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21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Skúste a presvedčte sa,
„Pane, a ku komu by sme išli?“
aký dobrý je Pán
/Jn 6,68/.

Jozue – v snahe pripraviť Izraelitov na
obnovenie zmluvy s Bohom – Izraelitom
rozprával o tom, koľko ráz ich Boh
vyslobodil
z
rúk
nepriateľov.
Pripomenul im, že Boh si ich vyvolil,
aby boli jeho ľudom, a ako dedičstvo im
dal zasľúbenú zem. Boh na oplátku
žiadal, aby len jeho uctievali a lem jemu
slúžili /Joz 24, 1-15/.
Dnes pri svätej omši budeme mať
príležitosť obnoviť svoju zmluvu
s Kristom. Našimi nepriateľmi dnes
väčšinou nebývajú meče a kopije iných
národov. No tak ako naši predkovia vo
viere, aj my bojujeme so strachom,
pýchou, nevedomosťou
a ľahostajnosťou. Boh dnes od nás
nežiada, aby sme zaujali nejaký kúsok
zeme, ale chce, aby sme svedčili o svojej
láske k Ježišovi a k jeho ľudu.
To je vznešené a náročné povolanie. No
Ježiš nám, našťastie, sľúbil, že nám na
posilu v tomto boji dá seba samého. Sme
požehnaní tým, že nám ponúka svoj
vlastný život, vďaka tomu nachádzame
silu bezpodmienečne milovať
a odpúšťať sedemdesiatsedem ráz – tak
ako on. Mnohí učeníci nedokázali prijať
Ježišovo učenie o Chlebe života.

Prečo by mali potrebovať jeho telo a krv
na to, aby mali život s Bohom? Už
predsa mali Mojžišov zákon. Ale Peter
sa týmito námietkami nenechal oklamať
a vyhlásil: „Pane, a ku komu by sme išli?
Ty máš slová večného života“ /Jn 6,68/.
Tak ako bol Boh jedinou nádejou
Izraelitov pri dobývaní zasľúbenej zeme,
tak je Ježiš našou jedinou nádejou v úsilí
žiť v láske, slobode a čistote.
Keď dnes pôjdeš na svätú omšu, pozri
sa na hostiu a kalich. Prijímaš niečo, čo
udivuje veriacich už dvetisíc rokov. Ani
ty toto veľké tajomstvo nedokážeš
pochopiť, no môžeš spolu s Petrom
hovoriť: „Pane, a ku komu inému by
som išiel? Ty jediný mi môžeš dať to, čo
potrebujem.“

„Pane Ježišu, ty vieš, že som slabý, no
ty si silný. Pomôž mi nasledovať ťa
všade, kam pôjdeš.“

Liturgický program na 21. Týždeň v „období cez rok“

Pondelok: 27.8.
Sv. Monika, spomienka

Utorok: 28.8.
Sv. Augustín, biskup a uč. C.,
spomienka

Streda:
29.8
Mučenícka smrť
sv. Jána Krstiteľa, spomienka

Štvrtok:

Piatok:

30.8.
Féria

31.8.
Féria

Sobota
1.9.
Panny Márie v sobotu

Nedeľa

2.9.
22. Nedeľa
v období cez rok

Farský kostol
9.00
+ Vincent Novotný

Meretice

Bzenov

13.00
18.00+adorácia
+ Eduard, Helena,Ján

17.00
+ z rod. Popadičovej,
Amrichovej

10.30
Za farnosť

9.15
Poď za 60. r. života
Ľudmila

Farské oznamy
Milodary: Na farský kostol obetoval
Jozef Komár 1000€, chlapi pútnici
z
Gaboltova
200€,
Bohuznáma
300€,Bohuznáma 100€, Bohuznámy
100€. Pán Boh zaplať za vaše milodary
a vašu štedrosť.
V stredu po sv. omši o 13.00 hod
pozývam na posedenie do priestorov
Obecného úradu v Radaticiach členov
Ruž. Bratstva z farského kostola
a z Meretického kostola, taktiež tých,
ktorí chodievali na zbierky po iných
farnostiach
a
všetkých
darcov
a dobrodincov a taktiež tých, ktorí
chodievali pravidelne na brigády
k farskému kostolu. Za všetkých vás
bude slúžená aj sv. omša.

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ohlasujú sa tretí krát:
Dominik KRAVEC
a Denisa ČUCHRANOVÁ
Ohlasujú sa druhý krát:
Anton LIPTÁK a Zuzana BIROŠOVÁ
Adam
CHOVAN
a
Frederika
ROKYTOVÁ

Upratovanie kostola: 1.9. – 7.9.

18.00
+ Margita, Karol
Katuščák
16.00 sobášna

Ohlášky:

Púť na Kendický vrch pri príležitosti
sviatku Povýšenia sv. kríža bude tento
rok 9. Septembra 2018.
Blahorečenie Anny Kolesárovej:
stretnutie pútnikov, ktorí sa prihlásili do
autobusu na túto slávnosť bude v piatok
po večernej sv. omši vo farskom kostole.
Odchod autobusu je v sobotu o 5.30 hod.
z Meretíc a Radatíc a o 5.40 zo Bzenova.
Ďakujem všetkým chlapom, ktorí
putovali do Gaboltova na Púť mužov za
prejav viery. Z našej farnosti bolo
nakoniec autobusom a osobnými autami
približne 50 mužov.

Kostol sv. Martina: Jaroslav Vaško,
Anton Čmilanský, Jozef Amrich.
Kostol sv. Imricha: Jozef Bednár, Ján
Kováč, Jana Homoľová.
Kostol sv. Ondreja: Jozef Grejták,
Zdeno Tarasovič, Peter Fejerčák st.,
Peter Fejerčák ml., Peter Popadič.

Farský kostol
sv. Martina
Patrocínium: sv. Martin z Tours

Vznik: okolo roku 1300
Stručný popis: ranogotický jednoloďový
kostolík s kvadratickým presbytériom,
západnou
predstavanou
vežou
a severnou sakristiou

História:
Kostolík bol postavený na vyvýšenine
niekedy pred rokom 1300 ako neveľké
jednolodie
s
kvadratickým
presbytériom. Obec sa prvýkrát spomína
už v roku 1261. V roku 1630 bola stavba
renesančne upravená, vrátane typického
zakončenia veže. Opravy sa realizovali
aj v rokoch 1867, 1898, 1928.
Zaujímavosti:
•Kostolík stojí v dominantnej polohe
a spolu s neďalekým kostolom z
rovnakého obdobia v časti Meretice tvorí
dominanty obce.
•Stredoveký pôvod pripomína okrem
polohy a hrubej stavby aj portál
s lomeným oblúkom.
•V
kostole
sa
nachádzal
aj
neskorogotický krídlový oltár Metercie
z čias okolo roku 1500, dostal sa však do
zbierok
Múzea
krásnych
umení
v Budapešti.
•Kamenná krstiteľnica pochádza zo 17.
storočia.
•Rok renesančnej prestavby pripomína
letopočet 1630 vyrytý na kamennom
portáli do sakristie.
Súčasný stav:
Kostolík slúžiaci ako farský chrám
miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi
je
v
súčasnosti
v
komplexnej
rekonštrukcii.

