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Prosím o vieru?
Iste aj tu medzi nami
sa niekto nájde, čo prosí o
vieru pre svojho drahého;
manželka za muža, brat
za sestru, otec za dieťa, a
podobne. Možno už dlho
prosia; mesiace až roky.
Je to zbytočné? Práve naopak!

Oveľa viac je dnes
takých žien, ktoré vôbec
neprosia o vieru pre svojho manžela, hoci len na
sviatky chodí do kostola.
Sestra neprosí o vieru pre
brata, ktorý po sobáši v
kostole nežije ako kresťan. Neprosia deti o vieru
pre rodičov, hoci ani dnes
neurobia kríž na sebe ,
hoci ich dali rodičia pokrstiť. Neprosí priateľ za
priateľa o vieru, hoci pokiaľ býval na dedine, pravidelne chodil na svätú
omšu a možno sa i modlil.
Ako býva v činžiaku, zarástla cesta do kostola,
Boh sa stal nepohodlným,
cudzím...

nado mnou, Pane, syn Dávidov!“ (Mt 15,22).

Evanjelium nás vedie k zamysleniu nad
problémom viery tých, čo
stoja mimo Cirkvi. Ktorí
neveria a veriť nechcú.
Ktorí už odišli od Boha,
žijú ako pohania. Pán Ježiš sa často stretáva s neverou. U svojich rodákov
nepochodí a konštatuje: „Ani jeden prorok nie je
vzácny vo svojej vlasti“ (Lk 4,24).
Opakom je žena –
pohanka sa správa celkom ináč. Dala si námahu a zistila, aký titul patrí
Ježišovi. Skôr ako prednesie svoju prosbu, osloví
Ježiša: „...Pane, syn Dávidov“ (Mt 15,22). Ona verí,
že Ježiš môže splniť jej
prosbu a uzdraviť dcéru.
To, že žena prichádza ešte
bližšie k Ježišovi a povie: „Pane, pomôž mi!“ (Mt
15,25
Ježiš chváli vieru ženy.

Zaujímavé je dnešné
Uvedomujeme si, že
evanjelium. Za Ježišom Ježiš
priniesol
spásu
prichádza istá kanaánska všetkým ľuďom. ......
žena a kričí: „Zmiluj sa
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Svoje starosti zver Bohu
Syn môj, nechaj ma robiť s tebou, čo chcem; ja viem, čo ti je na
osoh.
Ty zmýšľaš ako človek; o mnohých veciach súdiš, ako ti radí tvoja
ľudská náklonnosť.
Pane, čo hovoríš, je pravda. Tvoja starostlivosť o mňa je väčšia,
než všetka starostlivosť, ktorú ma môžem mať o seba.
Lebo na veľmi vratkom základe stojí, kto všetku svoju starosť
neskladá na teba.
Pane, nech len moja vôľa ostáva priamo a pevne v tebe, a tak urob
so mnou, čo sa ti páči.
Lebo len dobré môže byť, čokoľvek so mnou spravíš.
Ak ma chceš ponechať v temnotách, buď pochválený; a ak chceš,
aby som bol v svetle, buď zas pochválený. Ak ma ráčiš potešiť, buď
pochválený; a ak ma chceš zarmútiť, buď tiež vždy pochválený.
Syn môj, takto sa musíš správať, ak chceš kráčať so mnou.
Buď práve tak ochotný trpieť, ako radovať sa.
Rovnako ochotne buď núdzny a chudobný ako zámožný a bohatý.

Farské oznamy

Nie umrieť je zlom,
ale zle umrieť.
Kto sa vždy bál
pekla, nikdy sa
nebude báť smrti.
(sv. Ján Zlatoústy)

•

Pre počty v cerkvi na svätých liturgiách sledujte
oznamy v médiách.

•

Tiež je potrebné sledovať semafor, ktorý platí aj na bohoslužby.

•

V exteriéry môže byť väčšie
množstvo ľudí.
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Nech Vás Boh žehná!

Z knihy: „Ako sa v nás začína kresťanský život?“
Začiatok života
Svätý Teofan Zatvornik zdôrazňuje, že pre začiatok kresťanského života je nevyhnutné
otvorenie sa pre Božiu milosť.
Podrobne vysvetlil, že náš pocit
sebestačnosti a sebadôvery je
podľahnutie triku nepriateľa
a znemožňuje nám prijať túto
pomoc zhora. Následne poukazuje na zdroje milosti pre začatie kresťanského života:

né najprv pod hlavičkou krstu
a potom pokánia.“
Bolo by veľmi užitočné venovať dostatok času týmto slovám. Svätý Teofan Zatvornik
hovorí, že prijímaním sviatostí
ponúkame Bohu svoju nehodnú prirodzenosť a Boh ju transformuje. Ak si toto poučenie
vložíme natrvalo do srdca, poznačí to náš postoj k prijímaniu
sviatostí. Každá sviatosť sa tak
stane okamžikom, v ktorom pokorne odovzdávame Bohu seba
samých s túžbou, aby nás
stvárnil podľa svojej vôle. Je to
okamih, kedy sa vzdávame falošného pocitu vlastnej veľkosti
a sily, aby v nás mohla pôsobiť
Božia veľkosť a moc. Tento postoj by sa dal prirovnať k ťažko
chorému človekovi, ktorý sa
v nemocnici oddáva do rúk lekárov s nádejou, že mu prinavrátia stratené zdravie.

„Kde môže človek získať
a ako môže prijať milosť, ktorá
dáva začiatok života? Prijatie milosti a posvätenie našej prirodzenosti sa odohráva vo sviatostiach. Tu ponúkame Bohu našu
nehodnú prirodzenosť a On ju
transformuje. Bohu sa páčilo,
aby otriasol našou pyšnou mysľou, a skryl svoju moc na začiatku skutočného života pod plášť
jednoduchej materiálnosti. Nerozumieme, ako sa to odohráva,
Takýto postoj má charakale skúsenosť kresťanstva svedterizovať nielen začiatok kresčí, že sa to nedeje nijako inak.
ťanského života, ale má nás
sprevádzať celý náš život.
Tajomstvá, ktoré sú spojené
so začiatkom kresťanského života, sú krst a pokánie. Preto pravidlá dotýkajúce sa začiatku života skutočného kresťana sú da-
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07,00 -- ** Helena
/ výr. nar. / r. Lukáčová

18,00 – + Elena
/ r. Ondová

18,00 – + Jolana
/ r. Mihoková

07,00 – + Andrej Jolana
Štefan Radoslav / Dudičová

07,00 – + Jozef Ján Anna
/ r. Janoková

18,00 – + Johana
/ r. Bajzatová

-- ** Helena / výr. nar. / r. Verebová
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17,00 -- + Miroslav Albín
/ r. R. Horňáka

17,00 -- + Iveta +p!
/ r. Pisáková

17,00 -- + Rudolf
/ r. Pastorová
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