
birmovku. Na birmovku pôjdu stredoškoláci: prváci, druháci a
tretiaci. V septembri bude prihlasovanie. Do 30.9.2020 sa môžete
prihlásiť v sakristii po každej sv. omši. Neplatí to, keď sv. omšu
bude slúžiť iný kňaz. Kvôli podpísaniu súhlasu so spracovaním
osobných údajov musí prísť birmovanec mladší ako osemnásť rokov
s rodičom, aby on ako právny zástupca tento súhlas podpísal.
Uz. Šalgov
1. Spovedanie pred prvým piatkom v utorok od 17.00 hod.
2. V sobotu 5.9.2020 o 8.00 hod. bude Večeradlo.
3. Na kňazský seminár sme nazbierali 372,- €.
Uz. Pekľany
1. V utorok 1.9.2020 po sv. omši bude spovedanie chorých.
2. Spovedanie pred prvým piatkom vo štvrtok od 17.00 hod.
3. V sobotu 5.9.2020 o 9.00 hod. bude Večeradlo.
4. Na kňazský seminár sme nazbierali 237,- €.
(Dokončenie z prvej strany)

Boh nám teda dáva do našich rúk nový školský rok. Je na nás, čo
z neho urobíme. Či darované talenty rozmnožíme, alebo ich zakopeme.
Vždy môžeme počítať s Božou pomocou i ochranou. Rovnako
i s pomocou Panny Márie, našej nebeskej Matky, ktorej narodeniny
i meniny v tomto mesiaci slávime.
Chlapci a dievčatá, žiaci a žiačky, študenti a študentky, školský rok
máte vo svojich rukách. Najviac záleží od Vás a na Vás. Rodičia i starí
rodičia, učitelia i vychovávatelia Vám budú vždy nápomocní.
Vám všetkým, ktorým so školským rokom začínajú nové
povinnosti, prajem a vyprosujem od nášho nebeského Otca Božie
požehnanie a od našej nebeskej Matky pomoc a ochranu.
S prianím zdravia, šťastia i Božieho požehnania, Váš duchovný
otec Pavel.
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Nový školský rok.
Rok je len jeden. Z rôznych uhlov pohľadu poznáme však rokov
veľa.
Svoj rok majú poľnohospodári i záhradkári, poľovníci i rybári.
V kolobehu dvanástich mesiacov sa im pravidelne opakujú práce
a povinnosti.
Svoj 365 dňový kolobeh majú meteorológovia i astronómovia.
Tiež ekonómovia i účtovníci.
Najznámejší je pre nás rok kalendárny, cirkevný a školský. Všetky
„tieto roky“ sú ešte aj v rôznych častiach našej zemegule iné. Prvý január
a Silvester rámcujú náš kalendárny rok. Advent a slávnosť Krista Kráľa
otvárajú a uzatvárajú ten cirkevný. No a v septembri začíname rok
školský.
Stojíme na prahu nového školského roka. Nevieme, aký bude a čo
nám prinesie. Ten minulý bol iný ako všetky doterajšie.
Nie je dôležité, čo nám tento nový školský rok prinesie, ale dôležité
je to, čo my prinesieme jemu. To, aký bude, nezáleží od okolností, ktoré
prídu, ale od nás, ako ich prijmeme, ako sa k nim postavíme. Úspešnosť
nového školského roka je v našich rukách. Záleží od nás ako sa budeme
snažiť, učiť, usilovať, ako budeme pracovať. Jeho hodnota bude v tom, čo
my doňho vložíme. Kto sa nechce učiť, kto sa nebude snažiť, tomu ani
najlepší učiteľ na svete nepomôže. Kto však bude pracovitý a usilovný, ani
korona kríza, či akákoľvek iná, mu nebude prekážkou.
(Pokračovanie na štvrtej strane)

UZOVSKÝ ŠALGOV
Liturgický prehľad od 31.8.2020 do 13.9.2020

1.9. (ut)

6. svetový deň
modlitieb za
ochranu
stvorenstva

4.9. (pia)
5.9. (so)

6.9. (ne)

Uzovský
Šalgov

† Štefan
† Ján, Štefan a Margita

18.30

Prvý piatok

Uzovský
Šalgov

Z a BP Anton s rodinou
Zosnulí rodiny Šimčíkovej,
Molčanovej a Vojtekovej

17.30

Fatimská sobota

Uzovský
Šalgov

Dvadsiata tretia
nedeľa
v cezročnom
období

Uzovský
Šalgov

9.00
Z a BP rodina Lukáčová
† Štefan, Imrich, Marta,
Imrich, Helena, Johana
a Konštantín

Ražňany

8.9. (ut)

Narodenie Panny
Márie

Uzovský
Šalgov

12.9. (so)

Najsvätejšie meno
Panny Márie

Uzovský
Šalgov

13.9. (ne)

Dvadsiata štvrtá
nedeľa
v cezročnom
období

Uzovský
Šalgov

Ražňany

10.30

7.30
† Anton, Alžbeta, Ján, Viktor,
Roman a Mária

17.30
8.00

Z a BP Martin
† Anna a Michal

7.30

9.00

UZOVSKÉ PEKĽANY
Liturgický prehľad od 31.8.2020 do 13.9.2020
1.9. (ut)
2.9. (st)

6. svetový deň
modlitieb za
ochranu
stvorenstva
féria

Uzovské
Pekľany

9.00

Uzovské
Pekľany

10.00

Uzovské
Pekľany

4.9. (pia)

sv. Gregor Veľký,
pápež a učiteľ
Cirkvi
Prvý piatok

5.9. (so)

Fatimská sobota

6.9. (ne)

Dvadsiata tretia
nedeľa
v cezročnom
období

Uzovské
Pekľany
Uzovské
Pekľany

3.9. (št)

7.9. (po)
8.9. (ut)

sv. košickí
mučeníci Marek,
Melichar, Štefan

Uzovské
Pekľany

† Jozef a Margita

18.30
10.00

Z a BP rodina Osadzuková
a Smreková

9.9. (st)
10.9. (št)

féria

Uzovské
Pekľany

Najsvätejšie meno
Panny Márie

Uzovské
Pekľany

Sv. omša
na Kamennej
s požehnaním
kríža

Uzovské
Pekľany
Ražňany

9.00

7.30

Uzovské
Pekľany
Uzovské
Pekľany
Uzovské
Pekľany

13.9. (ne)

18.30

Ražňany

Narodenie Panny
Márie
féria

12.9. (so)

Z a BP Marián
† Jozef a Danka

8.00
Z a BP Edita

18.30

† Juraj, Margita, Juraj,
Helena a Marta
† Vendelín
† Anna, Peter, Milan,
Žofia a Ján

8.00
18.30
9.00

Z a BP Marián s rodinou
† Andrej, Mária, Andrej,
Alžbeta a Jozef

9.00

11.00

