Hymnus na Nanebovstúpenie
Pána

Od všetkých s túžbou žiadaný
zasvitol nám deň posvätný,
keď Kristus, nádej sveta, Boh,
k výšinám neba vystúpil.
Keď vládcu sveta premohol
a v boji hriechy pozrážal,
Otcovi rany žiarivé
na svojom tele ukázal.
Vznáša sa v svetlom oblaku,
už nádej nám tmy nezničia;
hľa, otvára nám raj, ten,
čo zavreli prví rodičia.
Ó, veľká radosť pre všetkých:
Syn z čistej Panny zrodený
po krutých mukách slávne je
velebou Otca odený.
Vzdávajme teda vďaky dnes
Kristovi, že nás vykúpil,
že s telom, ako naše je,
do neba slávne vystúpil.
S občanmi neba plesajme
a spolu s nimi tešme sa,
že Kristus neopustil nás,
aj keď je s nimi v nebesiach.
Ježišu, kráľ náš víťazný,
srdcia nám k sebe pritiahni,
z neba nám zošli Otcovho
i svojho Ducha Svätého. Amen.

Nanebovstúpenie Pána –
prikázaný sviatok 21.05.2020
Veľkonočné tajomstvá sa slávia v
niekoľkých etapách. Jednou z nich je
Nanebovstúpenie Pána na štyridsiaty deň.
V Lukášovom evanjeliu sa celé toto dianie
obmedzuje na jediný deň : stretnutie
Zmŕtvychvstalého s emauzskými učeníkmi,
zjavenie učeníkom, poverenie zvestovať po
celom svete a Nanebovstúpenie. V
Skutkoch apoštolov je rozvinuté na
štyridsať dní. Nejde teda len o
Nanebovstúpenie Pána, chápané oddelene
od Veľkej noci. Základným bodom je jediné
veľkonočné posolstvo : Pán prekonal hriech
a smrť a preto bude teraz všetkým
učeníkom všetkých časov a všetkých miest
blízko.
Preto
sa
na
sviatok
Nanebovstúpenie Pána po evanjeliu
veľkonočná svieca slávnostne odnáša ku
krstiteľnici.
Štyridsiaty deň obracia náš pohľad na
úlohu,
ktorou
sme
poverení:
Zmŕtvychvstalý nás prijíma do služby.
Tento motív je zdôraznený evanjeliom. Nie
je
to
len
formálne
zvestovanie
"nanebovstúpenia", ale taktiež poverenie,
ktoré dáva Pán svojej Cirkvi : "a v jeho
mene sa bude všetkým národom, počnúc od
Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie
hriechov. Vy ste toho svedkami."

Informačný týždenník Rímskokatolíckej
farnosti sv. Martina Radatice
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6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Jasaj Bohu, celá zem.
Uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich
srdciach“ /1 Pt 3,15/.

Počkať – ako môžeme my sväto
uctievať Krista?
Spomeň si, ako to býva ráno, keď sa
zobudíš. Postupne si uvedomíš, že sa
začína nový deň so všetkými jeho
povinnosťami,
príležitosťami,
problémami. Práve vtedy máš ideálnu
možnosť dať najavo, že ty patríš
Kristovi. Toto znamená sväto si ho
uctiť; Kristus sa totiž stáva svätým v
tvojom srdci a vyhlasuješ ho za svojho
Pána a Spasiteľa.
Napríklad manželia sa často pri
rozlúčke navzájom bozkávajú a až
potom
odchádzajú
za
svojimi
každodennými povinnosťami. Možno
je to rutina, no za tým bozkom sa
skrýva oveľa viac, než je viditeľné
navonok. Vyjadrujú si ním lásku a
oddanosť, ktorá medzi nimi rokmi
rastie. Ten bozk je svojim spôsobom
znakom obnovy manželského sľubu,
že sa budú milovať, ctiť a vzájomne sa
o seba starať až do konca života.
Manžel ním hovorí, že patrí iba svojej
manželke, a ona týmto bozkom hovorí
to isté jemu. Je to ich spôsob, ako si
navzájom povedať: „Som tvoj/som
tvoja“.
To isté hovoríme Ježišovi aj my, keď si
ho sväto uctievame vo svojom srdci.

Vtedy vyznávame, že náš život nám
viac nepatrí, pretože my patríme jemu
/pozri 1 Kor 6,19 – 20/. Hovoríme mu,
že mu v ten deň chceme svojimi
slovami a skutkami prejavovať lásku –
v dobrom aj v zlom, v zdraví aj v
chorobe. V istom zmysle obnovujeme
svoju zmluvu s ním!
Uctievaj teda sväto Krista ako Pána vo
svojom srdci a uvidíš, ako odlišne
budeš prežívať deň. Možno budeš
pokojnejší. Možno budeš vnímavejší
voči vnuknutiam Ducha Svätého.
Alebo budeš ostražitejší v boji s
pokušeniami. Prečo? Pretože keď takto
odovzdáš svoj život Ježišovi, on ho
prijme!

„Pane, odovzdávam ti svoj
život. Som celý tvoj.“

Liturgický program na 6. veľkonočný týždeň
Farský kostol

Meretice

Bzenov

Pondelok: 18.5.
Féria

Utorok: 19.5.
Féria

Streda:

18.00 seniori
+ Ján Fatľa

20.5.

Féria
Štvrtok: 21. 5.

Nanebovstúpenie Pána
(prikázaný sviatok)
Piatok: 22.5
Féria

Sobota:

18.00
+ František Beliš

18.00
Za farnosť

8.00 seniori
+ Jozef Makara

23.5.
24.5.

7. Veľkonočná Nedeľa

10.00
+ Anna Hudáková

8.00 seniori
+ Pavol Olejník

18.00 seniori
+ Milan, Ľudmila
Amrichoví
9.00
Za farnosť

Farské oznamy
Milodary: na farský kostol obetovala
Bohuznáma rod. 100€, z krstu Filipa
venovali na farský kostol 40€ a kostol
v Bzenove 50€. Na budúcu nedeľu je
zbierka na Katolícke masmédia.

Deviatnik k Duchu Svätému: sa budeme
spoločne modliť pred sv. omšami od piatku
22.5. do slávnosti Turíc. V nedeľu sa
modlíme individuálne

Levočská púť: spišský biskup Mons. Štefan
Sv. omše vo štvrtok o 18.00 a v nedeľu Sečka vyhlásil, že tradičná Levočská púť sa
o 10.00 hod. budú slávené v prípade tento neuskutoční.
pokračujúcich obmedzení na farskom
dvore.
Sv. Ján Pavol 2.: v pondelok 18.5. si
pripomína 100. výročie narodenia sv.
Kostoly sa otvárajú 15 min. pred sv. pápeža Jána Pavla 2.
omšami. Na sv. omše je zakázané ísť
osobám, ktoré sú v karanténe alebo majú Poďakovanie:
vyjadrujem
vďačnosť
respiračné ochorenie.
všetkým, ktorí mi počas zákazu slávenia

verejných sv. omší pomáhali so sv. omšami,
Prosebné dni: (pondelok, utorok, streda) – ktoré boli vysielané online. Taktiež
obsahom prosebných dní sú prosby za ďakujem p. kostolníčke Hudákovej, že
úrodu.
počas tohto obdobia otvárala každý deň
kostol, pre vás, ktorí ste prichádzali na
Litánie Loretánske: sa modlíme počas súkromnú modlitbu.
mesiaca máj. Sv. otec František nás pozýva
modliť sa každý deň modlitbu sv. ruženca.

Kostol sv. Martina: Stanislav Timko ml.,
Miroslav Kačiak, Imrich Hudák, Zuzana
Jašová
Kostol sv. Imricha: Helena Marcinová,
Pavol Šarišský, Sylvia Horváthová –
upratovať sa bude v sobotu o 14:00
Kostol sv. Ondreja: František Palenčár,
František Mihálik, Jaroslav Kováč, Jaroslav
Olejník, Jozef Marhevský

Detské okienko

18.00
+ Ladislav Jiránek

Féria.

Nedeľa

17.00
+ Kristína Belišová

Upratovanie kostola:
17. 05. – 23.05.2020

6. Veľkonočná nedeľa
Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus,
pamätajte na kríž, sviecu a zvláštne miesto
pre Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať
Jn 14,15-21, alebo vyhľadajte pasáž v
„detskej“ biblii.
Počas veľkonočného putovania sme sa už
stretli s Magdalénou pri hrobe, s Tomášom
vo večeradle, s Kleopášom a druhým
učeníkom v Emauzách, rozprávali sme sa o
Ježišovi, ktorý je brána a o nebi, kde Ježiš
pripravil naše miesto. Dnes budeme
počúvať o niekom, vďaka komu sa nám
zlepšuje zrak ;-)
Teraz si môžete prečítať stať zo Svätého
písme.
Pošlem vám Tešiteľa
Ježiš pomaly pripravuje apoštolov na to, že
raz odíde, vystúpi na nebesia. Hovorí im, že
príde chvíľa, keď ho už svet neuvidí. Ale
oni, jeho učeníci, ho budú vidieť aj potom,
hoci iným spôsobom. Pamätáte si na Máriu
Magdalénu? Vojaci videli len prázdny hrob,
no ona videla aj Ježiša. Alebo Emauzskí
učeníci: najprv videli len chlieb a víno. A
zrazu spoznali Ježiša, ktorý bol celý ten čas
s nimi.
Ten Tešiteľ, o ktorom Ježiš hovorí, sa volá
Duch Svätý. Je to duch a teda ho nemôžeme
vidieť. Preto ho niekedy znázorňujeme ako
holubicu, lebo v takej podobe sa ukázal pri
Ježišovom krste. Alebo ako oheň, lebo v
takej podobe zase zostúpil na apoštolov.

Nemôžeme ho vidieť, ale niekedy môžeme
vidieť a cítiť, čo robí. Ba dokonca niektoré
veci môžeme vidieť len vďaka nemu. O tom
najdôležitejšom nám hovorí Ježiš dnes.
Jedeným z darov Ducha Svätého je, že:
Uzdravuje oči nášho srdca, takže môžeme
vidieť Ježiša aj tam, kde ho tí, čo neveria,
nevidia.
Duch Svätý mení náš pohľad
Vďaka Duchu Svätému uvidela Mária
Magdaléna Ježiša. Duch Svätý spôsobil, že
Tomáš nevidí len rany, ale Ježiša, ktorý
skutočný Boh. Duch Svätý otvoril oči
učeníkom v Emauzách a oni spoznali Ježiša.
Duch Svätý nám pomáha vidieť Ježiša v
spoločenstve Cirkvi (ovčinec), aj u nás doma,
v našich blízkych. Duch Svätý premieňa naše
oči aby videli, Ježiša aj tam, kde ho svet
nemôže vidieť.
Úloha na tento týždeň:
Môžete si vyrobiť TV Ducha svätého, do
ktorého nakreslite svoju rodinu pri nejakej
činnosti. Tým sa symbolicky naznačí, že Ježiš
je pri každej činnosti a Duch Svätý nám dáva
dar viery, vďaka ktorému ho vidíme. Svoje
obrázky nám môžete poslať na e-mail alebo
sa pochváliť na FB stránke 

