VYUČTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZA 1-12/2017

Príjmy :

Suma

Zostatok z 2016
Ofera
Jasličky
Pohreb
Krst
Svadba
Mesačné príspevky

133 €
1039 €
90 €
400 €
200 €
290 €
2845 €

Spolu :

ZA MERETICE

14.1. 2018, ročník XIV., č.2, bozirytier1@gmail.com

2. Nedeľa v cezročnom období

Hľa, prichádzam, Pane,
chcem plniť tvoju vôľu

„Samuel... pribehol k Helimu
a vravel: „Tu som, volal si ma““
/1 Sam 3,4-5/.

4997 €

Výdaje :

Suma

Nedoplatok za elektrinu
1561 €
Elektrina
427 €
Poistka
111 €
Odmena kostolník
240 €
Kantor
120 €
Ornát,Štola
225 €
Kostolné potreby
219 €
Hostie bezlepkové,Žiarovky,Olej lampový,Kvety, Uhlie,Tymián,Kropenička
Víno, Sviečky,Elektrické sviečky
Vložené na účet
1000 €
Spolu:
3903 €
Rekapitulácia : Príjmy : 4997
Výdaje : 3903
Hotovosť v pokladni : 1094
Na účte k 31.12.2017 : 12807,51
V Mereticiach dňa 11.1.2018

Informačný týždenník Rímskokatolíckej
farnosti sv. Martina Radatice

Učiť sa počúvať Boží hlas nie je vždy
ľahké. Len sa opýtaj Samuela. Jeho
príbeh nám však prináša tri povzbudivé
myšlienky. Po prvé, zápasiť a mýliť sa je
normálne. Ešte aj dlhé roky po tejto
udalosti Samuel občas prepočul Boží
hlas /1 Sam 16,7/. Stále sa teda musíme
učiť „naladiť svoje srdce na frekvenciu“
Ducha. Po druhé, Boh mal so Samuelom
veľkú trpezlivosť, keď hneď nezachytil
jeho hlas. Aj s nami má Pán trpezlivosť.
Neustále nám posiela do cesty svoje
posolstvá a správy, hoci vie, že niektoré
z nich nám v našom dennodennom
zhone pravdepodobne uniknú.
Posledná myšlienka môže byť pre nás aj
trochu
prekvapivá:
Pána
už
pravdepodobne počujeme, len si to
možno neuvedomujeme. Uvažujme:
Prečo Samuel bežal k Helimu, keď ho
volal Pán? Možno preto, že mu Boží hlas
znel až príliš „normálne“. Hľadal teda
jeho prirodzený zdroj. Predstav si, aký
musel byť Samuel vzrušený, keď zistil,
že po celý ten čas ho volal sám Boh!
Rovnako je to aj s nami. Boha zvyčajne
nepočujeme svojimi telesnými ušami.
Väčšinou
si
vyberá
prirodzené
prostriedky vrátane nášho svedomia

a našej predstavivosti. Niekedy naše
myšlienky a pocity – ba dokonca aj
obrazy, ktoré vidíme v mysli – majú svoj
pôvod v Bohu. Mysli na to dnes pri svätej
omši. Ak vo svojom srdci pocítiš nejaké
vnuknutie či hnutie – keby tebou pohla čo
i len jedna veta z kázne – neber ho len ako
bežný pocit. Zapíš si ho. Možno sa ťa
takto dotýka Duch Svätý. Ak ti mysľou
prebleskne myšlienka typu „tento človek
prežíva nejaké trápenie“, možno ťa takto
Pán žiada, aby si ho potešil. Alebo ti
možno počas modlitby veriacich na omši
opakovane prichádza na um niektorý
z tvojich kolegov. Prijmi to ako vnuknutie
a modli sa zaňho.
Keď sa budeš neustále obracať na Pána,
určite otvorí tvoj sluch tak, aby si počul
jeho hlas.

„Pane, žasnem nad tým, že ku
mne
hovoríš.
Pomôž
mi
započúvať sa do tvojich slov.“

