Dôvody, prečo prosiť o Ducha
Svätého
Každé
ráno vstávame s očakávaním
nových síl a nového entuziazmu do dňa.
Hľadáme niečo pozitívne, čo by nás mohlo
motivovať a povzbudiť. Nie vždy sa nám to
darí, a preto ti chceme ukázať pravý recept
ozajstného prebudenia.
„V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo
svojho Ducha na každé telo (Joel 3,1)“.
Kto iný by ťa mohol prebudiť a povzbudiť,
naplniť a posilniť, ak nie Duch Ježiša
Krista? Čo môže naozaj oživiť tvoj život nie
sú veci, ani žiadne lieky, ale Boží Duch.
Dnešný deň cirkev slávi zoslanie Ducha
Svätého. Určite nie je Božia vôľa, aby sa na
jeho Ducha len spomínalo! Prísľub, ktorý
sme dostali od Ježiša je stále aktuálny.
Povedzme si, že nie je len aktuálne, ale je
urgentné volať a prosiť o nové vyliatie
Božieho Ducha. Ozajstné prebudenie tvojho
a môjho života príde iba vtedy, ak nás opäť
naplní Svätý Duch. Potrebujeme ho viac
ako čokoľvek iné! Chceme ti ukázať 3
dôvody, prečo prosiť o Božieho Ducha.
Uvedie ťa do plnej pravdy (por. Jn 16,13)
Dnes je dosť ťažké nájsť istoty, ktoré by
nám uľahčili a spríjemnili život. Stretávame
sa s rôznym druhom klamstva. Možno sa ti
už stalo, že si bol oklamaný a okradnutý.
Tohto nás chce Duch Svätý uchrániť.
Klamstvo odhalíš vďaka Duchu pravdy. Je
to On, ktorý ťa naplní svetlom, ktoré
preniká každú tmu. Múdrosť a rozlišovanie
pochádza od Ducha Svätého (por. Jn 14,26),
a preto ho neváhaj o to prosiť.
Uhasí tvoj smäd (por. Lk 7,37-38)
Možno sa práve za niečím ponáhľaš
a zháňaš. Nemáš pokoja, kým to
nezoženieš. Môže to byť práca, nejaká vec,
alebo ten správny človek. Práve pre tieto
situácie je prísľub, ktorý ti dáva Ježiš. Tvoje
vnútro potrebuje živú vodu, jednoducho
potrebuje oživenie. Je to práve Duch Svätý,
ktorý ťa naplní pokojom a uhasí tvoj smäd.
Naplní ťa silou a odvahou v rozhodovaní
(por. 2Tim 1,6-7)

O našom storočí sa hovorí ako o storočí
strachu. Úzkosť je choroba súčasného sveta.
Práve úzkosť ťa oberie o silu a odvahu. Boh
pracuje skrze našu odvahu, diabol skrze
náš strach. Volaj na Božieho Ducha a on ťa
naplní novou silou a odvahou. Určite máš
pred sebou ešte veľa rozhodnutí, ktoré ťa
v živote čakajú. Môžem ti osobne
dosvedčiť, že s Ním je každé rozhodnutie
správne. Bolo by naozaj krásne vstúpiť do
nového rána úplne premenený. Nájsť
v sebe niečo nové a predovšetkým trvalé
a stále. Objaviť to, čo hovorí Božie slovo:
„Nie silou a nie
mocou, ale tvojim duchom (por. Zach 4,6)“.
Máš teda opäť možnosť, ktorú ti ponúka
tvoj Boh. Nezahoď ju! /zdroj: www.kjk.sk/
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ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO - SLÁVNOSŤ
Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.
„Všetkých naplnil Duch Svätý“
/Sk 2, 4/.
Ježiš pred svojím nanebovstúpením
povedal apoštolom, že budú „pokrstení
Duchom Svätým“ /pozri Sk 1, 5/. Učeníci
teda spolu s Máriou a so ženami
„jednomyseľne zotrvávali na modlitbách“
/1, 14/. A naozaj: Duch Svätý prišiel – s
vetrom a ohňom a s novou odvahou
ohlasovať evanjelium.
Turíce rozprávajú nádherný príbeh o Božej
moci a o premene apoštolov. Tí však
nedostali Ducha iba v tento jeden deň.
Skutky apoštolov uvádzajú, že apoštoli boli
„naplnení“ Duchom aspoň sedemkrát
/pozri Sk 2, 4; 4, 8. 31; 6, 8; 7, 55; 13, 9.52/.
A to ešte nie sú zarátané prípady, ktoré
Písmo nespomína!
To isté platí aj pre nás. Hoci sme pri krste
prijali Ducha Svätého, stále potrebujeme
jeho moc a dary, aby sme mohli ohlasovať
radostnú zvesť.
Ježiš vedel, ako veľmi budeme Ducha
Svätého potrebovať, a preto už dlhší čas
pred
svojím
nanebovstúpením
povzbudzoval učeníkov, aby prosili o tento
dar: „Keď teda vy... viete dávať dobré dary
svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec
Ducha Svätého tým, čo ho prosia“ /Lk 11,
13/. Aj Ján nás vo svojom evanjeliu uisťuje,
že Boh „nedáva Ducha podľa miery“ /3,
34/. Boh má toho pre

nás pripravené vždy viac!
Nasledujme dnes príklad apoštolov.
Uverme v prísľub Ducha, ktorý nám Boh
dáva, a prosme oň. A prosme stále, nielen v
dnešný sviatok, ale každý deň. Môžeš
poprosiť aj svojich veriacich priateľov, aby
sa spolu s tebou modlili za nové vyliatie
Ducha v tvojom živote. Možno ho nebude
sprevádzať vietor ani oheň, no Duch Svätý
príde k tebe novým, nečakaným, ba možno
aj nejakým mimoriadnym spôsobom –
nielen pre tvoje vlastné dobro, ale aj pre
dobro jeho tela, ktorým je Cirkev!

„Duchu Svätý, udomácni sa v
mojom srdci; a nielen dnes, ale
navždy.“

Liturgický program na 9. týždeň v období cez rok
Farský kostol

Meretice

Bzenov

Pondelok: 1.6.
Prebl. Panny Márie,
Matky Cirkvi, spom.

Utorok:

2.6.

Streda:

3.6.

Féria

18.00
+ Helena Hrabčáková
18.00
+ Štefan, Mária Dolinskí

Sv. Karol Lwanga a spol., sp.

Štvrtok: 4.6.

18.00
+ Jozef Feč

Nášho Pána Ježiša Krista,
Najvyššieho a večného kňaza

Piatok:

5.6.

1. piatok v mesiaci

Sobota:

18.00
+ Ladislav Jiránek

6.6.

Fatimská sobota

Nedeľa

7.6.

Najsvätejšej Trojice

10.00
+ z rod. Jána, Pavla
Čelovských

17.00
+ Ján, Mária Magačoví
8.00 F. S.
+ Imrich, Terézia
Homoľoví
8.00 seniori
ZBP rod. Štofanová

18.00 seniori
Za farnosť
9.00
+ Jozef, Regina
Jarkovskí

Farské oznamy
Milodary: Zbierka na Katolícke masmédia
bola v našej farnosti 811,50€ (farský kostol
296 €, Meretice 185€, Bzenov 330,50 €). Na
farský kostol obetovali z pohrebu
+Heleny 50€. Pán Boh zaplať za vaše
milodary.
Úplné odpustky: môžeme získať na
slávnosť Zoslania Ducha Svätého pri speve
alebo recitovaní hymnu Veni, Creator (Príď
Duchu Svätý). Je potrebné splniť aj
podmienky: sv. prijímanie, modlitba na
úmysel sv. otca.
Sv. zmierenia: je možné vysluhovať stále
v obmedzenom režime a zvlášť v exteriéri.
Kto by sa chcel vyspovedať - som
k dispozícii v utorok, stredu, štvrtok 30
min. pred sv. omšami. Spovedať budem pri
sakristiách kostolov v prípade, že nebude
pršať.
Dnes sa končí veľkonočné obdobie, od
zajtra začína obdobie cez rok. Od zajtra sa
modlíme modlitbu Anjel Pána.

Spovedanie chorých na prvý piatok:
chorých a starších navštívim tento týždeň
v piatok. Je potrebné, aby mali rúška
a taktiež im vysvetlite ako majú prijímať
Eucharistiu do rúk. Spovedanie nemôže byť
v rodinách, ktoré sú v karanténe, preto vás
prosím aby ste mi to oznámili najneskôr do
štvrtku. Ak by niektorá rodina mala obavy,
taktiež je potrebné mi to oznámiť.
OHLÁŠKY: Sv. manželstva chcú prijať:
Juraj ZBIHEJ a Denisa MARTONOVÁ

Upratovanie kostola:
31. 05. – 06.06.2020
Kostol sv. Martina: Jozef Kubuš, Jozef
Bugoš, Mária Savčáková, Peter Guman –
služba platí celý týždeň
Kostol sv. Imricha: Jana Homoľová, Pavol
Jakubík, Roman Dubecký– upratovať sa
bude v sobotu o 14:00
Kostol sv. Ondreja:
Peter Popadič,
Slavomír Rolík, Miroslav Pribula, Ivan
Penkov, Michal Šarišský

Detské okienko
Ovocie Ducha Svätého
Milé deti,
Niekedy sa skúšame zmeniť, ale nejde to,
nedarí sa nám. Skúsme to teraz v období
Turíc. Pán Ježiš nezoslal Ducha Svätého iba
na apoštolov pred dvetisíc rokmi, ale posiela
ho aj nám. Otvorme mu srdce a nechajme sa
ním premeniť.
Pán Boh nám dáva svojho Ducha, ktorý nás
posilňuje, aby bolo naše konanie, čo
najlepšie, a prináša nám radosť. Každý z nás
by sme mali spolupracovať s Duchom
Svätým. Prinesme mu tento týždeň (ale aj
ostatné týždne nielen tento) čo najviac
chutného ovocia dobrých skutkov. Pýtate sa
ako?
Nakreslite si misku a postupne do nej vkladajte
ovocie, ktoré symbolizuje ovocie Ducha Svätého.
Láska
O láske sa veľa hovorí, ale i tak je jej málo.
Možno je to preto, lebo nevieme presne, čo
láska skutočne je. Ak chceme poznať pravú
lásku, pozrime sa na Pána Ježiša, ako
najväčší dôkaz lásky dal za nás svoj život.
Prečítaj si časť zo Svätého
písma. Do misky si potom
môžeš nakresliť marhuľu.
Radosť
Radosť rozdávaním rastie. A predsa je okolo
nás veľa smutných a zamračených ľudí.
Urob nejaký drobný darček a niekoho
poteš. Za takéto rozdávanie radosti si
nakresli do misky hrušku.
Pokoj
Žijeme v období plnom počítačov, mobilov,
sociálnych sietí, vo svete zúria rozličné
nepokoje a vojny. Cítime sa často bezmocní.
Často sa hádame so súrodencami, s rodičmi,
odvrávame im, vedieme spory ... Ak
nezačneme od seba je naše pohoršovanie sa
nad nepokojom sveta zbytočné.
Pomodli sa desiatok ruženca za
pokoj v tebe i okolo teba. Do misky si potom
nakresli jahodu.

Zhovievavosť
Určite poznáme tieto vety a neraz sme ich
už počuli aj použili. Daj mi pokoj! Nemám
čas!
Zamyslime
sa
koľkokrát
ich
vyslovujeme. Zastavme sa a buďme
zhovievaví k druhým.
Venuj
svoj
čas
mladšiemu
súrodencovi, starému rodičovi,
susedovi, spolužiakovi. Ak sa ti to
podarí nakresli si do misky slivku.
Láskavosť
Znamená aj pozornosť, ohľaduplnosť,
venovanie svojho srdca. Šíriť sa môže
rozličnými cestami – aj poštou.
Pošli pozdrav alebo list, email starkej,
ujovi, kamarátovi/kamarátke, ...Ak
pošleš (môžeš hodiť aj do schránky)
nakresli do misky jablko.
Dobrota
Koľkokrát si povieme:
„Dnes budem
dobrý.“ Prejde deň a my zistíme, že sa nám
to nepodarili. Krôčik za krôčkom množstvo
dobrých skutkov počas dňa nás môže
premeniť.
Umy riad, vynes smeti, pomôž
v domácnosti... Za každý dobrý
skutok si nakresli čerešničku.
Vernosť
Hovoríme, že Pán Ježiš je naším verným
priateľom. Koľkokrát na neho zabúdame.
Zúčastni sa na sv. omši aj vo všedný
deň. Potom nakresli do misky hrozno.
Miernosť
Veľmi často nás premáhajú výbuchy hnevu.
Keď sa o niekoľko dní obzrieme späť,
zistíme, že sme sa hnevali pre hlúposti.
Niekedy stačí zahryznúť si do jazyka.
Preži celý deň bez hnevu, hádky ... Ak
sa ti to podarí, nakresli do misky
banán.
Zdržanlivosť
Istá reklama hovorí: „Keď musím, tak
musím.“ A niekedy tak hovoríme aj my,
keď chceme niečo ospravedlniť –
klebetenie, sledovanie TV, sedenie pri PC,
internet, mobil, maškrtnosť, ....
Zriekni sa PC, mobilu, sladkostí,
internetu. .... Ak sa ti to podarí, do
misky si nakresli ananás.
(ZDROJ: Jana Kamposová, Náboženstvo doma)

