VYUČTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZA 1-12/2018
Príjmy :

Zostatok z 2017
Ofera
Jasličky
Pohreb
Krst
Svadba
Mesačné príspevky
Spolu :

Suma

MERETICE

1094 €
890 €
110 €
795 €
180 €
100 €
2770 €

13. 1. 2019, ročník XV., č. 2 bozirytier1@gmail.com

KRST KRISTA PÁNA

Pán požehná svoj ľud pokojom

„Všetci si o Jánovi v duchu mysleli,
že azda on je Mesiáš“ /Lk 3,15/.

5939 €

Výdaje :

Suma

Nedoplatok za elektrinu
384 €
Elektrina
1664 €
Poistka
111 €
Odmena kostolník
240 €
Kantor
120 €
Dar DO
50
Kostolné potreby
556 €
Hostie ,Žiarovky,Olej lampový,Kvety, Uhlie,Tymián,Lodička na tymian,
Víno, Sviečky,Hodiny,Farba,Bateria,Trafo,Paškal,Savo,Mop.
Vložené na účet
1800 €
Spolu:
4925 €
Rekapitulácia : Príjmy : 5939
Výdaje : 4925
Hotovosť v pokladni : 1014
Na účte k 31.12.2018 : 14675,93
V Mereticiach dňa 5.1.2019

Informačný týždenník Rímskokatolíckej
farnosti sv. Martina Radatice

Ľudia, ktorí prichádzali za Jánom
Krstiteľom, čakali niečo ohromné.
Povstal prorok otvorene kritizujúci
všetkých „darebákov“, ktorí ostatným
ľuďom strpčujú život. Možnože on je
Kristus, Mesiáš, a prišiel vyhnať
Rimanov a ich prisluhovačov a vrátiť
Izraelu jeho niekdajšiu slávu.
Potom však prišiel Ježiš. Tesár
z malého mestečka, ktorý väčšinu
svojho času trávil s bezvýznamnými
a hriešnymi ľuďmi. A práve naňho
zostúpil Duch – nie na horlivého
kazateľa pranierujúceho hriechy ľudí,
ale na pokorného Človeka kážuceho
o láske k nepriateľom. To mnohých
určite prekvapilo.
Ježiš prišiel „otvoriť oči slepým“, nie
zvrhnúť darebákov do pekla. On
prišiel „vyviesť väzňov zo žalára“, nie
potrestať ľudí za ich hriechy. On
prišiel sňať naše hriechy, aby sme sa –
tak dobrí, ako aj zlí – naučili milovať
druhých.
Keď si vypočuješ alebo prečítaš toto
čítanie, zatvor si oči a predstav si celú
túto scénu. Predstav si, ako Ján ponára
Ježiša do rieky, ktorá do seba
takpovediac prijímala hriechy

všetkých ľudí na svete. Ďalšie tri roky
bude Ježiš tieto hriechy niesť, pričom
bude niesť aj hriechy každého človeka,
s ktorým sa počas tohto obdobia stretne.
No zároveň nám bude hovoriť
o Otcovom milosrdenstve, uzdravovať
nás zo zranení spôsobených hriechom
a vyslobodzovať nás z nenávisti
a horkosti, ktoré sa nakopili v našom
srdci. A potom všetky tieto hriechy,
všetku túto nenávisť a horkosť vezme na
kríž, kde ich raz a navždy usmrtí.
Dnes sa začína spása – pre teba a pre
všetkých ľudí, dobrých i zlých. Raduj sa
teda z tejto spásy a pros Ježiša, aby ti
pomohol milovať každého tak, ako ho
miluje on. Popros ho, aby ti pomohol
milovať všetkých ľudí.

„Pane Ježišu, chvála ti za to,
že snímaš moje hriechy.“

Liturgický program na 1. Týždeň v období cez rok
Pondelok: 14.1.
Féria

Farský kostol

Utorok:

15.1.
Féria

16.00
+ Jozef Leško

Streda:

16.1.
Féria

7.45 CZŠ

Štvrtok: 17.1.
Sv. Anton, opát, spom.
Piatok:

18.1.
Féria

Sobota
19.1.
Panny Márie v sobotu
Nedeľa

20.1.
2. Nedeľa
v období cez rok

18.00
Sv. omša pre deti
+ Ján, Veronika
Kováčoví

10.30
+ z rod. Amrichovej,
Komárovej

Farské oznamy
Milodary: Z pohrebu + Františka
venovali na farský kostol 300€, z krstu
Niny venovali na farský kostol 100€,
Bohuznáma rodina venovala 20€. Pán
Boh zaplať za vaše milodary. Na
budúcu nedeľu je celodiecézna zbierka
na Arcidiecézne centrum mládeže
a Univerzitné pastoračné centrá.

Dnešnou nedeľou sa končí vianočné
obdobie a od zajtra začína obdobie cez
rok. Stromčeky v kostoloch môžu ostať
ako výzdoba do sviatku Obetovania
Pána (2.2.). Betlehemy, ktoré sa
nachádzajú v bočných kaplnkách taktiež
môžu ostať do 2. februára.

Meretice

18.00+adorácia
+ Július Focko

8.00
+ z rod. Fečovej,
Hudákovej
8.00
Za farnosť

Bzenov

18.00
ZBP rod. Jozefa
Svata

17.00
Sv. omša pre deti
+ Anna Halická

9.15
+ Ján Mrúz

Od 18. Do 25. Januára je v Cirkvi
Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov.

Riaditeľstvo Cirkevnej základnej
školy
sv.
Martina
hľadá
zamestnanca na pracovnú pozíciu
kurič / školník na zastupovanie
počas PN. Podmienky: ukončené
stredné
odborné
vzdelanie,
manuálna
zručnosť.
Platové
podmienky: podľa zaradenia do
platového stupňa na základe
odpracovaných rokov 530,50 € 637,00 €. Bližšie informácie v sídle
školy,
alebo
na
tel.
čísle
051/7796210, 0911 916 456

Upratovanie kostola:
12.1. – 18.1.
Kostol s. Martina: Ľuboš Kováč,
Magdaléna Kováčová, Jozef Kočiš,
František Dorko.
Kotol sv. Imricha: Miroslav Šoltés, Pavol
Jakubík, Magda Miháľová.
Kostol sv. Ondreja: Jozef Papcún, Ján
Fejerčák, Štefan Trochan, Ján Leško,
Mária Kovaľová, Miroslav Roba.

Krst Krista Pána

Sviatok krstu Krista Pána, ktorý slávime
v prvú nedeľu po slávnosti Zjavenia Pána
uzatvára vianočné obdobie. V tomto sviatku
môžeme opäť vyzdvihnúť Zjavenie Pána.
Návšteva troch mudrcov predstavovala
Zjavenie Pána pohanským národom, pri
Ježišovom krste je však zjavené najvnútornejšie
tajomstvo Boha vyvolenému ľudu. Najsvätejšia
Trojica sa zúčastňuje na veľkom zjavení na
brehu Jordána. Ľud žil v očakávaní a všetci si
o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš.
Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím
vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja
nie som hoden rozviazať mu remienok na
obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým
a ohňom.“
Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol
pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo,
zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe
ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj
milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ (Lk 3,
15-16. 21-22)
Ježiš prišiel z Galiley k rieke Jordán, aby sa
nechal pokrstiť Jánom. V tom čase prichádzali
ľudia z celej Palestíny prijať z Jánových rúk
krst a počúvať jeho kázanie, ohlasovanie
príchodu Božieho kráľovstva. Krst v tej dobe
nemal sviatostnú hodnotu obradu, ktorú má
dnes. Bol skôr kajúcim aktom, gestom, ktoré
vyzývalo k pokore pred Bohom a do nového
začiatku: ponorením sa do vody kajúcnik
uznával, že zhrešil, vyprosoval si od Boha
očistenie od vlastných vín a bol poslaný

zmeniť pomýlené správanie. Preto, keď Ján
Krstiteľ videl Ježiša ako prichádzal dať sa
pokrstiť, zostal v rozpakoch. Ježiš ho však
povzbudzuje, aby nekládol odpor, ale prijal
a vykonal tento úkon a urobil to, čo je
potrebné, aby sa „naplnila spravodlivosť“.
Týmto výrazom Ježiš dáva najavo, že prišiel
na svet preto, aby plnil vôľu toho, ktorý ho
poslal. Otec otvorene zjavuje ľuďom hlboké
spoločenstvo, ktoré ho spája so Synom: hlas,
ktorý zaznieva z hora dosvedčuje, že Ježiš je
vo všetkom poslušný Otcovi a že táto
poslušnosť je vyjadrením lásky, ktorá ich
navzájom spája. Preto má Otec v Ježišovi
svoje zaľúbenie, lebo v Ježišovom konaní
spoznáva jeho túžbu vo všetkom plniť
Otcovu vôľu: „Toto je môj milovaný Syn,
v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3, 17). A tieto
Otcove slová už vopred naznačujú aj
víťazstvo vzkriesenia.
Kristus je osvietený; nechajme sa osvietiť aj
my. Kristus sa dáva pokrstiť; zostúpme s ním
do vody aj my, aby sme s ním mohli aj
vystúpiť. Ján krstí, Ježiš prichádza na krst.
Možno aj preto, aby posvätil toho, ktorý ho
pokrstil. Ale celkom isto preto, aby pochoval
vo vode celého starého Adama. Pred nami
a kvôli nám posväcuje Jordán, aby
posväcoval Duchom a vodou, lebo aj sám bol
duch a telo. Ježiš vystupuje z vody a vynáša
so sebou svet do výšav a vidí, ako sa trhá
a otvára nebo, ktoré Adam zavrel sebe i
svojim potomkom tak, ako bol aj raj zavretý
ohnivým mečom. Duch svedčí o Ježišovom
božstve, veď prichádza ako k seberovnému.
Hlas zaznieva z neba, lebo odtiaľ pochádza
ten, ktorému svedectvo patrí. Uctime si teda
dnes Kristov krst a slávme dôstojne tento
sviatok.
Celkom sa očistite a dajte sa očistiť. Boh sa
z ničoho tak neteší, ako z obrátenia a spásy
človeka, pre ktorého je každé slovo a každá
sviatosť, aby ste svietili ako hviezdy na
oblohe a boli akousi životnou silou pre
ostatných ľudí. Tak budete stáť ako dokonalé
svetlá pri onom veľkom svetle a naplní vás
jas toho svetla, ktoré je v nebi, a budete
požívať oveľa jasnejšie a čistejšie svetlo
Trojice, z ktorého iba jeden lúč, vychádzajúci
z jediného božstva, ste nateraz neúplne prijali
v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Jemu sláva
a moc na veky vekov. Amen.

