Združenie sa venuje týraným ženám a
obetiam domáceho násilia. 2 krát
ročne organizujú potravinovú zbierku
a rodiny podporujú aj počas celého
roka. Zo zbierok, ku ktorým prispela
aj naša farnosť obdarili 103 rodín.
Uvádzame
niekoľko
prípadov
obdarených rodín:
Prvý:
matka
dlhodobo
hospitalizovaná, doma zostali 4 deti,
ktoré sociálka chce umiestniť do
detského domova. Najstaršia 17ročná
dcéra sa ujala súrodencov, o ktorých
sa vzorne stará. V lete si rozryľovali
dvor, aby si dopestovali zeleninu. Ich
príjem je veľmi nízky a nestačí pokryť
liečbu matky a potreby rodiny.
Druhý: 15ročný chlapec sa stará o
ležiacu matku, poskytuje jej plnú
starostlivosť.
Tretí: matka zomiera na rakovinu a
zostávajú 3 malé deti.
Štvrtý: Početné rodiny, kde pracujúce
matky s deťmi, ktorým po zaplatení
nájmu zostáva na 1 osobu necelé 1 eur
na prefinancovanie všetkých potrieb
/strava, lieky, školské pomôcky,
oblečenie.../.
Tieto rodiny neťažia iba z týchto
milodarov,
ale
sa
pravidelne
stretávajú s rehoľnými sestrami na
modlitbách a pri rôznych pracovných
aktivitách, kde pomáhajú.

Koledníci v Bzenove
„Šťastie, zdravie,
vinšujeme vám...“

pokoj

svätý,

Na prvý sviatok vianočný navštívili
mnohé
naše
rodiny
„Bzenovskí
koledníci“. Naši miništranti sa pred
Vianocami rozhodli, že sa stretnú a
pokúsia sa nacvičiť „koledovačku“, čo sa
im aj podarilo a takto spolu nám
spríjemnili
tieto
sviatočné
dni.
Hovoreným slovom a spevom nám
priblížili atmosféru Betlehema, miesta
narodenia Pána Ježiša. A ako sa na
správnych koledníkov patrí, aj pekne
zavinšovali. Vďaka chlapcom za to, že
neváhali a podujali sa na to, a dúfame,
že na budúci rok v tom budú
pokračovať. Vďaka patrí aj deťom a
mladým, ktorí na štedrý deň poroznášali
do našich domov a rodín betlehemské
svetlo.

Ďakujeme duchovnému otcovi,
ktorý zbierku zorganizoval a
všetkým, ktorí sa na zbierke
podieľali.

Ak by niekto mal záujem, tak aj počas
roka môže podporiť tieto rodiny či už
finančne
alebo
hmotne
prostredníctvom združenia OZ Magis.
Niekedy takouto formou pomoci,
dokážeme sa zbaviť nevhodného
darčeka, z ktorého iní môžu mať
radosť.

Pán Bo zaplať všetkým ochotným
darcom!

„Všetkým naším čitateľom
prajeme
požehnaný
a
milostiplný nový rok 2018!“
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Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Blažení sú všetci, čo sa boja Pána
a kráčajú po jeho cestách
„Jeho otec a matka
sa divili“ /Lk 2,33/.

A sme tu: tesne pred začiatkom nového
roka. Je to ideálny deň na to, aby sme
uvažovali o tohoročných požehnaniach
a dôverovali, že dostaneme ďalšie.
Mysli na to, že mnohé rodiny dnes robia
to isté – a takýmto „dvojitým
pohľadom“ hľadia zároveň na minulosť
i budúcnosť.
Ľahko si môžeme predstaviť, že to isté
robila aj Svätá rodina. Aj oni mali na čo
hľadieť – pri pohľade do minulosti aj do
budúcnosti. Panna Mária si možno
pripomínala anjelove slová o Ježišovi,
ktoré si vypočula pri zvestovaní: „On
bude veľký a bude sa volať Synom
Najvyššieho“ /Lk 1,32/. Jozef mohol
spomínať na sen, v ktorom mu anjel
povedal, aby Máriinmu synovi dal
meno Ježiš, „lebo on vyslobodí svoj ľud
z hriechov“ /Mt 1,21/. Spomienky na
tieto dramatické Božie činy im obom
určite pomohli aj naďalej dôverovať v
Božiu vernosť. Mohli si byť istí, že ich
budúcnosť je v dobrých rukách.
No takýto „dvojitý pohľad“ nepoužívali
len oni. Použil ho aj Simeon, a tak v
Ježišovi, ktorého držal v rukách, uvidel
naplnenie všetkých Božích prisľúbení a
zároveň nádej na budúcu spásu Izraela.
Niet divu, že Jozef a Mária pri tých
slovách žasli! Tieto slová im určite zneli

v ušiach vždy, keď hľadeli na to, čo mali
za sebou, i na to, čo mali ešte pred sebou.
A čo ty? Akým spôsobom bol Boh s tvojou
„svätou rodinou“? Môžeš sa to opýtať
všetkých pri večeri. Prežívali ste chvíle
radosti, napríklad z ďalšieho vnúčaťa?
Alebo skôr ťažké chvíle spôsobené
chorobou či napätými vzťahmi? Skús
rozlíšiť, akým spôsobom bol pri tom
všetkom s tebou Boh. No neobzeraj sa len
späť. Ako ťa končiaci rok pripravil na
milosti, ktoré majú prísť v budúcom roku?
Možno Boh začína konať v tvojom živote
niečo nové. Ako na to môžeš reagovať?
Tento deň je ako stvorený na to, aby sme
žasli nad Božími požehnaniami a
milosťami – a aby sme očakávali, že prídu
ešte lepšie!

„Ďakujem ti, Pane, že si bol tento
rok s nami. Pomôž nám zostať
blízko pri tebe aj v novom roku.“

