Hlas spod Mnícha
2. 3. – 8. 3. 2020
farský týždenník, číslo 9/2020, ročník II.

Liturgický kalendár
Pondelok

2.3.

KRIVÁŇ

18.00

Utorok

3.3.

KORYTÁRKY

18.00

Streda

4.3.

KRIVÁŇ

7.30

Štvrtok

5.3.

KRIVÁŇ

18.00

Piatok

6.3.

KORYTÁRKY

17.00

KRIVÁŇ

18.00

Sobota

7.3.

KRIVÁŇ

7.30

Nedeľa

8.3.

KRIVÁŇ

7.30

KORYTÁRKY

9.00

KRIVÁŇ

10.30

féria
+ manžel Mikuláš, sestra Helena a rodičia
z oboch strán
féria
+ rodičia Malatincovci a starí rodičia
z oboch strán
spomienka
sv. Kazimíra
Na úmysel ordinára
féria
+ Magdaléna Fekiačová, Anna Ľuptáková
a Ján Kminiak
féria
+ rodičia Paľkovci, sestra Anka a starí rodičia
z oboch strán
+ Jozef Stančík
ľub.spom.
Sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc
+ Anton Baláž, jeho rodičia a sestra Vilma
2. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ
+ Elena Balážová, 1. výročie
Za Božie požehnanie a zdravie
k životnému jubileu 40 rokov
Za veriacich farnosti

Upratovanie kostola:
Kriváň: skupina č. 16 Mária Ďuricová, č. 397
Korytárky: skupina č. 1 Dobrocká Emília, č. 285

Život farnosti

Prvý piatok a sobota

V týždni je prvý piatok - chorých budem spovedať ako obvykle -

štvrtok: Korytárky a u Svrčkov, piatok: Kriváň.
V sobotu pozývame na fatimský program na Raticovom vrchu autobus pôjde podľa rozpisu.

Zbierka
Minulú nedeľu bola farská zbierka na výmenu osvetlenia kostola.
Vyzbieralo sa 860 eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

Zbierka na Charitu
Dnes je celoslovenská zbierka na Charitu. Za vaše dary už dopredu
vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Pôstna krabička
Aj tento rok je možnosť formou „Pôstnej krabičky“ pomôcť trpiacim
v subsaharskej Afrike. Krabičky sú na stolíku pri novinách.

Prosba o službu lektora
Veľmi mi záleží na tom, aby okrem spevu a miništrantov sme sa
čím viacerí zapojili do liturgie. Lebo my sme Cirkev. To nie je niečo
mimo nás. Veľmi potrebujeme lektorov a každý, kto dokáže súvisle
prečítať text, môže sa stať lektorom. Prosím každého, kto by chcel dať
svoj hlas v službe farskému spoločenstvu ako lektor, aby sa zapísal
na hárok v predsieni kostola. Veď vo farnostiach, kde je menej ľudí
ako v Kriváni, majú aj o polovicu viac lektorov. Prosím, neberte to
ako kritiku, berte to ako pozvanie.

Stretnutie ružencového bratstva
Dnes po svätej omši bude stretnutie členov ružencového bratstva.

Stretnutie birmovancov
V piatok pri večernej svätej omši budeme pokračovať v príprave
birmovancov. Pred svätou omšou sa birmovanci spolu so svojimi
animátormi budú o 17.15 hod. modliť krížovú cestu. Prosím vás,
chlapci a dievčatá, aby ste na svätú omšu zostali dolu a v prednej
časti kostola, nie na chóre.

Stretnutie prvoprijímajúcich
Budúcu nedeľu bude stretnutie prvoprijímajúcich detí, ktoré sa po
svätej omši s rodičmi budú modliť krížovú cestu a po nej budeme
mať krátke stretnutie.

Krížové cesty
Pobožnosť krížovej cesty bude v Kriváni v piatok o 17.15 hod. a
v nedeľu o 11.20 hod.

Piatok 6. 3. 2020
Nedeľa 8. 3. 2020
Piatok 13. 3. 2020
Nedeľa 15. 3. 2020
Piatok 20. 3. 2020
Nedeľa 22. 3. 2020
Piatok 27. 3. 2020
Nedeľa 29. 3. 2020
Piatok 3. 4. 2020

Birmovanci
Rodiny prvoprijímajúcich detí
Ružencové spoločenstvo č. 2 – Mária Ďuricová
Ružencové spoločenstvo č. 4 – Anna Uhrinová
Ružencové spoločenstvo č. 3 – Anna Šúriková
Ružencové spoločenstvo č. 1 – Mária Mravcová
Ružencové spoločenstvo Anny Spodniakovej
Miništranti
Ružencové spoločenstvo č. 5 – Mária Danková

V Korytárkach pred svätou omšou v týždni 50 minút, v nedeľu po
svätej omši.

Pozvanie

Duchovné cvičenia pre laikov

V Banskobystrickej diecéze sa aj v tomto roku budú konať duchovné
cvičenia pre laikov, konané pod záštitou biskupského úradu:
Termín: 11. - 14. november 2020
Téma: Z vašich úst nech nevychádza nijaké zlé slovo...
Sprevádza: ThDr. Marián Bublinec, PhD.
Miesto konania: Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Banská
Bystrica - Badín
Prihlasovanie: Mgr. Vladimíra Turčanová, mail: sekretar.bb@rcc.sk,
tel. 048/4720801

Modlitbové stretnutia pre rozvedených
Pátri saletíni v Chrenovci - Brusne aj tento rok poriadajú Modlitbové
stretnutia pre rozvedených. Termíny: 19. apríl 2020, 7. jún 2020.
Miesto: Chrenovec - Brusno. Čas: 14.30 - 17.30 hod.

Sv. Kazimír

Svätec týždňa

* 5.10.1458 Krakov, Poľsko
† 4.3.1484 Grodno, (vtedy Litva, dnes Bielorusko)

Význam mena: túžiaci po pokoji

Nemoderný?
Kazimírovi rodičia boli poľský kráľ Kazimír IV. a kráľovná Alžbeta,
dcéra rakúskeho cisára Albrechta II. Narodil sa ako tretie dieťa
v poradí. Keď mal trinásť rokov, maďarskí šľachtici si ho zvolili za
kráľa. Jeho protivník, Matej Korvín, ktorý sa sám chcel stať kráľom,
mu znemožnil prevzatie moci. Mladý princ sa však tomu potešil,
pretože sa rozhodol pre duchovný stav. Odmietol aj ruku dcéry
cisára Fridricha III. Stalo sa to v roku 1481.
Kazimír bol už v detstve veľmi bystrý a nadaný. Otec si to všimol a
našiel mu výborného vychovávateľa – známeho poľského dejepisca
Jána Dlugosza. Ján, múdry pedagóg, odmieňal i trestal chlapca
spravodlivo, podľa zásluh. Raz, keď Kazimír výborne spravil svoju
úlohu, povedal mu: Preto, že si sa usilovne učil, môžeš si žiadať za
odmenu to, čo ti urobí radosť. Chlapec pohotovo odvetil: Rád by som
zostal o hodinu dlhšie v kostole...
Inokedy, keď sa už dlho modlil pred bohostánkom, prišiel
k nemu Ján a povedal: Už by bolo načase dopriať si oddychu, Kazimír.
On s úsmevom povedal: Moja radosť spočíva v Bohu. Stretávam sa
s ním pred oltárom a tam získavam viac potešenia a oddychu ako pri
hre alebo zábave...
Kazimírovo zdravie bolo slabé. Tuberkulóza, ktorú v tých časoch
nevedeli liečiť, ukončila jeho mladý život. Pochovali ho vo Vilne
v Litve, v univerzitnom kostole. Keď ateisti počas sovietskeho
obdobia premenili chrám na múzeum, preniesli kosti svätca do
chrámu sv. Petra a Pavla vo Vilne. Svätorečený bol pravdepodobne
v roku 1521 pápežom Levom X. a stal sa patrónom Litvy, Poľska
a mladých ľudí, najmä vynikajúcim pomocníkom v pokušeniach
proti čistote.
Kde hľadáš radosť a pokoj Ty? V zábave? V oddychu? ...
Už si to niekedy skúsil aj v kostole – pri Ježišovi?
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