PRÍPRAVA NA TURÍCE

Presne týždeň nás delí od Turíc, kedy
budeme sláviť zoslanie Ducha Svätého. Sme
však naozaj pokrstení Duchom Svätým?
Sme naozaj vyzbrojení mocou zhora? Alebo
sa skôr podobáme tým kresťanom, o akých
čítame v Skutkoch apoštolských? Boli
pokrstení v meno Ježiša Krista, avšak keď sa
ich apoštoli pýtali, či prijali aj Ducha Svätého,
odpovedali, že o Duchu Svätom nič nevedia.
Čo my vieme o Duchu Svätom? Možno to, že
je to tretia Božská osoba a že sme ho prijali vo
sviatosti birmovania. Avšak čo ďalej? Máme
skúsenosť jeho prítomnosti v našom živote? –
Pán Ježiš vraví Nikodémovi, že je potrebné sa
znovuzrodiť z vody a z Ducha Svätého.
Prežívame takéto znovuzrodenie, silu Božiu.
ktorá v nás žije a pretvára nás, vedie
a posilňuje?
Duch Svätý sa od prvého vyliatia na Turíce
javí ako sila, ktorá vedie Cirkev po cestách
sveta a dodáva jej neustále novú, živú tvár.
On vytvára živú jednotu mystického tela tým,
že posväcuje kresťanov a obdarúva ich svojou
silou. V Skutkoch apoštolských sa Duch Svätý
zjavuje
ako
životný
princíp
Cirkvi
a dynamizmus jednotlivého kresťana.
Duch Svätý je vnútorným prameňom
radostného elánu a tiež odvahy pri vydávaní
svedectva o Ježišovi. On činí zázraky
a mimoriadne činy: inšpirovaní ľudia sú
uchvátení a unášaní Duchom, chorí
a posadnutí sú uzdravení. On dáva hovoriť
cudzími jazykmi a vzbudzuje dar proroctva.
Tieto zázraky sa stávajú znameniami
definitívnej spásy.
Svätý Ján Mária Vianney hovorí, že Duch
Svätý je svetlo a sila. Pomáha nám rozoznať
pravdu od klamstva a dobré od zlého. Ako
lupy zväčšujú predmety, tak aj Duch Svätý
nám ukazuje dobro a zlo zväčšené. S Duchom
Svätým vidíme všetko zväčšené. Skrze neho
vidíme veľkosť aj tých najmenších skutkov,
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ktoré sme urobili pre Boha, i veľkosť
najmenších chýb.
Sestra Faustína Kowalská vo svojom
denníku o pôsobení Ducha Svätého v našom
živote zdôrazňuje: „Boh je veľmi štedrý
a svoju milosť neodmietne nikomu. Dáva
dokonca viac, než si pýtame. Najkratšou cestou
je verné plnenie vnuknutí Ducha Svätého“.
Františkánsky misionár Elias Vella vo svojej
knihe Keď Duch Svätý píše môj život o potrebe
života v Duchu Svätom uvádza: „Pravá viera
nespočíva v tom, že máme o Bohu množstvo
vedomostí, ale že prežívame premenu srdca,
metanoiu. Je to nepretržitá premena nášho srdca,
našich postojov, zakúšanie Ducha novým
spôsobom. Ak chceme poznať Ducha, nestačí
hromadiť o ňom vedomosti, musíme sa učiť
plávať v ňom v kontemplácii“.
Iba v Duchu Svätom môžeme v plnosti
kráčať k Bohu, za Ježišom. Je potrebné
prosiť o jeho dary a s vierou ho prijať,
pretože iba v Duchu Svätom môžeme
v našom živote napredovať ďalej.

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine
žujúcich.
„Títo všetci jednomyseľne
zotrvávali na modlitbách“
/Sk 1,14/.
V dnešnom prvom čítaní máme
zachytenú prvú novénu v dejinách
Cirkvi. Áno, apoštoli spolu s učeníkmi,
ženami a s Pannou Máriou absolvovali
modlitbovú novénu – deväť dní
modlitby. Slovo novéna totiž pochádza z
latinského slova novem – „deväť“. To,
aký výsledok mala novéna, dobre vieme:
v jej posledný deň na nich v podobe
ohňa zostúpil Duch Svätý. A v tej chvíli
sa navždy zmenil celý svet.
Novény sú veľmi krásne modlitby. Pri
ich modlitbe sa však musíme vyvarovať
toho, aby sme ich brali ako niečo, čím
môžeme zmanipulovať Boha, aby nám
dal to, čo chceme. Pekne o tom hovorí
Scott Hahn vo svojej knihe Znamenitý
život:
„Hlboko ma bolí, keď niekto rozširuje
niečo, čo nazýva zaručene účinná
novéna. Je jasné, že v istom zmysle je
účinná každá novéna. Boh vypočuje a
odpovie na každú modlitbu, a to tak, aby
to bolo pre nás čo najlepšie. Ale výraz
„zaručené účinná“ vzbudzuje dojem, že
Boha
možno
nejako
riadiť
či
manipulovať... Už v 2. storočí sa
severoafrický
spisovateľ
Tertulián
obával kresťanov, ktorých modlitba sa
zmenila na poveru – rovnako ako to bolo

u pohanov. Namiesto úsilia hľadať Božiu
vôľu pozerali na modlitby ako na spôsob,
akým možno manipulovať božstvo. Mali
by sme si dávať pozor, aby sme sa
nemodlili týmto spôsobom. Ani by sme
nemali podporovať modlitbu, ktorá by
do omylu uviedla ľudí málo poučených
vo viere. Označenie „zaručené“ je lepšie
ponechať na recepty na cukrovinky, nie
na novény!“
Novény sa často modlievame pred
veľkými sviatkami: poznáme novény
pred Vianocami, Zoslaním Ducha
Svätého či slávnosťou Nepoškvrneného
Počatia Panny Márie. Nie vždy však
musia priamo súvisieť s daným
liturgickým obdobím: pápež Ján XXIII.
vyhlásil v celej Cirkvi Novénu k Duchu
Svätému deväť dni pred začatím
Druhého vatikánskeho koncilu!
Aj my sa dnes nachádzame uprostred
takejto novény k Duchu Svätému.
Prosme teda Pána, aby na nás hojne
vylial svojho Ducha a aby tento Duch
obnovil tvárnosť zeme!

„Príď, Duchu Svätý, a naplň
srdcia svojich veriacich.“

Liturgický program na 7. veľkonočný týždeň
Farský kostol

Meretice

Bzenov

Pondelok: 25.5.
Féria

Utorok: 26.5.
Sv. Filip Neri, kňaz, spom.

Streda:

18.00
+ Miroslav Leško
18.00
+ Jozef Palenčár

27.5.

Féria
Štvrtok: 28.5.
Féria

Piatok:

29.5
Féria

Sobota:

18.00
+ Jozef Ivan
18.00
+ Mária Jurková

30.5.
Féria.

Nedeľa

31.5.

Zoslania
Ducha Svätého

10.00
Poď za 60 r. života
Terézia

8.00 seniori
+ Mária Šarišská

18.00 seniori
+Ján, Anna Karolioví, Ján
Hajduk
9.00
Za farnosť

Farské oznamy
Milodary: na farský kostol obetovala
Bohuznáma rod. 100€, Bohuznáma rodina
50€, z krstu Noemi venovali na farský
kostol 50€. Dnes je zbierka na Katolícke
masmédia. Pán Boh zaplať za vaše
milodary.
Letné kántrové dni: (streda, piatok, sobota)
– obsahom kántrových dní sú: prosby za
jednotu kresťanov a prosby za duchovné
povolania.
Deviatnik k Duchu Svätému: sa modlíme
spoločne pred sv. omšami do slávnosti
Turíc.
Úplné odpustky: môžeme získať na
slávnosť Zoslania Ducha Svätého pri speve
alebo recitovaní hymnu Veni, Creator (Príď
Duchu Svätý).

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí:
bude v utorok o 18.30 hod na fare
v
katechetickej
miestnosti.
(Účelom
stretnutia je stanovenie nového termínu
slávnosti 1. sv. prijímania v našej farnosti).

Upratovanie kostola:
24. 05. – 30.05.2020
Kostol sv. Martina: Iveta Janíčková, Patrik
Jiránek, Emília Krescanková, Marián
Marchevský – služba platí celý týždeň
Kostol sv. Imricha: Pavol Horváth, Marián
Jurko, Dana Bednárová– upratovať sa bude
v sobotu o 14:00
Kostol sv. Ondreja: Pavol Pulík, Jozef
Grejták, Zdeno Tarasovič, Peter Fejerčák st.,
Peter Fejerčák ml.

Detské okienko
Loretánske litánie
Milé deti,
prežívame mesiac máj, ktorý je špeciálne
zasvätený Panne Márii. V tomto období nás
Svätý Otec pozval na modlitbu svätého
ruženca, ale okrem toho sa modlíme aj
loretánske litánie. Dnes Vám ponúkame
aktivity, ktoré Vám tieto litánie priblížia.
Pomôcky: Pozri jednotlivé invokácie +
koráliky,
silnú
šnúrku,
mariánsky
medailón, Litánie
Za splnenie jednotlivých úloh môžu deti
dostať jeden korálik. Po splnení 10 úloh si
môžu urobiť desiatok ruženca. (Úloh ale
bude viac)
Úloha č. 1: Pantomíma Rozstriháme
jednotlivé invokácie. Úlohou detí je vybrať
si jednu invokáciu a bez slov ju napodobniť
tak, aby ju niekto uhádol.
Úloha č. 2: Brána nebeská Pomôcky:
Kúžeľky, šatka na zaviazanie očí.
Zaviažeme si oči a musíte pomedzi kúžeľky
prejsť do cieľa (do neba). Úloha je splnená,
ak žiadnu kúžeľku nezvalíte a budete dobre
počúvať svojho navigátora. (Navigátora
určí vedúci hry/rodič)
Úloha č. 3: Veža Dávidovho mesta
Pomôcky: Kocky. Postavíme z kociek čo
najvyššiu vežu.
Úloha č. 4: Dom zlatý Pomôcky: Roztrihaná
maketa domu (tangram) Po miestnosti
porozkladáme časti domu. Dieťa má v čo
najlepšom čase dom nájsť a poskladať.
Úloha č. 5: Matka Kristova
Pomôcky:
farbičky.
Vymaľuj
ikonu
Bohorodičky.
Úloha č. 6: Útočisko hriešnikov Pomôcky:
Hracie karty (ako keď sa hrájú lodičky)
Dôležité
je
prejsť
“hriešnym”
/zamínovaným/ hracím poľom a tak sa
dostať do neba.
Úloha č. 7: Zrkadlo spravodlivosti
Pomôcky: Zrkadlo, ceruzka. Písať text zo
Svätého písma zrkadlovo, kontrolovať
správnosť pomocou zrkadla.

Úloha č. 8: Matka Stvoriteľa Pomôcky:
Hodinky (stopky). Počas troch minúť nechať
dieťa na dohodnuté miesto doniesť veci,
ktoré sú začiatkom jeho mena. (Napr. Juraj jahody, uterák, ryža, autíčko, jogurt)
Úloha č. 9: Panna dobrotivá Pomôcky:
potraviny.
Nechať
dieťa
pripraviť
jednoduché jedlo. (Praženica, cestoviny, atď)
Úloha č. 10: Panna najmúdrejšia Pomôcky:
zápalky. Zo zápaliek poskladať kríž. Môžeš
preložiť len štyri zápalky.

Úloha č. 11: Panna hodna chvály Pomôcky:
papier a ceruzka. Vymyslieť báseň na Pannu
Máriu.
Úloha č. 12: Ruža tajomná Pomôcky:
krepový papier, špajdla, lepidlo (lepiaca
páska). Vytvoriť z krepového papiera ružu.
Úloha č. 13: Uzdravenie chorých Ísť na
návštevu ku chorému alebo pripraviť nejaké
prekvapenie pre domov dôchodcov.
Úloha č. 14: Vznešený príbytok nábožnosti
Pomodli sa pred jedlom a po jedle, (spoločne
sa v rodine pomodlite obľúbenú modlitbu)
Úloha č. 15: Útecha zarmútených Poteš
niekoho, kto je smutný, priprav pre neho
darček.

