Hurááá prázdniny...
Prichádza obdobie dovoleniek a oddychu.
Začína čas relaxu. Čas sedieť s priateľmi na
záhrade, pri vode alebo si zájsť na turistiku.
Čas spomaliť a upokojiť sa. Čas tešiť sa zo
života a z blížnych. Čas ďakovať a
obnovovať sily. Aj pre tieto veci určil Boh
čas. Počas neho môže človek zabudnúť na
bolesti, trápenia a námahy života. Iba jediná
aktivita by nemala mať pod nebom svoju
chvíľu: zabudnutie na Boha. Na toto nie je v
živote čas. Každá chvíľa je časom Boha a
vzťahu k nemu. Každá chvíľa je časom
ďakovania a modlitby. Prázdniny a leto, čas
slnka, tepla, dovoleniek a výletov do prírody.
Kto z nás by ich nemal rád? Počas našich
prázdninových
výletov
a
dovoleniek
prejdeme mnohé stovky kilometrov, pretože
sa to stalo bežnou súčasťou nášho života a
spôsobu trávenia voľných dní. Túžime po
tom, aby nám zmena prostredia a denného
režimu pomohla oddýchnuť si nielen
fyzicky, ale aj duchovne. V čase prázdnin
možno viac ako inokedy budeme cestovať do
rôznych miest nášho krásneho Slovenska.
Nezabúdajme na to, kým sme, nech by sme
sa ocitli kdekoľvek. Vyberajme si také miesta
svojho oddychu, kde celkom nezabudneme
na to, kým sme a komu patríme. Dajme si tu
námahu a vyhľadajme všade, kde budeme,
kresťanský chrám a s láskou sa zúčastňujme
aj v dňoch dovolenky na bohoslužbe (aspoň
v nedeľu). Nepremárnime tento čas, ktorý
nám vo svojej dobrote ponúka Boh. Nech
každý prázdninový deň zaplníme láskou k
Bohu a k svojim blížnym. Máme pred sebou
krásny a veríme, že požehnaný čas väčšieho
pokoja a oddychu, napriek pandémii COVID
– 19. Keďže
patríme celosvetovo ku
krajinám s najnižším počtom nakazených, je
veľmi rozumné a zodpovedné zostať toto
leto na Slovensku.

Desatoro na prázdniny
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Ži s prírodou. Vrchy, lúky a polia,
rieky a more - vo všetkom objavuj
prítomnosti Boha. A zatlieskaj mu, že
všetko stvoril tak krásne.
Ži podľa svojho mena a kresťanskej
identity. Nehanbi sa počas leta za to,
že si kresťan. Falšoval by si tým svoju
identitu.
Ži nedeľu. Aj počas prázdnin je nedeľa
deň Pánov. A Pán neodchádza na
prázdniny. Nevynechaj nedeľnú omšu.
Vytvor si viac voľného času.
Ži s rodinou. Zhováraj sa, hraj, žartuj
so svojimi blížnymi s radosťou a bez
ponáhľania. Modli sa so svojou
rodinou a zájdi s ňou do chrámu.
Ži svoj život. Život je veľký Boží dar.
Nevystavuj svoj život nebezpečenstvu
a dávaj pozor, aby si neohrozil život
druhých.
Ži v priateľstve. Od počúvania buduj
cestu k dôvere, k pomoci, k
obohateniu, k rešpektu posvätnej
dôstojnosti iných osôb.
Ži spravodlivo. Nemysli si, že máš na
všetko právo. Iní pracujú, aby si ty
mohol prežívať svoje prázdniny. Aj oni
majú svoje nároky. Rešpektuj ich a
zaujímaj sa o ich dobro.
Ži v pravde. Vyhýbaj sa pokrytectvu,
klamstvu, kritike, predsudkom a
samoľúbosti.
Ži
v
čistote
srdca.
Premáhaj
žiadostivosť a egoizmus. Prázdniny
neznamenajú robiť si, čo sa mi zachce.
Ži solidárne. Nechci mať všetko pre
seba. Mysli aj na tých, čo nemajú
prázdniny, čo nemajú dokonca ani
každodenný chlieb. Ani láska a služba
neodchádzajú na prázdniny.
***

Všetkým prajeme požehnané,
radostné dovolenky a prázdniny.
Nech vás Pán ochraňuje!

Informačný týždenník Rímskokatolíckej
farnosti sv. Martina Radatice
05. 07. 2020, ročník XVI., č. 21, bozirytier10@gmail.com
SV. CYRILA A METODA – SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV SLÁVNOSŤ

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.
„Bratia, prosím vás... Aby ste žili dôstojne
podľa povolania, ktorého sa vám dostalo“
/Ef 4,1/.
Dnes s radosťou slávime našich svätých
vierozvestov, ktorí do našich krajov
priniesli Kristovo svetlo. Ako hovorí
dnešný alelujový verš: „To sú naši otcovia a
praví pastieri, ktorí nás sediacich v
temnotách priviedli k svetlu života.“
A je to naozaj tak. Vďaka nim sme sa nielen
zaradili medzi civilizované národy, ale
skrze vieru nám otvorili aj brány večného
života. Priam neuveriteľné je aj to, že náš
starosloviensky jazyk sa stal štvrtým
liturgickým jazykom na svete /hneď po
latinčine, gréčtine a hebrejčine/. Naozaj im
máme byť za čo vďační. Bez nich by dejiny
Slovanov boli iné, pravdepodobne oveľa
smutnejšie.
No ich žiarivý príklad nás tiež
povzbudzuje, aby sme kráčali v ich
šľapajach – aby raz, keď sa s nimi stretneme
v nebi, mohli byť na nás hrdí rovnako, ako
sme na nich hrdí my dnes. Ako?
To nám naznačuje v dnešnom druhom
čítaní svätý Pavol: „Bratia, prosím vás, aby
ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého
sa vám dostalo“ /Ef 4,1/. Každý z nás má
vlastné a celkom konkrétne poslanie. Boh
„ustanovil
niektorých
za
apoštolov,
niektorých sa prorokov, iných
za
evanjelistov a iných za pastierov a
učiteľov“ /Ef 4,11/. A takto by sme mohli
pokračovať ďalej a uviesť v tomto zozname
aj svoje

konkrétne povolanie – v rámci Cirkvi,
rodiny i pracovného sveta. Toto je miesto, na
ktorom máme žiť dôstojne podľa svojho
povolania. Zamyslime sa trochu nad tým,
ako by sme v našej konkrétnej situácií
mohli žiť o čosi dôstojnejšie. Prípadne si
položme otázku, čo by sme mohli robiť tak,
aby raz v nebi boli na nás svätí Cyril a
Metod hrdí.
A potom to skúsme urobiť. Nezabúdajme,
že v Božom pláne je dôležitý každý jeden
človek a žiadna úloha nie je nepodstatná.
Podľa vzoru svätého kardinála Newmana
sa pritom môžeme povzbudzovať slovami:
„Na svojom mieste som rovnako dôležitý
ako archanjel na tom svojom.“

„Pane Ježišu, prosím ťa, daj, aby
som vo svojom povolaní rástol v
láske.“

Liturgický program na 14. týždeň v období cez rok

Farský kostol

Meretice

Bzenov

Pondelok: 6.7.
Féria

Utorok: 7.7.
Féria

Streda:

18.00
+ Mária Jurková

8.7.

18.00
+ Milan, Ľudmila
Amrichoví

Féria

Štvrtok: 9.7.

18.00
+ Jozef Ivan

Féria

Piatok: 10.7.
Féria

18.00
+ z rod. Amrichovej,
Komarovej

Sobota: 11.7.

12.7.

15. Nedeľa v období cez
rok

10.00
Poď za 30 r. manželstva
Peter, Svetlana

8.00
+ Pavol Olejník
1. výr.

9.00
+ Ján, Anna, Anton
Svatoví

Farské oznamy
Požehnanie pred dovolenkami: aj tento rok
vám ponúkať možnosť prijať Božie
požehnanie pred dovolenkami. Požehnanie
môžete prijať po ktorejkoľvek sv. omši.
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 do budúcej
nedele.
Sobáše: prosím snúbencov, ktorí majú tento
rok naplánované prijatie sv. manželstva
v našej farnosti a ešte nemajú spísanú
cirkevnú zápisnicu, aby sa mi ozvali čo
najskôr. (email : fararadatice@gmail.com)

Kostol sv. Martina: Veronika Lukáčová,
Terézia Vaslavská, Vladimír Novotný,
Jolana Priščáková – služba platí celý týždeň
Kostol sv. Imricha: Pavol Homoľa, Ondrej
Kalata, Radoslav Falat– upratovať sa bude v
sobotu o 14:00
Kostol sv. Ondreja: Ján Fejerčák, Štefan
Trochan, Ján Leško, Mária Kovaľová,
Miroslav Roba

Detské okienko
05.07. – Sv. Cyril a Metod

8.00
+ Helena Hrabčáková

Sv. Benedikt, opát,
patrón Európy, sviatok

Nedeľa

17.00
+ Kristína Belišová

Upratovanie kostola:
11. 07. – 10.07.2020

Birmovanci: budú mať stretko v piatok po
večernej sv. omši.
Ohlášky: ohlasujú sa prvýkrát:
Peter BELIŠ a Veronika ESTOČINOVÁ
Milé sestry a bratia, pozývame Vás, aby ste
sa pridali k iniciatíve Fóra kresťanských
inštitúcií “V nedeľu nenakupujem”. Nestačí
žiadať od politikov zatvorenie obchodov v
nedeľu. Záleží na každom z nás, či otcovia
a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami
alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My
sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich
rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba,
radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu,
požičajme si to od suseda a budujme
vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa
podrží nás!
+ Mons. Bernard Bober, arcibiskup –
metropolita

Pôvod mena: z gréc.
Kyrillos – patriaci
Pánovi; Metod – gréc.
meta + odos – po
ceste
bádania,
sledovania, cesta za
niečím; starší slov.
preklad bol Strachota
z lat. metus – strach.
V ikonografii je Metod zobrazený s
arcibiskupskými insígniami a Konštantín
v habite ako mních, niekedy s hlaholikou.
Niektoré zobrazenia v Ríme zobrazujú aj
Konštantína s biskupskými atribútmi.

Vylúšti slová sv. Metoda: Metoda sa pred jeho smrťou, keď už očakával veniec
spravodlivosti, opýtali učeníci: „Koho zo svojich učeníkov určuješ, otče a učiteľ ctihodný,
aby v učiteľstve bol tvojím nástupcom?“ I ukázal im jedného zo svojich njbližších
učeníkov, nazývaného Gorazdom, a povedal: Šifra

