Patríme do neba, máme tam miesto. Ale to
neznamená, že musíme čakať, až kým nás tam
Ježiš zoberie. Môžeme urobiť niečo preto, aby
náš domov bol súčasťou Božieho domu,
jedným z tých príbytkov. Pokúsime sa žiť u nás
doma tak, ako sa asi žije v nebi.
Svoje rozhodnutie môže vaša rodina vyjadriť aj
navonok. Na obrázok domčeka vložte tabuľku
s nápisom "Náš príbytok v dome Nebeského
Otca." Domček potom môžete zavesiť na
vchodové
dvere
ako
znamenie
pre
prichádzajúcich. Alebo ho umiestnite na
význačné miesto v domácnosti, aby ste ho mali
celý týždeň na očiach ako znamenie pre
domácich.
Kúsok neba môžeme mať aj u nás doma.
Napríklad tým, že si budeme navzájom dávať
najavo, sa máme radi. Ako v nebi sa cítim
vždy vtedy, keď mi niekto poďakuje. Alebo
keď ma pochváli. Či vtedy, keď niečo chce a
pretým povie jednoduché prosím. Mohlo by to
vyzerať napríklad takto: „Mami, ten obed bol
naozaj skvelý!“ Alebo „Ďakujem za tvoju
pomoc.“
Myslím, že aj vďaka všetkým tých chválam,
vďakám a prosbám to u nás bude zase trochu
viac vyzerať ako v dome nášho Nebeského
Otca.
Prilepte na obrázok domčeka kvietky s nápismi
ďakujem, prosím, chválim.
V týždni môžete pokračovať v téme napríklad
tak, že každý deň zvýrazníte jednu z
uvedených myšlienok. Pondelok môže byť
ďakovací deň, utorok deň chvál, streda deň
slova prosím a podobne. Pri večernej modlitbe
potom zhodnoťte, ako ste sa, celá rodina, cítili.

DEŇ MATIEK
Ma-ma. Prvé slovo. Prvá bytosť, ktorú
vnímame. Mama, mamina, mamička. Mami!
Deň matiek. Spolu s Vianocami jeden
z najmilších dní v roku. A to aj na Vianoce hrá
matka (Mária) kľúčovú úlohu. Pretože láska,
špeciálne materinská láska, je niečo, po čom
silno
túžime,
niečo,
čo
potrebujeme
k naplnenému životu. Keď chce žalmista
opísať hlboké uspokojenie, ktoré našiel v Bohu,
hovorí: „Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí,
ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne“ (Ž
131,2).
Spomenúť si na svoju matku na Deň matiek,
zablahoželať a poďakovať jej, je na prvom
mieste akt úcty a vďačnosti Bohu. Bohu vďaka
za našu mamu, za jej lásku a starostlivosť!
Podľa jednej definície sme vďační vtedy, keď
nepokladáme dobro, ktoré sme dostali, za
samozrejmosť. Materinská láska nie je
samozrejmosť. Má ohromnú cenu. A stojí
strašne veľa! Keď sme vďační, sme aj spokojní
a radostní. Lebo si uvedomujeme to veľké
dobro, ktoré sme dostali.
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5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako
dúfame v teba.
„Nech sa vám srdce
nevzrušuje“ /Jn 14,1/.
Nech sa vám srdce nevzrušuje? No to sa
dá len ťažko predstaviť! Ježiš práve
predpovedal, že ho Judáš zradí a Peter
zaprie. Svojim učeníkom práve povedal,
že bude s nimi „už iba chvíľku“
/Jn 13,33/. Schyľuje sa k niečomu
naozaj veľkému. Učeníci sú rozochvení
a to je normálne! Každý by bol
rozrušený a znepokojený.
Upokoj sa, hovorí Ježiš. Nebojte sa! Tak
znie najčastejší príkaz v evanjeliách.
Väčšinou ho Ježiš vyslovuje vtedy, keď
svojim učeníkom dovoľuje uvidieť
odlesk svojej slávy – napríklad pri
premenení alebo keď kráča po vode.
Teraz im to však Ježiš hovorí preto, lebo
od nich odchádza. Akoby im hovoril:
Zvykli ste si so mnou takto chodiť, keď však
odídem, budem s vami inak, po novom.
Nikdy vás neopustím, ani keď ma nebudete
vnímať tak, ako ste boli zvyknutí.
Ježiš chcel, aby jeho priatelia vedeli, že
aj keď s nimi nebude fyzicky, v tele, v
skutočnosti ich nikdy nenechá samých.
Bude s nimi skrze Ducha Svätého, ktorý
v nich prebýva. Bude s nimi prítomný v
Eucharistii. Bude s nimi prítomný v
bratoch a sestrách vo viere. Učeníci sa
len potrebujú naučiť, ako vnímať Ježiša
odlišným spôsobom.

Tak ako učeníci, aj my v živote
prežívame zmeny – zmeny, ktoré môžu
do nás zasiať pochybnosť, či je Ježiš ešte
stále s nami. Veci, na ktoré sme zvyknutí,
sa môžu narušiť. Najmladšie dieťa odíde
z domu na univerzitu. Hlavný živiteľ
rodiny stratí prácu a hrozí nám
sťahovanie do iného mesta. Ježiš nás však
v týchto časoch nenechá samých. Chce,
aby sme ho videli v každej situácií.
Vezmime si teda k srdcu jeho slová:
„Nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v
Boha, verte aj vo mňa“ /Jn 14,1/.

Pane Ježišu,
pomôž mi dôverovať, že si
stále so mnou. Príď, Pane, a
utíš môj strach.“

Liturgický program na 5. veľkonočný týždeň
Farský kostol
Pondelok: 11.5.
Féria
Utorok: 12.5.
Féria.
Streda: 13.5.
Fatimská Panna Mária, sp.
Štvrtok: 14. 5.
Sv. Matej apoštol, sviatok
Piatok: 15.5
Féria
Sobota: 16.5.
Sv. Ján Nepomucký, spom.
Nedeľa 17.5.

6. Veľkonočná Nedeľa

Meretice

Bzenov

18.00
+ Mária Stadničarová
1.výr.
18.00
+ Jozef Šoltis
18.00
+ Peter Focko
18.00
+ Ján Hudák

10.00
Za farnosť

8.00 seniori
+ z rod. Kmecovej

18.00 seniori
+ brat Šebastian
9.00
+ Ján, Mária
Fejerčákoví

Farské oznamy
Milodary: bankový účet + hotovosť –
Farský kostol 1110 €, Meretice 470 €,
Bzenov 583 €. Na farský kostol obetovali
z krstu Nely 50 €, na kostol v Bzenove
z krstu Kristiána 50 €, z pohrebu
+Ľudmily 300 €, z pohrebu +Anny 100 €,
na opravu strechy v Mereticiach
obetovali Bohuznáme rod. 300 €.
Litánie Loretánske: sa modlíme počas
mesiaca máj, zatiaľ súkromne doma.
Taktiež nás sv. otec František pozýva
modliť sa každý deň modlitbu sv.
ruženca.
Kostoly sa pred sv. omšami otvárajú 15
min. Je zakázané ísť na sv. omše osobám,
ktoré sú v karanténe alebo majú
respiračné ochorenie.
Sv. manželstva: prosím snúbencov, ktorí
majú mať sobáš v našej farnosti v
mesiacoch jún, júl, aby ma informovali či
je to stále aktuálne. Stačí informácia
emailom (fararadatice@gmail.com).

Pokyny k účasti na sv. omšiach: je
potrebné mať ochranné rúško na tvári,
vydezinfikovať si ruky pred vstupom do
kostola, dodržiavať rozostupy 2 m
(neplatí pre rodiny, ktoré žijú v spoločnej
domácnosti. V kostole môžu byť veriaci
len na vyznačených miestach. V prípade
naplnenia kostola ostatní musia zostať
vonku. Aj vonku je potrebné dodržiavať
odstupy 2m.
Do ukončenia pandémie stále platí
dišpenz
biskupov
o
povinnosti
zúčastňovať sa nedeľných sv. omší.
Taktiež sa sv. prijímanie rozdáva do rúk.
Vysluhovanie sviatosti a svätenín: krst,
spovedanie a je stále v obmedzenom
režime. Len s obmedzeným počtom
veriacich tak ako doteraz. To isté platí aj
pre
pohreby
(bez
sv.
omše).
Vysluhovanie sv. zmierenia po dohode
s kňazom (dohodnúť telefonicky, alebo
emailom).

Úmysly sv. omší odslúžené od 1. apríla
do 10. mája:
Radatice: +z rod. Hudákovej Vojtekovej,
+ Mária Stadničárová, Poď za B.
milosrdenstvo, Poď za 50 r. života Peter
Gajdoš, + z rod. Zabavníkovej Drábovej,
+Pavol Olejník, + Ladislav Jiránek, +
Mária Šarišská, Poď za 60 r. života
Miroslav, + Jozef Feč, + Jozef Ivan, +
Mária Jurková, + Jozef Mária Jozef, +
z rod. Šoltésovej Bednárovej, +Ján Peter,
+Jozef Mária Šarišskí,
Bzenov: +Mária Anton Miroslav Anton,
Poď za 50 r. života Dušan, Poď za 40 r.
života Igor, +Ema Šoltisová, +Koloman
Husár-1.výr., +Kristína Belišová, + Milan
Ľudmila Amrichoví, Poď za 50 r. života
Anton, +Jozef Palenčár, +Jozef Alžbeta
Mikuloví, +Matej Apolónia Maludoví,

Upratovanie kostola:
11. 05. – 17.05.2020
Kostol sv. Martina: Slavomír Marchevský,
Stanislav Hudák, Ondrej Bialko, Jozef
Komloš
Kostol sv. Ondreja: Anton Lipták Alžbeta
Liptáková,
Ľuboslav
Peržel,
Marta
Palenčárová, Dušan Jarkovský

Detské okienko
5. Veľkonočná nedeľa
Milé deti,
aj keď nám stále trvá corona vírus, opäť
sa môžeme s našim Oteckom stretávať aj
v kostole. Veríme, že sa všetci veľmi
tešíte a nezabudnete mu poďakovať za
to, že ste zdraví vy, vaša rodina,
kamaráti. Dnes máme 5.veľkonočnú
nedeľu a ponúkame vám katechézu,
ktorú si spolu s rodičmi, môžete doma
urobiť.
Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus,
pamätajte na kríž, sviecu a zvláštne
miesto pre Sväté písmo. V Písme si
vyhľadajte stať Jn 14,1-12, alebo
vyhľadajte pasáž v „detskej“ biblii.

Pripravte si domček. Domček má toľko
okien, koľko členov má vaša domácnosť.
Podlepte obrázok kartónom alebo tvrdším
papierom. V katechéze budeme zvlášť
potrebovať: 1) Okná - zatiaľ nechajte
prázdne, pripravte ich tak, aby ste do nich
mohli nalepiť fotky tvárí členov rodiny
alebo si všetkých nakreslite ;-).
2) Tabuľku s nápisom „Náš príbytok v
dome Nebeského Otca“. Pripravte ju
vopred, ale nalepíte ju neskôr.
3) Kvietky s nápismi ďakujem, prosím a
chválim použijeme v závere.
4) Dvere môžete urobiť tiež otváracie. V
tom prípade dovnútra vložte nápis „Tu
bývame my.“
Minulú nedeľu Ježiš povedal o sebe, že je
brána. A dnes budeme počuť, ako o sebe
povie, že je cesta. Tak to je, Ježiš je cesta a
brána do neba. Lebo tam sme doma. V
nebi sme doma? Veď doma sme predsa tu,
v našom dome (byte). Všetci spolu. A
predsa je to pravda. Doma sme, aj v nebi, v
dome Nebeského Otca. Lebo Nebeský Otec
nás prijal za svoje milované deti. – Teraz si
prečítajte stať z evanjelia.
Ježiš nám dnes hovorí samé dobré správy.
Všimli ste si ich?
Prvá dobrá správa: doma sme nie len tu,
ale aj v nebi. Lebo Nebeský Otec nás prijal
za svoje deti. Každý, kto je pokrstený, je
Božím dieťaťom, je doma tu, aj v nebi.
(Do pripravených okienok teraz nalepte alebo
napíšte mená členov rodiny, teda tých od vás
doma, ktorých Boh prijal za
svoje deti, ako o tom hovorí úvodná modlitba.)
Teraz sa pozrieme na druhú dobrú správu.
Ježiš hovorí, aby sme sa nebáli („Nech sa
vám srdce nevzrušuje!“), lebo Boh počíta s
každým z nás („V dome môjho Otca je
mnoho príbytkov.“).

Tretia dobrá správa je, že v nebi máš
pripravené miesto. Ježiš dokonca dnes
hovorí, že ho ide pripraviť on sám:
„Keď odídem a pripravím vám miesto,
zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby
ste aj vy boli tam, kde som ja.“

