´Spoznávanie

Boha

---------------------------------------------------------Ako môže spoznávanie Boha
prehĺbiť môj vzťah s ním?
---------------------------------------------------------...aby ste zakorenení a upevnení v láske
mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je
to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať
Kristovu
lásku
presahujúcu
každé
poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť
celá.
/ Ef 3,18-19
Toto je večný život: poznať teba, jediného
pravého Boha, a toho, ktorého si poslal:
Ježiša Krista.
/Jn 17,3
Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána
a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz
až do dňa večnosti. Amen. / 2 Pt 3,18
Ak sa usilujeme spoznať druhých ľudí,
začíname ich chápať lepšie. Presne tak isto
je to aj s Bohom. Nemôžeme očakávať, že
budeme mať hlboký vzťah k Bohu bez
toho, aby sme ho spoznali, zistili, kým
skutočne je. Našťastie nám Boh daroval
svoje slovo, aby nám pomohol spoznať ho.
Z jednej strany na druhú Biblia opisuje
vlastnosti Boha. Opisuje ho, hovorí, o aké
veci sa stará a ako pôsobí na svoje
stvorenie. Jedná vec je jasná – Boh sa
hlboko stará a svoje vzťahy. On nie je len
nepolapiteľná bytosť, on je Boh, ktorí túži
byť poznaný. Keď čítaš Božie slovo, spýtaj
sa seba: „Čo ma toto slovo učí o Bohu, kým
je?“ Keď Boha lepšie spoznáš, zistíš, že si
ho viac a viac všímaš, chváliš ho sa to, kým
je a začínaš mu viac dôverovať.
Podnety na modlitbu
Pane, naučila som sa o tebe....
Tieto citáty z tvojho Slova ma povzbudzujú, aby
som sa snažil viac ťa spoznávať: ...

Biblia

--------------------------------------------------Ako môže čítať Bibliu tak, aby zasiahla moje
srdce?

-------------------------------------------------------- Pánove nariadenia sú správne a
obšťastňujú srdcia. Pánove prikázania
sú žiarivé, dávajú svetlo očiam. Bázeň
pred Pánom je výborná a potrvá naveky.
Pánove zákony
sú pravdivé a
spravodlivé. /Ž 19,7-8
 Celé Písmo je vnuknuté Bohom a
užitočné na učenie, na karhanie, na
naprávanie
a
na
výchovu
v
spravodlivosti, aby Boží človek bol
dokonalý, pripravený na každé dobré
dielo. /2 Tim 3,16-17
 Lebo živé je Božie slovo, účinné a
ostrejšie ako každý dvojsečný meč;
preniká až tam, kde sa delí duša a duch,
kĺby a špik a posudzuje pocity a
myšlienky srdca. /Heb 4,12
Biblia nie je len kniha, ktorú napísali Boží
ľudia pred viac ako dvetisíc rokmi – je to
zapísaný hlas Boha a je to spôsob, akým s
nami komunikuje. Nie je úžasné, že Boh
celého vesmíru chce skutočne s nami
hovoriť? Božie slovo ma moc pretvoriť naše
srdcia, mysle aj duše. Čítanie Božieho slova
každý deň nás udržuje v prítomnosti toho
jediného, ktorý nás stvoril pre istý cieľ, on
najlepšie vie a dokáže nás viesť tou
najlepšou cestou pre naše životy. Nezáleží
na tom, čo práve prežívame vo svojom
živote, Boh nám chce vždy niečo povedať
cez svoje Slovo.
Podnety na modlitbu
Pane, keď čítam Božie slovo, tak sa často
cítim...
Tvoje Slovo mi dáva istotu, že výhody z čítania
Božieho slova sú: ...
(zdroj: Katherine J. Butler – 365 otázok v duši ženy s
odpoveďami z Božieho srdca)
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5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Spravodlivým žiari svetlo v temnotách.
„... aby videli vaše dobré skutky a
oslavovali vášho Otca, ktorý je na
nebesiach“ /Mt 5,16/.
Byť soľou, ktorá je naozaj slaná; byť
lampou, postavenou na vysokom stojane.
Latka je naozaj vysoko! Tento úryvok v tebe
možno vzbudí pocit, že by si sa mal
postaviť na ulicu a začať kázať – a najlepšie
hneď. Samozrejme, že máš ľuďom hovoriť
o svojej viere, to však nie je jediný spôsob,
ako sa stať soľou, svetlom a ako pozitívne
vplývať na ľudí.
Jedným z najúčinnejších spôsobov, ktorým
môžeš vplývať na svet okolo seba, je tvoje
správanie. Tvoje skutky sú presvedčivým
dôkazom pre rodinu, priateľov, susedov, ba
aj cudzích ľudí. Sám Ježiš hovorí, že naše
„dobré skutky“ pomáhajú ľuďom vidieť a
oslavovať Boha /Mt 5,16/. Izaiáš ide ešte
ďalej: hovorí, že keď sa podelíme s tým čo
máme, a neobrátime sa ľuďom chrbtom,
môžeme zmeniť temnotu okolo nás na
„poludnie“ /Iz 28,10/.
Poobzeraj sa okolo seba a určite zbadáš
oblasti, ktoré sú temné. Možno sa v tvojom
okolí šíria klebety. Máš doma manžela
sklamaného z neúspechu v práci. Dieťa,
ktoré
poznáš,
môže
byť
obeťou
šikanovania. Možno je v tvojej farnosti veľa
ľudí bez domova či chudobných rodín.
Ako zažiariš? Zmeníš predmet rozhovoru,
keď sa začne zvrhávať na ohováranie.
Urobíš manželovi obľúbené jedlo a
vypočuješ si, čo má na srdci. Povzbudíš

dieťa, ktorému ubližujú. Cestou do kostola
zanesieš chudobnej rodine jedlo. Alebo
susedovi či kolegovi daruješ výtlačok Slova
medzi nami. Príležitosti je naozaj neúrekom.
Každý deň môžeš byť svetlom vo svete
okolo seba. Ak sa usiluješ žiariť, ako
najlepšie vieš, Boh bude žiariť skrze teba.
To znamená, že ľudia, ktorí ťa vidia, budú
vidieť aj svojho nebeského Otca.

„Otče, chcem byť svetlom, ktoré
ukáže ľuďom tvoju lásku a
milosrdenstvo.“

Liturgický program na 5. týždeň v období cez rok
Farský kostol

Meretice

Bzenov

Pondelok: 10.2.

Upratovanie kostola:
15.02. – 21.02.2020

Sv. Školastika, panna, spom.

Utorok:

11.2.

Prebl. P. Márie
Lurdskej,spom.

Streda:

12.2.

14.00 Jánov
+ pohreb
+ Mária Šarišská
7.45 CZŠ

Féria
Štvrtok: 13. 2.
Féria

Piatok:

14.2.
Féria

Sobota:

18.00
Sv. omša pre deti a
birmovancov
+ Slavomír Beliš

15.2.
16.2.

6. nedeľa v období
cez rok

17.00
Poď za 40 r. života
Miloš

18.00 + adorácia
+ z rod. Turčíkovej,
Bednárovej

Panny Márie v sobotu

Nedeľa

Birmovanci: budú mať stretko na fare
v piatok o 19.00 hod.

10.30
Za farnosť

17.00
Sv. omša pre deti a
birmovancov
+ Jozef Palenčár
8.00
+ z rod. Piskurovej,
Dinčákovej
8.00
9.15
ZBP rod. Jurková Poď za 40 r. života
Anton

Farské oznamy
Milodary: Na farský kostol obetovali
z krstu Lucie 30€, z pohrebu +Márie
obetovali 200€ z pohrebu +Jozefa obetovali
300€.
Na Bzenovský kostol obetovali
z pohrebu Jozefa 250€. Pán Boh zaplať za
vaše milodary.
Dnes o 14.00 hod bude v Meretickom
kostole skúška detí, ktoré nacvičujú hru
o živote bl. Anny Kolesárovej. Nácvik bude
od 6. dejstva. Kto sa nemôže zúčastniť, nech
to oznámi animátorom.
V utorok je Svetový deň chorých.
Pamätajme na všetkých chorých a trpiacich
vo svojich modlitbách.
Sviatosť birmovania: bude v našej farnosti
vysluhovať otec arcibiskup Mons. Bernard
Bober v nedeľu 27. septembra 2020.

Výlet do Tatier pre rodiny: aj tento rok
organizuje naša farnosť výlet pre rodiny do
Tatier, do ľadového domu na Hrebienku a
Betlehem zo snehu pri Rainerovej chate.
Termín výletu je 22. februára v sobotu.
Cena na osobu je 6 €. Je potrebné zapísať sa
v sakristii kostolov do 9.2. Poplatok za
autobus
je
potrebné
uhradiť
do
14-15. februára po sv. omšiach.
Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom:
pozýva na stretnutie, ktoré sa uskutoční
dňa 18. februára 2020 o 17.00 hod.
v Prešove v Katolíckom kruhu (Jarková 77).
Téma stretnutia: Áno či nie? Sv. prijímanie
rozvedených
a
znovuzosobášených?
Taktiež je možné získať informácie
o manželskej odluke, alebo žiadosť
o vyhlásenie neplatnosti manželstva.
Prednášajúcim je Mons. Prof. Anton Fabián,
sudca metropolitného súdu.

Kostol sv. Martina: Mária Hudáková, Anna
Krakovská,
Anna
Timková,
Jana
Čuchranová
Kostol sv. Imricha – Peter Čelovský,
Miroslav Kováč, Peter Jurko- upratovať sa
bude v sobotu o 14:00
Kostol sv. Ondreja: Vladimír Lazorčák,
Emília Perháčová, Róbert Hrubý, Milan
Roba, Marek Roba

Detské okienko
Milé deti,
Keďže máme rok Božieho slova, aj my sa
zameriame v našich detských okienkach na
Božie slovo. Minule sme si zopakovali, čo
vám duchovný otec povedal na detskej sv.
omši a teraz si povieme trošku
,,odbornejšie“ o Biblii – Svätom písme.
Sväté písmo, je vlastne napísané Božie
slovo. V ňom Pán Boh hovorí k človeku
ľudským spôsobom, a tak nám dáva
poznať seba i svoju svätú vôľu. Obsahuje
to, čo je pre správny život veriaceho
človeka, pre jeho každý deň, ale aj večný
život potrebné vedieť. Upriamuje jeho
kroky, aby nezblúdil z cesty spásy.
Jednoducho povedané... Predstavte si
kompas. Viete na čo slúži? To, čo znamená
kompas pre námorníka na šíro-šírom mori,
také a ešte oveľa viac je Sväté písmo v
živote kresťana.
Kto je autorom Sv.písma?
Autorom je Pán Boh,
ktorý si vyvolil ľudí,
aby z vnuknutia Ducha
Svätého zapísali Božie
slovo tak, ako to chcel On,
a tých voláme: svätopisci.
Keď si zo Svätého Písma
čítame, je dobré pomodliť sa, aby nám
Duch Svätý pomohol správne ho pochopiť,
mať otvorené srdce pre Božie slovo.

Nebeský Otče,
s vierou beriem do rúk Sväté Písmo.
Verím, že obsahuje slová, ktoré mi majú byť
svetlom na životnej ceste.
Bože, Duchu Svätý, Ty si vnukol svätopiscom,
čo majú napísať; prosím Ťa, pomáhaj mi
pochopiť všetky tieto slová a daj mi silu podľa
nich žiť.
Pane Ježišu, dvom emauzským učeníkom horelo
srdce, keď si im vysvetľoval Písmo. Rozohrej aj
moje srdce láskou k Tebe, keď budem čítať Sväté
Písmo a daj, nech Ťa stále hlbšie poznám.
Svätý Cyril a Metod, vy ste prví preložili Sväté
Písmo do reči našich predkov. Vyproste mi lásku
k Svätému Písmu a odhodlanosť stvárňovať
podľa neho celý život.
Sväté písmo nie je vlastne len jedna kniha,
ale zbierka kníh, ktoré boli napísané z
vnuknutia Ducha Svätého. Skladá sa zo
73 kníh – spisov. Je to taká „Biblická
knižnica“. Delí sa na 2 časti: Starý zákon a
Nový zákon.
Tu je prehľad kníh a skratiek Starého a
Nového zákona. Aj keď je to po česky,
veríme, že nebudete mať problém s
pochopením V priebehu roka si v časopise
nájdete aj pomôcku, ktorá vám pomôže pri
prehľade kníh 

