Farský výlet do Vysokých Tatier

V sobotu 9. februára rodiny s deťmi
z našej farnosti spolu s duchovným
otcom navštívili naše veľhory
Vysoké Tatry. Program začal už
o 6.45 hod. sv. omšou vo farskom
kostole. O 7.30 hod. stovka veriacich
nastúpila do troch autobusov
a vydala sa na cestu. V Tatrách nás
privítalo krásne slnečné počasie.
Niekoľko rodín si na výstup na
Hrebienok zvolilo zubačku a ostatní
išli peši. Pre niektorých to bola
krásna
prechádzka,
no
pre
niektorých
rodičov
hlavne
s menšími deťmi zaťažkávajúca
skúška. Avšak všetci ju zvládli
bravúrne! Na Hrebienku sme si
pozreli nádherné ľadové výtvory
umelcov a trochu sa občerstvili.
Ľadová bazilika sv. Petra snáď

nenechala nikoho bez údivu.
Nádhera! Potom sme pokračovali
ku Reinerovej chate, kde sme si
pozreli
Betlehem
zo
snehu
a ochutnali špeciality, ktoré
ponúka pán Petraš vo svojej chate.
Deti sa dobre vyšantili. Využili
možnosť
poguľovať
sa,
či
pošmýkať aspoň na zadkoch či
kolenách. Cestou späť niektorí si
požičali sánky a vychutnali si
rýchlu jazdu z Hrebienka do
Starého Smokovca. O 15.00 hod. už
všetci výletníci sedeli v autobuse
a natešení sa vracali domov.
V nedeľu po sv. omši deti
poďakovali duchovnému otcovi za
zorganizovanie výletu a odovzdali
mu ako prejav vďaky malú
spomienku na Vysoké Tatry.

Informačný týždenník Rímskokatolíckej
farnosti sv. Martina Radatice
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8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ako je dobre oslavovať teba, Pane!
„Vyhoď najprv brvno zo svojho
oka!“ /Lk 6,42/.

Ľudia radi posudzujú druhých
a dávajú im rady napriek tomu, že im
takmer ani nemajú čo ponúknuť. Je
celkom milé sledovať deti rozprávajúce
sa o témach, o ktorých nič nevedia.
Keď však vyrastú, je to už trochu
desivejšie. A ak ide o veľmi vážnu
tému, tak to môže byť výslovne
nebezpečné – ako keď „slepý vedie
slepého“.
Ježiš v dnešnom evanjeliu poukazuje
na to, že sme veľmi náchylní dávať
nepotrebné a nedomyslené rady do
duchovného a morálneho života.
Niekedy sa nám zdá, že je také jasné,
čo ten druhý musí urobiť, až si
nedokážeme zahryznúť do jazyka. Keď
však ide o nás, zvažujeme všetko akosi
inak, pretože vidíme širšie súvislosti
a vieme, že na všetky problémy
neexistuje rýchle a jednoduché riešenie.
No len Boh vidí všetky širšie súvislosti.
A preto s nami aj zaobchádza
s
nekonečnou
trpezlivosťou,
láskavosťou
a
bezhraničným
milosrdenstvom. A to je veľmi
povzbudivá myšlienka! Môžeš sa
upokojiť – s vedomím, že tvoj nebeský
Otec ťa drží vo svojej dlani.

Avšak v dôsledku toho stojí pred nami
ešte jedna výzva. Boh totiž vidí širšie
súvislosti života každého človeka. On
každého drží vo svojej dlani – dokonca
aj tých ľudí, ktorým najmenej rozumieš.
To znamená, že do jeho starostlivosti
môžeš odporučiť aj všetkých ostatných.
Ty sa nemusíš trápiť nad tým, ako ich
zmeniť!
Áno, máš milovať ľudí okolo seba
a zapájať sa do ich života. No skús sa
k nim správať s takým milosrdenstvom
a s takou láskou, s akou k tebe
pristupuje Boh. Snaž sa druhých
pochopiť a vcítiť sa do nich, nie ich
odsudzovať
alebo
dávať
im
nevyžiadané rady.
Spomeň si na jedného človeka, ktorého
máš najčastejšie chuť súdiť alebo dávať
mu rady. Potom sa zameraj na jeden
konkrétny
rozhovor,
ktorý
ste
naposledy spolu viedli – taký, keď si
podľahol pokušeniu naprávať ho. Ako
by si mu namiesto toho mohol prejaviť
lásku a milosrdenstvo? A pri ďalšom
rozhovore sa nechaj viesť viac láskou
než túžbou po jeho zmene.

„Pane,
pomôž
mi
odzrkadľovať tvoju milosť
a lásku ľuďom okolo seba.“

Liturgický program na začiatku Pôstneho obdobia
Pondelok: 4.3.
Féria
Utorok:

5.3.
Féria

Streda:
6.3.
POPOLCOVÁ STREDA
Štvrtok:

7.3.
Féria

Piatok:

8.3.
Féria

Sobota

9.3
Féria

Nedeľa

10.3.
1. Pôstna nedeľa

Farský kostol
8.00
+ z rod. Imricha Hudáka
18.00
+ Anna Halická
1. výr.

18.00
+ Mária, František,
Helena

18.00
sv. omša pre deti
+ Ondrej Halický
10.30
Za farnosť

Farské oznamy
Milodary: Na opravu strechy
venoval Bohuznámy 100€, Bohuznáma
50€. Na budúcu nedeľu je Jarná
Zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať za
všetky vaše milodary.

Fašiangová Šiško-párty sa začína
dnes o 14.30 hod na Obecnom úrade
v Radaticiach.
ZMIERNA
FAŠIANGOVÁ
ADORÁCIA: bude vo farskom kostole
v utorok od 9.00 do 18.00 hod. Pri tejto
adorácii je možnosť získať plnomocné
odpustky.
Spovedanie: v utorok od 17.30
budem vo farskom kostole spovedať
tých, ktorí sa chcú ešte vyspovedať na
začiatok pôstneho obdobia.

Meretice

Bzenov

8.00
+ František, Mária
Timkoví

Upratovanie kostola:

18.00
ZBP Terézia, Mária,
Margita

8.00
+ Jozef Marchevský

8.00
+ Ján, Anna Šarišskí

V rámci roka sv. Košických mučeníkov
pozýva otec arcibiskup Mons. Bernard
Bober jubilujúcich manželov do košickej
katedrály na slávenie Eucharistie pri
ktorej dostanú osobitné požehnanie. (26.
Mája – 25. Výročie manželstva, 13.
Októbra – 50., 60., 65. Výročie
manželstva. Záujemcovia nech sa
nahlásia u svojho farára do konca
marca, resp. do konca júla).

9.15
+ Ján, Mária, Anna
Papcunoví

POPOLCOVÁ STREDA: je dňom
pokánia v celej Cirkvi. Zároveň je
prísny pôst (môžeme sa najesť 3x do
dňa z toho len raz dosýta).
Krížové cesty: Piatok - Farský
kostol 17.30 hod. (modlia sa deti)
Nedeľa
Meretice
14.00 hod. (za rodiny).

Úplné odpustky v pôste: účasť na
krížovej ceste, alebo modlitba Dobrý
a prelaskavý Ježišu pred obrazom
Ježiša
Krista
Ukrižovaného
+
podmienky
(sv.
zmierenia,
sv.
prijímanie, úmysel sv. otca)
Pôstna
duchovná
obnova:
V sobotu 9. marca 2019 sa na CZŠ sv.
Martina v Radaticiach uskutoční
pôstna duchovná obnova pre rodičov
žiakov. Začiatok duchovnej obnovy je
o 9.00 hod.

9.3. – 15.3.
Kostol sv. Martina: Mária Kalatová,
Ján Čelovský, Jozef Miščík, Ľubomír
Miščík.
Kostol sv. Ondreja: Pavol Pulik, Jozef
Grejták, Zdeno Tarasovič, Peter
Fejerčák st., Peter Fejerčák ml.

Detské okienko
Popolcová streda
Heslo dňa: USMEJ SA

Začína sa Veľký pôst, čas pokánia
a odriekania. Znamená to, že sa máme
mračiť? Naopak, postíme sa od
pozemských vecí, aby sme vedeli prijať
niečo lepšie - veci nebeské. A to je
predsa - radosť!
Čítanie z evanjelia podľa Matúša:
Mt 6, 1-6. 16-18
,,Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si
pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred
ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete
mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na
nebesiach. Keď teda dávaš almužnu,
nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci
v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia
chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali
svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu,
nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá,
aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj
Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí
sa radi postojačky modlievajú v synagógach
a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru,
hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale
keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby,
zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu
Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa
odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa
postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci.
Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa
postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju
odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu
a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa
postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti.
A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj
v skrytosti.“
Posolstvo dnešného dňa je jednoduché.
Vyzýva nás, aby sme robili dobré veci,
pretože je dobré ich robiť. Preto, aby sme
pomohli, aby sme prejavili lásku. Preto,
že ich od nás chce Pán. Ale nie preto, aby
nás druhí ľudia videli a chválili. Ak
robím sebazaprenie, nech nikto nevidí,
aké mi je to ťažké. Vtedy bude mať aj
moja obeta väčšiu cenu a prinesie väčší
úžitok. Preto sa môžeme rozhodnúť, že
sa budeme postiť s úsmevom a pomáhať
v tichosti, aby sme nevyvyšovali seba, ale
Otca, ktorý je na nebesiach.
Úloha na dnes: Usmej sa! Aspoň jeden krát
počas dnešného dňa sa vedome usmejte. Na
človeka, ktorého stretnete v práci, doma, na
ulici, v škole... alebo pošlite úsmev aspoň
samému sebe. Deň bude hneď krajší.

