Čo môže Boh zmeniť v našom
manželstve?
Niekedy máme pocit, že nie je čo meniť.
Inokedy zas, že naše manželstvo (či môj
manžel) je beznádejný prípad a nie je šanca
na zmenu. A niekedy (alebo často) ani
neuvažujeme o tom, čo a či by Boh mohol
zmeniť.
Ale on je aj tak tu. Blízko. Pripravený zasiahnuť
a pomôcť. A nemá problém urobiť aj
„nemožné“ veci. Stačí pozdvihnúť k nemu oči,
srdce, pár úprimných, čistých slov a…
•Zmení mňa a môj postoj k môjmu
manželovi/k mojej manželke. Urobí ma
schopnejším,
láskavejším,
obetavejším,
citlivejším náprotivkom toho druhého.
•Zmení môj egoizmus a všetky jeho skryté
prejavy a naučí ma dívať sa predovšetkým na
toho druhého ako na toho, komu sa mám
darovať.
•Zmení
moje
znechutenie
z
môjho
manžela/z mojej manželky, nech už je
oprávnené, alebo nie: a dá mi silu milovať ho
takého/milovať ju takú, aký/aká je, a dívať sa
na neho/na ňu očami Boha, ktorý neprestáva
dávať šancu.
•Zmení moje vyjadrovanie o ňom/o nej
z
hundrania,
ohovárania,
posmechu,
ponižovania, nedôvery na slová pochvaly,
nadšenia, povzbudenia a dôvery.
•Zmení moju modlitbu: „Pane, urob niečo
s mojím manželom/s mojou manželkou!“ na
modlitbu: „Pane, čo môžem pre neho/pre ňu
urobiť?“
•Zmení moju alergiu na jeho/jej aj opakované
chyby, vyjadrenia, nešikovnosť a dá mi láskavé
srdce, aby som mu/jej ja bol/bola pomocou
a láskavým prijatím.
•Zmení môj hnev a nechuť odpustiť na odvahu
darovať odpustenie a milosrdenstvo.
•Zmení moju schopnosť veľa rozprávať (často
zbytočne a zraňujúco) na schopnosť veľa
počúvať.
•Zmení moju tvrdohlavú predstavu o mojom
trávení času (neviem chytať ryby, miláčik) na
hľadanie spôsobu, ako môžeme byť spolu.
•Zmení môj odpor vracať sa domov
k nemu/k nej na odpor unikať niekam inam (aj
za „svätými“ vecami).

•Zmení moje oči zo slepých a kritických na oči,
ktoré vidia krásu aj v čase, keď už nie sme štíhli
– lebo moje oči budú schopné vidieť krásu
v duši.
•Zmení môj spôsob obliekania sa, jedenia,
správania sa v jeho/v jej prítomnosti doma z
„teplákového“ na kráľovské: pretože byť čo len
chvíľu s ním/s ňou je sviatok!
•Zmení môj vykričaný nesúhlas s jeho/s jej
postojmi a rozhodovaním na rešpekt a odvahu
láskavo povedať svoj názor.
•Zmení moju lásku v štýle spravodlivého
delenia práce a povinností „fifty-fifty“ na lásku,
ktorá nemá problém ísť prvá a umyť riady ako
prekvapko, aj keď to mal/mala urobiť
ON/ONA.
•Zmení môj spôsob vyjadrovania sa z: „Prečo
ja? Zas to necháš na mne?“ na: „Môžem ti
nejako pomôcť?“
•Zmení môj spôsob očakávania: už nečakám, čo
dostanem, a nie som preto nekonečne
mrzutý/mrzutá. Čakám na okamih, keď môžem
potajomky urobiť pre neho/pre ňu prekvapenie
spôsobom, ktorý mu/jej prinesie veľkú radosť –
aj keby to mala byť len obľúbená malá čokoláda
v kabelke.
•Zmení môj pocit sebestačnosti finančnej aj
organizačnej na dôveru, že spolu v trojici ja –
Boh – ty zvládneme všetko, nech by sa dialo
čokoľvek.
•Zmení môj či náš strach z ťažkých vecí na
istotu, že keď sme (alebo aspoň jeden z nás)
s Bohom, nemôže prísť iný koniec ako dobrý.
•Zmení môj pocit všednosti a frustrácie (čím ma
už len môže on/ona prekvapiť?) na radostné
očakávanie každého okamihu s ním/s ňou.
•Zmení zraňujúcu neschopnosť modliť sa spolu
a objavovať Boha cez moje zjavovanie jeho tváre
na zamilovanosť do Boha.
•Zmení motor nášho vzťahu z pozície nula na
turbo výkon plný nádherných dní, a to aj vtedy,
ak pôjdeme zablatenou cestou plnou kameňov.
To všetko a ešte omnoho viac je Boh schopný
a ochotný urobiť pre nás manželov – ak
budeme denne hľadať jeho tvár, inšpirujeme
sa ním a necháme sa ním viesť.
zdroj: www.slovoplus.sk
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Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
„Kto prijme proroka ako proroka...“
/Mt 10,41./
Kto sú títo „proroci“, o ktorých hovorí
Ježiš?
V prvotnej Cirkvi boli muži a ženy bežne
vysielaní na cesty ako putujúci proroci. Ich
úlohou bolo navštevovať iné cirkvi a
ohlasovať im Božie slovo. Cirkev ich
vyslala podobne, ako Ježiš v dnešnom
evanjeliu vyslal svojich učeníkov. Títo ľudia
boli nazývaní prorokmi, pretože boli uznaní
za schopných hovoriť Božie slová z
vnuknutia Ducha Svätého. Pre ľudí bolo
poctou, keď mohli prijať takého človeka vo
svojom dome a starať sa o neho, kým slúžil
v ich okolí. Títo ľudia sa o prorokov starali
podobne, ako sa žena v prvom čítaní starala
o starozákonného proroka Elizea.
Postupne sa však začali objavovať aj rôzni
falošní proroci a začali sa stavať proti
miestnym
cirkevným
vodcom.
Ich
prítomnosť a posolstvá spôsobovali
rozdelenie a zmätok. Pretože dochádzalo k
protirečeniam, tento zvyk sa postupne
vytratil a úloha prorokovania pripadla
miestnym biskupom.
To však neznamená, že bežní proroci z
Cirkvi vymizli. V skutočnosti sú aj dnes
všade okolo nás. Možno si dokonca jedným
z nich aj ty sám! Pretože prorok nie je nič
viac
a
nič
menej
ako
niekto,
prostredníctvom koho hovorí Duch Svätý.
To znamená, že prorokovať môže aj tvoj
manžel alebo tvoja manželka – keď ťa

napríklad
povzbudzuje
vyhradiť
si
pravidelný čas na modlitbu. Dieťa, ktoré k
tebe prichádza uprostred noci s tým, že ho
boli brucho, môže byť pre teba poslom
takéhoto prorockého posolstva: Je čas zaprieť
sa, vziať svoj kríž a postarať sa o toho
maličkého.
Aj ty sám môžeš byť prorokom, keď sa s
kolegom podelíš o skúsenosť Božieho
pôsobenia v tvojom živote.
Boh sa nám neustále prihovára. Snaží sa
upútať našu pozornosť. Neprestajne nás
žiada, aby sme prijímali vo svojom živote
jeho poslov. Dokonca aj tých, ktorých by
sme najmenej čakali.
.

„Duchu Svätý, otvor mi srdce,
aby som ťa počul hovoriť skrze
ľudí, ktorých mi dnes pošleš do
cesty.“

Liturgický program na 13. týždeň v období cez rok
Pondelok: 29.6.
SV. PETER A PAVOL,
APOŠTOLI

Farský kostol

Meretice

Bzenov

8.00
+ Jozef Feč

18.00
+ Pavol Olejník

17.00
Za farnosť

(PRIKÁZANÝ SVIATOK)

Utorok: 30.6.
Féria

Streda:

18.00
+ Mária Čelovská,
Vladimír
18.00
+ Matej, Anna Sedlákoví

1.7.
Féria
18.00
+ Anna, Božena Hudáková

Štvrtok: 2.7.
Navštívenie Panny Márie
sviatok

Piatok:

3.7.

Sv. Tomáš, apoštol, sviatok
1. piatok v mesiaci

18.00
+ Anna, Milan, Anna,
Dezider, Pavol
9.00 F. S.
Za ružencové bratstvá
našej farnosti

Sobota: 4.7.
Panny Márie v sobotu
Fatimská sobota

Nedeľa 5.7.
Sv. Cyril a Metod
slovanskí vierozvestovia
Slávnosť

17.00
ZBP rod. Márie Svatovej

10.00
Za farnosť

8.00
+ František Štofan

9.00
Poď za 70 r. života Jozef

Farské oznamy
Milodary: Zbierka na opravu zvonov vo
farskom kostole bola 721€. , v Mereticiach
623€.. V Bzenove bola zbierka na opravu
vnútra veže 610 €. Na farský kostol (na
opravu zvonov a strechy) obetovala
Bohuznáma 100€., Bohuznáma 100€.,
Bohuznáma 100€. Na Meretický kostol
obetovali z krstu Stely 70€.Pán Boh zaplať
za všetky milodary.
Sv. zmierenia pred 1. piatkom: utorok
farský kostol od 17.15 hod., streda Bzenov
od 17.15 hod., štvrtok Meretice od 17.15.
Birmovanci budú mať stretko v utorok
o 18.30 na fare.
Požehnanie pred dovolenkami: aj tento rok
vám ponúkať možnosť prijať Božie
požehnanie pred dovolenkami. Požehnanie
môžete prijať po ktorejkoľvek sv. omši.

Úplné odpustky: môžeme získať na
slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla.
Veriaci, ktorí si zbožne uctí náboženské
predmety (ruženec, krížik, škapuliar.... )
požehnané pápežom, či biskupom môže
získať plnomocné odpustky. Taktiež je
možné získať úplné odpustky tým
veriacim, ktorí navštívia v tento deň
katedrálny chrám, alebo Baziliku minor
a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha.
Taktiež je potrebné prijať eucharistiu
a pomodliť sa na úmysel sv. otca.
Prvoprijímajúce deti budú mať stretko
v sobotu po fatimskej sobote.

Pamätná kniha z ľudových misií našej
farnosti: naša farnosť vydala pamätnú
knihu z ľudových misií, ktoré boli v našej
farnosti v januári. V knihe nájdete mnohé
fotky z misií a celý priebeh misií
s
myšlienkami
z
homílii
pátrov
redemptoristov. Cena kniha je 11 eur.
Odporúčam do každej kresťanskej rodiny.
Záujemcovia o túto publikáciu nech sa
zapíšu v sakristii kostolov čo najskôr.
(Vyjadrujem vďačnosť tým, ktorí túto
publikáciu pripravili).

Upratovanie kostola:
04. 07. – 10.07.2020
Kostol sv. Martina: Mária Šarišská, Monika
Chovanová, Anna Vojteková, František
Kropiľák – služba platí celý týždeň
Kostol sv. Imricha: Ľuboš Krempašský,
Božena Šoltísová, Mária Tomaščáková–
upratovať sa bude v sobotu o 14:00
Kostol sv. Ondreja: Jozef Tarján, Jozef
Mrúz, Monika Ferencová, Jozef Papcún,
Martin Papcún

Svätý Pavol sa narodil okolo roku 10 v
Tarze, ktorý bol dôležitým kultúrnym a
obchodným strediskom v Malej Ázii.
Pôvodne sa volal Šavol. Študoval v
Jeruzaleme a stal sa tu veľkým
prenasledovateľom kresťanov. Na ceste do
Damasku okolo roku 33-35 zjavil sa mu
Ježiš Kristus. Pavol sa stal kresťanom a
veľkým misionárom medzi pohanmi. Pavol
bol sťatý v Ríme roku 67 za cisára Nerona.
Pochovaný je v bazilike sv. Pavla v Ríme
postavenej v 4. storočí.
Obaja títo apoštoli boli umučení v Ríme za
cisára Nera v roku 67 (alebo v roku 64).
Peter bol ukrižovaný dole hlavou na
Vatikánskom vŕšku, Pavol – ako rímsky
občan – bol sťatý pri Ostijskej bráne. Ich
pozostatky sa hneď stali predmetom
osobitnej úcty. V roku 258 ich kresťania
ukryli v katakombách sv. Sebastiána, odtiaľ
ich v 4. storočí slávnostne preniesli do
baziliky, ktorú dal na mieste Petrovho
umučenia postaviť cisár Konštantín.

Detské okienko
29.06. – Sv. Peter a Pavol

Svätý Peter – pôvodným menom Šimon – sa
narodil v Palestíne, v mestečku Betsaida na
severnom brehu Genezaretského jazera. V
dospelom veku býval v meste Kafarnaume.
Bol bratom apoštola Andreja. Keď ho Ježiš
povolal za apoštola, zmenil mu meno na
Peter, tj. Skala, na ktorej založil svoju Cirkev
a Petrovi dal „kľúče od nebeského
kráľovstva“. Peter najprv hlásal evanjelium
v Palestíne, potom v Antiochii, v Korinte a
napokon v Ríme, kde bol aj ukrižovaný dolu
hlavou roku 67 alebo už roku 64.

1. Bielo – žltá je ? Vatikánu
2. Rodná krajina pápeža Františka
3. Pápežský štát
4. Zhromaždenie biskupov
5. Rodina Božích detí
6. Rehoľa, ktorej členom je pápež František
7. Pápež František je rímsky...
8. Kňazský sľub čistoty
9. Mládež je ? Cirkvi
10. Najväčšia Božia vlastnosť

