OZNAMY
Uz. Šalgov
1.
2.
3.
4.
5.

Sv. spoveď bude v utorok 3.7.2018 od 16.00 hod, chorých od 15.00 hod.

Na tretiu nedeľu v mesiaci (15.7.) bude zbierka na kostolné potreby.
V sobotu 7.7.2018 bude Večeradlo o 18.30 hod.
Úprimné Pán Boh zaplať rodine Váhovskej za milodar z krstín.
Pozývame všetkých chlapcov vo veku 8 - 14 rokov na chlapčenskú nocovačku, ktorá sa
uskutoční v dňoch 23. - 25.7.2018.
6. Animátorky z Uz. Šalgova v spolupráci so združením Domka pozývajú všetky dievčatá
od ukončeného 5. roč. až do ukončeného 9. roč. na dievčenskú nocovačku, ktorá sa
uskutoční 31.7. - 3.8.2018 v Uz. Šalgove. Viac informácií v prihláškach, ktoré nájdete v
kostole.
7. Animátori z Uz. Šalgova v spolupráci so združením Domka, obcou a mladými z Ražnian
si pre vás opäť pripravili pridedinský tábor. Tábor je určený deťom, ktoré do začiatku
tábora dovŕšia 6 rokov, alebo ktoré v septembri nastupujú do 1. ročníka ZŠ, po v júni
ukončený 4. roč. ZŠ. Bude sa konať v dňoch 20. - 24.8.2018 v Uz. Šalgove. Deťom bude
vyplnený čas zhruba od 8.00 do 16.00 hod. Každý deň bude zabezpečená desiata, obed a
olovrant. Náklady spojené s realizáciou tohto tábora predstavujú 6 eur na deň. Ak by ste
mali záujem prihlásiť svoje dieťa na tento tábor, stačí vyplniť prihlášku a odovzdať ju do
29.7.2018 Barbore Pružinskej, č.d.171, tel. č. 0907 081 662.
8. Tohto roku oslavujeme 10. ročník Športuje celá rodina! Akcia bude prebiehať 14.7.15.7.2018 v Uzovskom Šalgove pri kaštieli. Môžete sa tešiť na bohatý program:
Sobota:
18:00- svätá omša v kostole
- hosť Peter Gombita (rímskokatolícky kňaz venujúci sa bezdomovcom)
- pre toto dielo bude prebiehať zbierka trvanlivých potravín - môžete ich priniesť do
budovy ZŠ 12.7.2018 v čase od 16:00 do 17:00 a 13.7.2018 v čase od 8:00 do 15:00
- finančná zbierka bude počas svätej omše
- 20:00- divadlo "Rodinné dedičstvo"
Nedeľa:
08:00- svätá omša v kostole
10:00- začiatok súťaženia
12:00- obed- GUĽÁŠ zadarmo
17:00- koniec súťaženia
- súťaž v polke
- vystúpenie súboru SABINÍK
- Šalgovská TALENTMÁNIA
- talentová súťaž pre deti do 15r.
- zaspievaj, zatancuj, alebo ukáž, čo vieš! Môžeš sa predstaviť sám, alebo vezmi aj
kamarátov
- pre priaznivcov futbalu- premietanie majstrovstiev sveta
- zábava s LEVELOM

Uz. Pekľany
1. Spovedať pred prvým piatkom budeme v stredu 4.7.2018 od 19.30 hod. do 20.30 hod.
Chorých budeme spovedať v stredu od 14.30 hod.

2. Na tretiu nedeľu v mesiaci (15.7.) bude zbierka na kostolné potreby.
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Prázdniny
A je to tu!
Konečne prišiel ten čas, čas prázdnin a dovoleniek, keď deti a rodičia spriadajú
plány na čas voľna a oddychu. Budeme mať viac času na veci, ktoré bežne
zanedbávame. Doprajme si oddych, radosť z maličkostí, ktoré sú nám ponúkané.
Využime čas na oživenie a povzbudenie nášho organizmu, no nezabúdajme na nášho
Stvoriteľa, ktorý sa k nám prihovára v prírode a vo stvoreniach. Čerpajme silu z týchto
prameňov. Boh nemá dovolenku, pôsobí stále a zjavuje nám svoju lásku. Šírme túto
radosť všade, kam nás prázdninový a dovolenkový čas zanesie. Boh bdie stále nad
nami. Venujme Mu to, čo mu často nestihneme dať počas roka.
Prázdniny. Iste si sa už zamýšľal nad významom toho slova. A vieš, že neznamenajú
prázdne dni, dni bez záujmu o povinnosti, o duchovný život, o skutky lásky, že to nie
sú dni bez záujmu o iných. Si nesmierne bohatý! Dostal si do daru týchto 62 dní.
Nestrať z nich ani jeden deň, ani jednu hodinu. Už sa nebudú nikdy opakovať! Nuž
nečakaj a s chuťou vykroč..., vyplň svoj život dobrom, nech pre zlo neostane miesto.
Pred Boží súd predstúpil istý človek a sebaisto vyznáva: „Pozri, Pane, zachoval
som všetky tvoje prikázania, nič zlé som neurobil, nijakú nespravodlivosť, nijaký
zločin. Pane, moje ruky sú čisté.“
„To je pravda, ale, žiaľ, sú i prázdne,“ – odpovedal Najvyšší Sudca.
Preto ty sa usiluj, aby si sa naplnil dobrými skutkami a krásnymi zážitkami.
Už vieš, ako prežiješ prázdniny? Aj počas nich sa snaž ostať predovšetkým Božím
dieťaťom, ktoré si svoje poklady zhromažďuje v nebi. Možno ti v tom pomôžu aj tieto
prázdninové predsavzatia. Môžeš si ich ešte doplniť.
CHCEM
každý deň začať a končiť modlitbou,
každý deň urobiť niekomu radosť,
každý deň sa naučiť niečo nové,
každý deň byť lepší ako včera,
každý deň si všímať, kto potrebuje moju pomoc,
každý deň hovoriť pravdu,
každý deň si niečo pekné prečítať.
(Pokračovanie na tretej strane)

UZOVSKÝ ŠALGOV
Liturgický prehľad od 2.7.2018 do 15.7.2018
Uzovský
Šalgov

† Darina, Anton
Z a BP pre bohuznámu rod.

Uzovský
Šalgov

Za zosnulých rod.
Smetankovej a Cehelskej

Uzovský
Šalgov

† František
Z a BP pre Magdalénu a jej
rod.
† Anna, Ján, Michal, Veronika
Poďakovanie za 60 r. života
Márie s prosbou o Z a BP pre
jej rod.
† Mária, Pavol, Katarína,
Irena, Juraj, Johana, Miroslav
Z a BP pre rod. Feketeovú

3.7. (ut)

sv. Tomáš, apoštol

5.7. (št)

sv. Cyril a Metod,
slovanskí
vierozvestcovia

6.7. (pia)

féria

8.7. (ne)

Štrnásta nedeľa
v cezročnom
období

Uzovský
Šalgov

10.7. (ut)

féria

Uzovský
Šalgov

14.7. (so)

féria

Uzovský
Šalgov

Na úmysel darcu

18.00

Uzovský
Šalgov

Poďakovanie za 50 r. života
Františka s prosbou o Z a BP
pre jeho rod.
Poďakovanie za 50 r. života
Alžbety s prosbou o Z a BP
pre jej rod.

8.00

15.7. (ne)

Pätnásta nedeľa
v cezročnom
období

Lektori
3.7. (ut)
5.7. (št)
6.7. (pia)
8.7. (ne)
10.7. (ut)
14.7. (so)
15.7. (ne)

Skupina 3
Skupina 3
Skupina 3
Skupina 4
Skupina 4
Skupina 4
Skupina 5

5.7. (št)
8.7. (ne)
15.7. (ne)

Obetné dary
Ján Slaninka
Sabína Dlugošová
Pavol Jurčák

Ľudmila Slaninková
Elena Čajkovská
Tatiana Jurčáková
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18.30
8.00

18.30
8.00

18.30

UZOVSKÉ PEKĽANY
Liturgický prehľad od 2.7.2018 do 15.7.2018
5.7. (št)

sv. Cyril a Metod,
slovanskí
vierozvestcovia

6.7. (pia)

féria

8.7. (ne)

Štrnásta nedeľa
v cezročnom
období
féria

12.7. (št)

15.7. (ne)

Pätnásta nedeľa
v cezročnom
období

Uzovské
Pekľany

Z a BP pre Máriu a jej rod.
† Ján, Anna

Uzovské
Pekľany

17.30

Uzovské
Pekľany

† Bartolomej, Andrej,
Margita, Jozef, Helena
Z a BP pre bohuznámu rod.
Z a BP pre rod. Galeštokovú
Z a BP pre Annu (90 r.) a jej
rod.

Uzovské
Pekľany

† Štefan, Michal, Mária
† Jozef, Ján, Mária, Ján

18.30

Uzovské
Pekľany

† Helena, Ján, Anna,
Michal, Helena
Z a BP pre Ondreja, Emíliu,
Zuzanu, Mariána

10.30

10.30

8.00

Lektori
5.7. (št)
6.7. (pia)
8.7. (ne)
12.7. (št)
15.7. (ne)

Jana Ondíková
Jana Ondíková
Cecília Petrová
Lenka Kollárová
Marek Gruška

Mária Mokrá

5.7. (št)
8.7. (pia)
15.7. (ne)

rod. Hudáková
rod. Poševková
Františka Marcinčinová, Jana Ondíková

Lenka Kollárová
Margaréta Grušková

Ľuboslava Pekárová
Ľuboslava Pekárová
Eva Petrová
Eva Petrová
Daniela Hlubeňová

Obetné dary

Upratovanie kostola
rod. Hrubá č. 51, rod. Hrubá č. 52
6.7. (pia)
rod. Osadzuková, rod. Pekárová
13.7. (pia)
(Dokončenie z prvej strany)
Keď pôjdeš na prázdniny ...
Rozlúč sa s rodičmi, ale nie s Bohom.
Nezabudni si vziať do tašky nielen veci pre telo, ale aj pre dušu (Sv. Písmo, dobrú knihu).
Obuj si také topánky, aby vydržali aj na cestách do kostola.
Choď po všetkých cestách a križovatkách, ale nezabudni ani na cesty Božie.
Smetie hádž do odpadkového koša, nie do svojej duše.
Na ceste nehádž kamene, ale úsmevy.
Nasaď si čierne okuliare tak, aby ti nezacláňali Boha.
Nasýť si žalúdok, ale nenechaj hladovať ani dušu.
Choď podľa kompasu, ale aj podľa Sv. písma a ver, nezablúdiš.
Vráť sa po prázdninách zdravý, ale aj lepší, nie horší.
Drž sa, modlím sa za Teba!
Duchovný otec Pavol

