Pápež František zapálil sviecu kampane ACN

Pápež František zapálil sviecu
kampane ACN za mier v Sýrii.
V prvú nedeľu Adventu Svätý Otec
pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána
zapálením symbolickej sviece
a spoločnou prosbou k Bohu
vyprosoval mier pre Sýriu. Otvoril
tak celosvetovú kampaň Pápežskej
nadácie ACN - Pomoc trpiacej cirkvi,
do ktorej je zapojených 50 tisíc detí
v sýrskych mestách postihnutých
vojnou.
Predvianočná kampaň modlitby,
pomoci a solidarity má názov „Sviece
za mier v Sýrii“. Veľkú sviecu, ktorú
zapálil pápež František v okne
Apoštolského paláca pred zrakmi
veriacich
zhromaždených
na
Námestí sv. Petra, vyrobili deti zo
štvrte Bab Touma v historickom
centre Damasku. Sviecu zdobia
fotografie sýrskych detí a logo
kampane
s
detskou
rukou
predstavujúcou krídla holubice.
Svätý
Otec
sa
po
adventnom príhovore a modlitbe
Anjel Pána a udelení požehnania
spolu s veriacimi osobitne pomodlil
za pokoj v Sýrii jeden Zdravas.
Predtým sa im prihovoril týmito
slovami:

„Drahí bratia a sestry, Advent je čas
nádeje. V tejto chvíli sa chcem stotožniť
s nádejou na pokoj pre deti Sýrie,
milovanej Sýrie, trýznenej vojnou
trvajúcou už osem rokov. Preto sa
pripájam k iniciatíve „Pomoci trpiacej
Cirkvi“ a zapálim teraz sviecu, spoločne
s mnohými deťmi, ktoré urobia to isté - so
sýrskymi deťmi a s mnohými veriacimi vo
svete, ktorí dnes zapaľujú svoje sviece.
Nech tento plameň nádeje i množstvo
ďalších plamienkov nádeje rozoženie
vojnové
chmáry!
Modlime
sa
a pomáhajme kresťanom, aby zostali
v Sýrii a na Blízkom východe ako
svedkovia milosrdenstva, odpustenia
a zmierenia. Nech plameň nádeje dorazí
aj k tým, čo v týchto dňoch trpia
konfliktmi a napätiami v rôznych iných
častiach sveta, blízkych i vzdialených.
Nech im modlitba Cirkvi pomáha cítiť
blízkosť verného Boha a nech pohne
svedomie každého k úprimnému úsiliu
o pokoj. A nech Boh, náš Pán, odpustí
tým, čo vedú vojnu, tým, čo vyrábajú
zbrane na vzájomné ničenie a nech obráti
ich srdce. Modlime sa za mier v milovanej
Sýrii. Zdravas, Mária...“
Pápežská nadácia ACN už v roku
2016 tlmočila volanie sýrskych detí po
pokoji, keď ich kresby priniesla do
Európskeho parlamentu. Tentoraz si
ACN
predsavzalo
zhromaždiť
pomocou kampane „Sviece za mier
v Sýrii“ ďalších 15 miliónov eur od
darcov na krízovú, rekonštrukčnú
a pastoračnú pomoc Sýrii. Od
začiatku vojnového konfliktu v roku
2011 nadácia prispela na pomoc
trpiacemu sýrskemu obyvateľstvu
sumou vyše 29 miliónov eur.
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2. Adventná nedeľa

Veľké veci urobil s nami Pán
a máme z toho radosť
„Boh povedie Izrael
v radosti“ /Bar 5,9/.

Kedy si naposledy stretol Ježiša v inom
človekovi? No tak, že si si tým bol istý,
tak, že ťa stretnutie s ním povzbudilo
a povedal si si: „ No teda! Práve som
stretol Pána!“?
Hoci sa to na prvý pohľad tak nemusí
zdať, o takomto stretnutí hovorí
svojmu ľudu aj prorok Baruch
v dnešnom prvom čítaní. Baruch sa
prihovára obyvateľom Jeruzalema –
ľudu, ktorý prežil zdrvujúci vojenský
útok a ktorý teraz v ruinách mesta žije
takpovediac z ruky do úst. Mnohí
spomedzi nich boli odvedení do exilu
v Babylone, pričom po nich ostala len
pustá a vojnou zničená krajina.
Baruch videl, aký je jeho ľud utrápený,
no predsa mu odovzdal nečakane
posolstvo od Boha. Namiesto toho, aby
im povedal, aby sa pozreli nahor
a upreli svoj zrak na Pána, upriamil ich
zrak von, tam, kde raz uvidia, ako sa
ich vyhnaní bratia a sestry vracajú
domov v radostnom sprievode. Sľúbil
im, že ak sa budú pozerať dosť
pozorne, uprostred týchto navrátilcov
uvidia Boha. Pochopia, že ide o zázrak,
a táto skutočnosť ich naplní radosťou.

To, čo povedal Baruch Izraelitom,
chce povedať aj tebe: Ak chceš vidieť
Ježiša, nepozeraj sa len smerom k nebu.
Pozri sa aj na ľudí okolo seba.
Skús dnes na svätej omši urobiť jeden
pokus. Pri každom vstávaní sa pozri
na ľudí stojacich blízko teba. Povedz
si: „Toto sú moji bratia
a sestry. Ježiš mi ich dal, aby som ho
mohol ľahšie nájsť. Každý z nich
zjavuje inú stránku Božej lásky
a vernosti.“
Všetci ľudia, ktorí ťa obklopujú, sú
Pánovi vzácni. Spolu s tebou tvoria
Kristovo telo. To znamená, že je
v nich Ježiš prítomný podobne, ako je
prítomný v Eucharistii. Nepozeraj sa
teda len dohora. Pozri sa aj vôkol seba
a žasni nad tým, že Ježiš k tebe
prichádza
takýmto
osobným
spôsobom.

Liturgický program na 2. Adventný týždeň
Pondelok: 10.12.
Féria
Utorok: 11.12.
Féria
Streda:

12.12.
Féria

Štvrtok: 13.12.
Sv. Lucia panna a muč.,spom.
Piatok: 14.12.
Sv. Ján z Kríža, kňaz, uč. C.
spomienka
Sobota

15.12.
Féria
Nedeľa
16.12.
3. Adventná nedeľa

Farský kostol

Meretice

Bzenov

16.00
+ Ondrej Halický
7.45 CZŠ

6.00 Roráty
+ Anna Halická
6.00 Roráty
+ Jozef Leško
10.30
Poď za 40. r. života
Monika, Zuzana

Farské oznamy
Milodary: Bohuznáma venovala na
farský kostol 50 eur. Dnes je zbierka
na charitu. Pán Boh zaplať za vaše
milodary.

Rorátne sv. omše tento týždeň:
v stredu v Bzenove o 6.00 hod.
a piatok a sobotu vo farskom kostole
o 6.00 hod. V sobotu budú celofarské
roráty. Po sv. omši čaká na deti
okrem
raňajok
na
fare
aj
prekvapenie.
Nezabudnime
zaobstarať si lampášiky. Pre deti po
ranných rorátnych sv. omšiach budú
pripravené raňajky na fare v
Radaticiach a v Bzenove v sakristii
kostola.

18.00+adorácia
+ Mária

8.00
Za farnosť

6.00 Roráty
+ Jaroslav, Gabriela,
Alojz
17.00
Sv. omša pre deti
+ Margita
Suchovičová
9.15
ZBP Mária

Zimné kántrové dni: sú tento
týždeň (streda, piatok, sobota).
Obsahom týchto kántrových dní je
príchod Kristovho kráľovstva do
rodín a duchovná obnova rodín,
pokoj a spravodlivosť vo svete.
Úmysly sv. omší na rok 2019
začnem zapisovať od 10. Decembra.
Ružencové bratstvo pri farskom
kostole
sv.
Martina
pozýva
všetkých členov na voľby, ktoré sa
uskutočnia na budúcu nedeľu
16.12.2018 o 14.00 hod. vo farskom
kostole. Kto by chcel vstúpiť do
Ružencového bratstva je taktiež
srdečne vítaný.

V sakristii kostolov si môžete
zakúpiť Farský nástenný kalendár
na rok 2019. Tento kalendár
obsahuje fotky z rôznych akcií vo
farnosti
a
taktiež
fotky
z rekonštrukcie farského kostola.
Cena kalendára je 6 eur.

Upratovanie kostola: 15.12.-21.12
Kostol sv. Martina: Jozef Komloš,
Stanislav Timko ml., Miroslav
Kačiak.
Kostol sv. Imricha: Jozef Komloš,
Gabriel Kolcun, Miroslav Homoľa.
Kostol sv. Ondreja: Peter Fejerčák
st., Peter Fejerčák ml., Peter
Popadič, Slavomír Rolík, Miroslav
Pribula.

HYMNUS

Hľa, z púšte hlas už zaznieva,
čo všetku tmu z nás vyhostí;
vyžeňme znútra plané sny,
žiari nám Kristus z výsosti.
Preber sa, duša ťarbavá,
veď hriech ťa tlačí do zeme;
už nová hviezda skveje sa
a všetko zlo z nás vyženie.
Baránka nám Boh posiela
za naše viny splatiť daň;
s ľútosťou v slzách volajme:
Zmiluj sa, Pane, odpusť nám.
A keď raz príde súdiť svet,
nech netresce nás podľa vín;
nech je nám Kristus v chvíli tej
pastierom dobrým, láskavým.
Sláva buď Bohu Otcovi,
víťazstvo jeho Synovi,
nech večná chvála zaznieva
aj Duchu Tešiteľovi. Amen.

Sv. Lucia, panna
a mučenica

Pôvod mena: z lat. Lucius – svetlý,
žiariaci; z lat. lux – svetlo.
Narodila sa okolo r. 286 v Syrakúzach
na Sicílii. Už ako dieťa sa zasvätila
Kristovi, ale o tomto sľube nik nevedel.
Jej matka ju podľa vtedajších zvykov
chcela ako mladú vydať. Keď už
nemohla odkladať sobáš, zasiahol Boh.
Jej matka Eutychia ochorela. Lucia ju
prehovorila, aby putovali ku hrobu sv.
Agáty a tam sa Eutychia uzdravila.
Matka sa potom nezdráhala splniť
Luciino želanie.
Urazený ženích však udal Luciu ako
kresťanku.
Miestodržiteľ
cisára
Diokleciána ju chcel zlomiť, preto ju dal
mučiť. Keď to nepomohlo, chcel ju
zneuctiť v nevestinci. Keď mu ani tento
pokus nevyšiel, rozhodol, že ju budú
mučiť ďalej. Dal ju polievať vriacim
olejom a nakoniec popraviť mečom
okolo r. 304.
Táto svätica patrí medzi najznámejšie
a najuctievanejšie svätice. Jej život je
historicky
doložený
množstvom
nezvratných
archeologických
vykopávok. Jej hrob sa nachádza
v Katakombách sv. Lucie. V ikonografii
je zobrazená ako panna v dlhom odeve
s krížom; palmou a dvojitým krížom;
pochodňou a mečom; s miskou,
v ktorej nesie oči. Je patrónkou
nevidiacich.

