Odpustová slávnosť sv. Martina
Slávenie sviatku sv. Martina z Tours –
patróna našej farnosti aj našej Cirkevnej
ZŠ v Radaticiach sme začali už v piatok
10.11. v kostole sv. Imricha v Mereticiach
sv. ružencom a sv. omšou, po ktorej
nasledovala Inaugurácia prvákov. Potom
sme sa v sprievode so zažatými
lampiónmi presunuli do priestorov
školy, kde sa spoločné stretnutie
ukončilo malým agapé.
Odpustový program pokračoval v
sobotu o 17.00 krásnym príbehom zo
života sv. Martina, ktorý nám nádherne
zahrali naše úžasné deti a mladí. Boli
perfektní! Srdečná vďaka!
Program
pokračoval Fatimskou krížovou cestou,
sv. omšou a ukončili sme ho Adoráciou
za uzdravenie rodových koreňov.
Nedeľný program sa opäť začal
modlitbou sv. ruženca, po ktorom
nasledovala Slávnostná sv. omša.
Celebroval ju vdp. Peter Bujdoš,
slovenský kňaz, toho času pôsobiaci v
New Yorku. Prítomný bol aj náš rodák zo
Bzenova vdp. Jozef Mrúz a samozrejme
nechýbal ani náš duchovný otec Marek.
Sv. omšu svojím spevom spestrili žiaci a
učitelia Cirkevnej základnej školy v
Radaticiach. V homílii sa otec Peter vrátil
k Evanjeliám spred pár nedieľ, ktoré boli
o podobenstvách a sú zaujímavé tým, že
nás nútia premýšľať o tom, čo nám chce
Ježiš vďaka nim povedať. Akékoľvek
otázky kládli farizeji Ježišovi zákerne,
jeho odpoveď bola vždy pozitívna.
Najväčší zákon nad všetky zákony je o
vzťahu k Bohu a k blížnemu.

O jeho láske: „Milovať budeš Pána,
svojho Boha, z celého svojho srdca, z
celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a
z celej svojej mysle a svojho blížneho ako
seba samého! Toto je najväčší Boží zákon.
Podobenstvo o múdrych a nemúdrych
pannách nie je len o svadbe, je to
predovšetkým o našom pozvaní na
druhý svet. Máme byť stále pripravení.
Čo znamená olej pre nás? Podľa sv.
Augustína olej znamená dobrý skutok.
Máme dostatok dobrých skutkov? Je
veľmi dôležité mať vieru, ale aj skutky.
Nie je to ľahké, dobré skutky sa
získavajú ťažko. Človek si musí
zabezpečovať
dostatok
oleja.
Potrebujeme k tomu blížneho. Nežijeme
izolovane, potrebujeme sa navzájom.
Sv. Martin nám to krásne ukázal na
žobrákovi, ktorému dal polovicu plášťa.
Musíme vedieť vždy využiť správnu
príležitosť k doplneniu oleja dobrých
skutkov, vždy keď sa nám ponúkne.
Odpustová slávnosť je predovšetkým o
modlitbe. Je to požehnaný a milostivý
čas, ktorý nám Pán ponúka. Povedať
Bohu „ÁNO“ nie je nikdy zlý krok, a
preto každý, kto obetuje svoj čas, vzdá sa
niečoho iného a neváha prísť, niekedy aj
peši, doslova putovať je odmenený
mnohonásobne. Sme jedna farnosť,
patríme všetci k sebe. Hľadajme vždy to,
čo nás spája a nenechajme sa odradiť
zlom.
Pomáhajme si navzájom pri
„doplňaní oleja“. Vďaka Pánu Bohu za
požehnaný odpustový čas!
Sv. Martin – oroduj za našu farnosť!
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Nedeľa Krista Kráľa

Pán je môj pastier, nič mi nechýba

„Až príde Syn človeka vo
svojej sláve...“ /Mt 25,31/.

Uvažovanie nad Kristovým druhým
príchodom nás môže trochu vyľakať.
Vieme, že bude úžasné byž navždy s
Ježišom v nebi, no máme obavy pred
neznámym. Dnes sa pokúsme tento náš
strach odstrániť rozjímaním nad troma
obrazmi druhého príchodu.
Prvý obraz: Sústreď sa na to, aké to bude,
keď uvidíš Ježiša sedieť na „tróne svojej
slávy“ a uzrieš národy zhromaždené
vôkol neho /Mt 25,31/. Predstav si, čo asi
Ježiš
povie
tomuto
najväčšiemu
zhromaždeniu
v
dejinách.
Na
hinduistickej púti kumbhaméle sa v roku
2013 naraz zhromaždilo tridsať miliónov
ľudí, no i toto číslo sa zdá malé oproti
tridsiatim miliardám zhromaždených.
Druhý obraz: Upriam svoj zrak na Ježišovu
príťažlivosť. Pápež Ján Pavol II.
priťahoval vďaka svojej osobnosti
množstvo pozornosti všade, kam prišiel.
Stále vyžaroval radostnú nádej, dôveru v
Pána a lásku k ľuďom, s ktorými bol. Bez
ohľadu na to, pri akej príležitosti hovoril,
vždy sa zdalo, akoby bol hlboko
prepojený so svojimi poslucháčmi. No aj
keď bol Ján Pavol II. veľmi príťažlivý,
jeho príťažlivosť sa ani zďaleka nemôže
vyrovnať tej, ktorú bude vyžarovať Ježiš

na konci čias. Jeho láska, čistota a
radosť budú neprekonateľné. To preto
sa okolo neho zhromaždia všetky
národy.
Tretí obraz: Pozri sa na nové nebo a
novú zem, ktoré Ježiš utvorí. Predstav
si miesto, na ktorom netreba lekárov,
policajtov, väzňov, vojenské základne
alebo útulky pre bezdomovcov.
Spomeň si pritom, že Disneyland
niektorí nazývajú „najšťastnejším
miestom na zemi“. No keď Pán nastolí
nové stvorenie, tak aj Disneyho
„čarovnosť“ sa bude zdať bežná a
nudná. V ňom totiž nebude nič len
pokoj, radosť a spokojnosť v Pánovej
prítomnosti. Mysli po celý deň na tieto
obrazy. Nech z teba vyženú všetok
strach z neznámeho.

„Pane Ježišu, nemôžem sa
dočkať chvíle, keď ťa uvidím.“

