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farnosť sv. Petra a Pavla

Topoľa

Christós posreďí nás!
Zosnutie Presvätej Bohorodičky
Uprostred augusta slávime posledný
mariánsky sviatok v cirkevnom roku. Pred
naším zrakom znova oživuje udalosť ukončenia pozemskej púte a jej slávny vstup do
nebeskej slávy. Východná tradícia pomenovala túto premenu Máriinho života
z pozemského na nebeský liturgickým názvom uspenie – zosnutie. A začala
s úctou uspenskej Bohorodičky hneď po
Efezskom koncile (r. 431). Tým sa odlišuje
od západnej tradície, ktorá slávi sviatok od
7. stor, pod názvom Nanebovzatie Panny
Márie.
Je pozoruhodné, že až v našich časoch
dozrel čas pre definitívne vyjadrenie Cirkvi
– dogmu o viere, ktorá tu bola prítomná dlhé stáročia. Cirkev ústami Pia XII.
v roku 1950 vyhlásila: „Je Bohom zjavenou pravdou, že nepoškvrnená
vždy panenská Matka Božia, Mária, po skončení svojho pozemského
života bola vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy (DS 3903)“. Týmto
vyhlásením Cirkev učí, že Boh osobitným spôsobom vyplnil svoje prisľúbenia na
Márii a pre jej plnosť nadprirodzenej svätosti ju hneď po skončení pozemskej púte
vzal k sebe do neba. Ako je známe, práve univ. prof. ThDr. Mikuláš Russnák, gen.
vikár prešovskej eparchie (1878 – 1954), podal pri príprave tejto dogmy znamenitú
prácu Svätej stolici.

Liturgický program
12.08.2019 – 18.08.2019
Dátum

12.
08.
13.
08.
14.
08.

15.
08.

16.
08.
17.
08.

18.
08.

Program

Čas

Sv. liturgia

18:00

† Mikuláš, Mária (88)

Sv. liturgia

08:00

† Juraj, Mária, Juraj (58)

Predprazdenstvo sviatku Zosnutia

Sv. liturgia

18:00

† Z r. Maruničovej (28)

ŠTVRTOK

Sv. liturgia
Drevená cerkov

10:00 * Na úmysel darcu

Sv. liturgia PRÍSLOP

16:30 * Na úmysel darcu

Sv. liturgia TOPOĽA

18:00 * Za veriacich farnosti

PONDELOK
UTOROK
Zakončenie sviatku
Premenenia

STREDA

Zosnutie Presvätej
Bohorodičky
Svätenie bylín
Malé svätenie vody
Myrovanie

Úmysel

PIATOK
Zdržanlivosť od mäsa

SOBOTA

NEDEĽA
Desiata nedeľa
po ZSD

Sv. liturgia

08:00 * ZBP Štefan

Sv. liturgia PRÍSLOP

08:30 * Na úmysel darcu

Sv. liturgia TOPOĽA

10:00 * Za veriacich farnosti

Štvrtok 15.08 sviatok - svätenie bylín, myrovanie
O. Mgr. Lukáš Kireš - 0904 738 354
www.topola.fara.sk
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