Detské okienko
... Splodeného nie stvoreného,
jednej podstaty s Otcom...
Vie niekto povedať, ako prišiel Ježiš
Kristus na svet? (pozri Lk 1, 26 – 38)
Kto je otec a mamka? Oni sú tí, ktorí nás
na tento svet priviedli, ale nie len oni.
Práve Pán Boh mal plán, aby sme sem
prišli. A viete, ako sa mamka dozvedela,
že vás má v brušku. Pán doktor jej to
potvrdil a dokonca ukázal jej vás. No
keď sa narodil Pán Ježiš, také
vymoženosti nemali.
Čo myslíte, otec hrá veľkú rolu v rodine?
Prečo? Otec je dôležitý pri mamke, a bez
neho by sme tu neboli. Aj Adam a Eva
boli stvorení, aby mali potomkov.
Ako by to bolo, keby bábätka mali 2
muži alebo 2 ženy? Je to možné?
Viete v čom spočíva zmysel slova
,,podstata“ ? - Otec a syn, alebo otec a
dcéra sú jedno, ktoré nikto nikdy
nezmení, sú v jednej podstate tak ako
Otec Boh a jeho Syn Ježiš Kristus.
Synovia sledujú svojich otcov, učia sa od
nich a prejavujú v dospelosti ich vedenie.
Na to sme prišli na svet.
Tak ako Boh má Syna nato, aby splnil
svoju úlohu ,,SPASIŤ ĽUDÍ“, sú spolu v
podstate.

1. sv. prijímanie
Na siedmu veľkonočnú nedeľu 18 detí z
našej farnosti prvýkrát prijalo Pána Ježiša
pod spôsobom chleba a vína. Po dlhej
príprave sa dočkali aj veľkého dňa
7. Veľkonočnej nedele, kedy vyparádené s
čistými srdiečkami prišli pred oltár
pripravené prijať Pána Ježiša.
Symlobom ich prvého sv. prijímania boli
dve srdcia, jedno modré a druhé červené:
Nepoškrvrnené Srdce Panny Márie a
Najsvätejšie Srdce Ježišovo. Na čevenom
srdci boli kvapky krvi – Ježiš prejavil svoju
lásku k nám, keď sa za nás obetoval na
kríži. Na modrom srdci bol nápis ,,Ave
Mária“ a biele ruže, ktoré sú symbolom
čistoty srdca Panny Márie. Ona si praje,
aby sme počúvali jej syna Ježiša Krista.
Záleží jej na našej spáse, preto sa aj zjavuje
na viacerých miestach. Duchovný otec nás
upozornil, aby sme si v živote dávali
pozor, aby sme neurážali Boha svojimi
hriechmi. V jeho srdci sme v bezpečí.
Hriechom však z neho odídeme a môžeme
zablúdiť a stratiť sa. Po prvej časti
príhovoru
duchovný
otec
urobil
symbolický obrad vstupu detí do sŕdc
Pána Ježiša a Panny Márie. Každé dieťa
symbolicky dostalo srdce od duchovného
otca a vložilo ho srdca Panny Márie a srdca
Ježiša.
Po obrade sa duchovný otec obrátil k
rodičom. Zdôraznil im, že majú byť
pastiermi pre svoje deti, práve im musí
záležať na tom, aby sa ich deti dostali do
slávy Božej, kde nás všetkých Boh očakáva.
Prosil ich, aby nezničili v svojich deťoch to,
čo Boh do nich vložil, čo v nich vybudoval.
Vyzval rodičov, aby boli príkladom pre
svoje deti, aby sa nebáli byť svedkami
viery pre svoje deti. Taktiež požiadal
rodičov, aby dohliadli na deti, aby si
urobili prvých 9 piatkov, aby chodili s nimi
na fatimské soboty, ako to žiada Matka
Božia vo Fatime.
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11. nedeľa v cezročnom období - NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi.
„Všetko, čo má Otec, je moje“
/Jn 16,15/.

Ako by si niekomu vysvetlil dogmu o
Najsvätejšej Trojici? Zrejme by si
povedal, že kresťania veria v jedného
Boha v troch osobách: v Otca, Syna a
Ducha Svätého. Potom by si asi dodal,
že trojjedinosť Boha je tajomstvo, ktoré
nikto nikdy celkom a do detailov
nepochopí. A mal by si pravdu!
Nech ťa však poteší, že na to, aby si si
vytvoril vzťah s každou z troch osôb
Najsvätejšej Trojice, nemusíš všetkému
rozumieť. Boh túži prežívať svoj život
spolu s tebou, a preto k tebe prichádza
v troch osobách a zohráva v tvojom
živote množstvo rozličných úloh.
Boh, ťa ako tvoj Stvoriteľ, nesmierne
miluje a chráni ťa ako zrenicu svojho
oka. Chce byť s tebou v najužšom
príbuzenskom vzťahu ako tvoj „Abba“,
„Ocko“, ktorý ťa učí a stará sa o teba.
Boh Syn, Ježiš Kristus, za teba zomrel a
vstal z mŕtvych, aby si v ňom mohol
mať nový život. Aj keď hrešíš, netúži
po ničom inom, len ťa opäť vziať na
plecia ako stratenú ovečku a odniesť ťa
domov. A Boh Duch Svätý ti chce
vnuknúť správne myšlienky, viesť ťa
posilňovať svojimi darmi, pomocou
ktorých slúžiš jeho ľudu.
A čo tvoj vzťah k Najsvätejšej Trojici?

Sústredíš sa len na niektorú z osôb a
„zabúdaš“ na ďalšie dve? Ak chceš svoj
vzťah k Otcovi, Synovi alebo Duchu
Svätému zlepšiť, len popros Boha, aby
ti zjavil seba samého ešte dôkladnejšie
ako doteraz. Možno sa o ňom dozvieš
niečo úplne nové! A potom s ním už
„konverzuj“ každý deň!
Tri osoby v jednom Bohu. Tri osoby,
ktoré ťa majú rady neopísateľnou
láskou a ktoré chcú v tvojom živote
pôsobiť vo „veľkom štýle“. Tri osoby,
ktoré ťa chcú vtiahnuť do svojho
spoločenstva lásky. Náš Boh je
jednoducho úžasný!

„Verím v teba, Otče , Synu a
Duchu Svätý. Daj, aby som mal s
tebou ešte osobnejší a dôvernejší
vzťah ako doteraz!“

Liturgický program na 11. týždeň v období cez rok
Farský kostol

Meretice

Bzenov

Pondelok: 17.6.
Féria

Utorok:

18:00

18.6.

17.00
+ Ján Marhevský

Féria

Streda:

8.00
ZBP Ján Turčík

19.6.
Féria

Štvrtok: 20.6.

18.00
Najsvätejšieho Kristovho
+ Mária Stadničárová
Tela a Krvi,
prikázaný sviatok

Piatok:

21.6.

Sv. Alojz Gonzaga, reh.,spom.,

Sobota

17.00
Za farnosť

18.00
+ Vladimír Kuruc
8.00
+ Terézia Homoľová

22.6.

Panny Márie v sobotu

Nedeľa

8.00
+ Marta Pápežová

18.00
+ Ján Cehlár

23.6.

10.00
Sv.
omša
s
Eucharistickou
procesiou a požehnaním
12. Nedeľa
rodín
v období cez rok
Areál Obecného úradu Radatice

Farské oznamy
Milodary: Novomanželia Schneideroví
venovali na Meretický kostol 50€ . Pán
Boh zaplať za tento milodar.
Deň rodiny: Farský úrad s Obecným
úradom v Radaticiach vás pozývajú na
Deň rodiny, ktorý sa uskutoční na
budúcu nedeľu v areáli Obecného úradu
v Radaticiach. Táto udalosť začne
slávnostnou sv. omšou o 10.00 hod.
Sv. omša bude spojená aj so záverečným
Eucharistickým požehnaním rodín
Prosíme dobrodincov, ktorí chcú prispieť
k občerstveniu, aby zákusky a koláče
doniesli do kaštieľa pred sv. omšou.

Celofarská Eucharistická Procesia:
bude tento rok v nedeľu po sv. omši v
areáli Obecného úradu v Radaticiach.
Poprosím deti, ktoré boli tento rok na 1.
sv. prijímaní, aby prišli oblečené v
šatách, ktoré mali na 1. sv. prijímaní a
taktiež, aby si priniesli košík s
lupienkami kvetov. K prvoprijímajúcim
deťom sa môžu pripojiť aj ostatné deti.
Oltáriky:
poprosím
zástupcom
jednotlivých kostolov, aby pripravili
oltáriky na nedeľnú procesiu.
Spovedanie pred dňom rodiny: utorok
Bzenov od 17.30 hod., farský kostol
piatok 17.30 hod.

ODPUSTKY: V nedeľu pri
Eucharistickej procesii je možné získať
pri speve hymnu Ctíme túto sviatosť
slávnu úplné odpustky. Je potrebné
splniť aj zvyčajné podmienky sv.
zmierenia, sv. prijímanie a modlitba na
úmysel sv. otca.
Požehnanie pred cestou na dovolenku:
aj tento rok vám dávam možnosť prísť si
pre požehnanie, ak odchádzate s
rodinami na dovolenky. Požehnanie je
možné prijať po každej sv. omši.
Sv. otec František vyzýva všetkých
veriacich, aby sa zvlášť v mesiaci jún
modlili za kňazov.

Ohlášky: sv. manželstva chcú
prijať – ohlasujú sa tretíkrát:
Miroslav
HOMOĽA
GREJTÁKOVÁ

a

Klaudia

Upratovanie kostola:
22.06. – 28.06.
Kostol sv. Martina: Jozef Leško, Pavol
Guman, Mária Šarišská, Monika
Chovanová
Kostol sv. Imricha: Jozef Homoľa,
Peter Komár, Júlia Focková
Kostol sv. Ondreja: Štefan Šoltis, Jozef
Beňko, Vincent Lučanský, Marián
Vitališ, Ľubomír Štofanik

