Hlas spod Mnícha
3. 2. – 9. 2. 2020
farský týždenník, číslo 5/2020, ročník II.

Liturgický kalendár
Pondelok

3.2.

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Sv. Oskára, biskupa

KRIVÁŇ

18.00

+ Anna Kamenská

Utorok

4.2.

féria

KORYTÁRKY

18.

+ rodina Sekerešová a Halajová

Streda

5.2.

KRIVÁŇ

7.30

Štvrtok

6.2.

Sv.Agáty, panny a mučenice
Na úmysel ordinára
Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov,
mučeníkov

KRIVÁŇ

18.00

+ Ladislav Hronec a manželka Júlia

Piatok

7.2.

féria

KRIVÁŇ

18.

+ František Švoňava a rodičia z oboch strán

Sobota

8.2.

Sv. Hieronyma Emilianiho
Sv. Jozefíny Bakhity, panny

KRIVÁŇ

7.30

+ manžel Ján

Nedeľa

9.2.

OBETOVANIE PÁNA

KRIVÁŇ

7.30

Za veriacich farnosti

KORYTÁRKY

9.

+ Imrich Paľko a rodičia z oboch strán, brat Jozef

KRIVÁŇ

10.

00

00

00
30

ľub.spom.

spomienka

spomienka

ľubvoľná
spomienka

sviatok

+ Mikuláš Halaj

Upratovanie kostola:
Kriváň: skupina č. 12, Božena Paučová
Korytárky: skupina č. 13, Debnárová Anna, 232

Život farnosti

Svätoblažejské požehnanie

V pondelok je spomienka na svätého Blažeja, biskupa a mučeníka.

Počas svätej omše udelím svätoblažejské požehnanie hrdla
v Kriváni a v utorok v Korytárkach.

Prvý piatok
V týždni je prvý piatok v mesiaci. Chorých a starých budem spovedať
ako obvykle - vo štvrtok Korytárky a U Svrčkov, v piatok Kriváň.

Krúžok šikovných rúk
V stredu 5. februára bude pokračovať Krúžok šikovných rúk
v spoločenskej miestnosti fary.

Adorácia
Vo štvrtok 6. februára po večernej svätej omše bude adorácia a
modlitby Tešiteľov Božského Srdca.

Stretnutie birmovancov
V piatok 7. februára budeme počas večernej svätej omše pokračovať
v katechéze pre birmovancov. Preto vás, chlapci a dievčatá, všetkých
pozývam na túto svätú omšu.

Stretnutie prvoprijímajúcich
V nedeľu 9. februára počas svätej omše o 10.30 a po nej bude
stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi. Prosím, aby ste
na toto stretnutie prišli všetci.

Svätec týždňa
Svätý Blažej
* ? Sebasta, Arménsko
† 316 (?) Sebasta, Arménsko
Význam mena: blaisos (gr.) – neobratný, brebtavý, tupý

Posledné želanie
Blažej pochádzal zo Sebasty v Arménsku. Študoval ﬁlozoﬁu, stal
sa lekárom. Ľudia ho mali radi pre jeho ochotu pomáhať a lásku
k chorým. Nerozlišoval medzi bohatým a chudobným, priateľom,
či cudzincom. Svoje povolanie po čase zanechal a celý život zasvätil
Bohu v modlitbe a tichu púšte. Ľudia však za ním prichádzali so
svojimi chorobami a on ich liečil. Po smrti biskupa ho z púšte

zavolali na biskupský stolec v jeho rodnom meste.
Počas prenasledovania za cisára Licínia bol zatknutý, uväznený
a veľa trpel. Počas jeho väzenia sa uvádza prípad chlapca, ktorému
hrozilo udusenie kosťou. Biskup ho uzdravil, hoci stav bol
beznádejný.
Blažej zomrel po ukrutných mukách. Keď jeho telo driapali
železnými hrebeňmi a už bol na pokraji síl, sťali ho mečom. Stalo sa
tak okolo r. 316.
Pred smrťou Blažej vyslovil svoje posledné želanie. Nepovedal ho
však ani sudcovi, ani katovi. Patrilo Ježišovi Kristovi. Prosil Pána,
aby prijal jeho život ako obetu za duševne i telesne chorých; aby na
jeho príhovor uzdravil prosiacich od chorôb hrdla a všetkého zla.
Na jeho sviatok sa sviecami udeľuje „svätoblažejské požehnanie“,
ktoré má aj v časoch vyspelej medicíny svoj zmysel. Týmto spôsobom
totiž prejavujeme svoju ľudskú krehkosť ohrozenú chorobami a
zároveň prejavujeme dôveru v Božiu pomoc v chorobe aj v zdraví.
Sv. Blažej je uctievaný aj ako patrón dobrej svätej spovede, lekárov,
hudobníkov, obchodníkov, kamenárov a zároveň aj ako ochranca
zvierat. Je veľkým patrónom chorvátskeho mesta Dubrovník.
V ikonograﬁi sa zobrazuje ako biskup, ktorý žehná a jeho atribútmi
sú jeleň, pastorál, vtáky s obživou, dve prekrížené sviece a povraz
ako nástroj mučenia

Pozvánka
Náš príbeh
Farnosť Detva pozýva manželov na sv. omšu za rodiny s dp. dekanom
a farárom farnosti Banská Bystrica — Katedrála Mgr. Petrom
Staroštíkom, ktorá sa bude sláviť v nedeľu 16. 2. 2020 o 15.00 hod.
v kostole sv. Františka v Detve.
Po sv. omši bude nasledovať prednáška psychologičky PhDr. ThDr.
Márie Homolovej, PhD. v „Chudobienci“.
Nie je podmienkou prísť v pároch. O deti sa postarajú animátori.
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