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„...našla som svoje miesto
v Cirkvi“
Dnešné evanjelium
a téma o ktorej sme čítali, je pre nás veľmi
známa. Povolanie… Všetci sa raz musíme rozhodnúť. Treba si ale
uvedomiť,
že
v skutočnosti neexistuje
rozdiel medzi jednotlivými povolaniami. Povolanie je iba jedno, a to je
povolanie k láske.
Z tejto zásady vyplýva základná rovnocennosť všetkých povolaní. Boh povolanie nikomu nevnucuje – ponúka
ho
človeku
a človek ho buď slobodne prijme, alebo slobodne odmietne. Ak človek
povolanie od Boha slobodne odmietne.
Človek je v prvom
rade zodpovedný voči
Bohu a voči svojmu svedomiu. Boh vo svojich
plánoch
počíta
aj
s ľudskou
slabosťou.
Nestarajme sa priveľmi
o cesty, ktoré má Boh
s konkrétnymi osobami

– každý má svoju vlastnú, špecifickú cestu.
A tým, že Boh stvoril ľudskú prirodzenosť
muža a ženy na svoj obraz…, vložil do nej povolanie – a teda schopnosť
a morálnu
zodpovednosť
–
k láske a spoločenstvu.“ (KK
C 2331)
Manželstvo je teda
prvým povolaním človeka v tomto živote. Človeku je teda už od prirodzenosti daný vzťah,
vzťah muža a ženy.
Ďalším povolaním,
ktoré
vyplýva
z manželstva, je povolanie byť otcom a matkou.
Boh dáva človeku neuveriteľnú možnosť – byť
účastným na stvorení
nového človeka.
Deti sú od narodenia povolané žiť v láske
k rodičom. Stávajú sa
tak podobnými Bohu
Synovi. Synovská láska
je ďalším povolaním pre
nás ľudí. ...
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Dôveruj Bohu, a on ťa obdarí milosťou
Syn môj! Ja som „Pán, ktorý posilňuje v deň súženia“ (Nah 1,7).
Príď ku mne, keď budeš v úzkostiach.
Nebeskú útechu najviac zdržuje to, že tak neskoro prosíš
v modlitbe.
Lebo prv, ako by si ma vrúcne prosil, hľadáš všelijaké iné útechy
a potešuješ sa vonkajšími vecami.
A tak sa stáva, že ti všetko málo osoží, kým nezbadáš, že je som
to, ktorý ochraňujem tých, čo vo mňa dúfajú; veď okrem mňa niet
nikde účinnej pomoci, ani osožnej rady, ani trvalého lieku.
A keď sa tvoj duch po búrke zasa zotaví, upevni sa vo svetle mojej
lásky a môjho zľutovania; lebo som nablízku, hovorí Pán, aby som
všetko obnovil, ako bolo prv, a to nielen plne, ale hojne, ba priam
vrchovato.
Či je mne niečo ťažké? Alebo som azda podobný človeku, ktorý len
sľubuje, ale nič nerobí?
Kde je tvoja viera? Stoj pevne a vytrvaj!

Farské oznamy

Diabol je tmou,
ktorá sa
preoblieka a zdá
sa akoby anjel
svetla.
(sv. Teodor Studita)

•

Pozrite si aj informácie o synodálnom procese v našej eparchii

•

Pri zapaľovaní sviečok v strede
cerkvi vždy začínajte od stredu a poslední zapaľujú po obvode svietnika.

•

Prebieha prihlasovanie
CAMP eparchie

•

V piatok sviatok
srdca—voľnica

na

Božského
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Nech Vás Boh žehná!

Z knihy: „Ako sa v nás začína kresťanský život?“
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08,00 – + Jolana Pavol
Pavol / r. Tothová

17,00 – + Štefan Mária
/ r. Pačutová
17,00 – + František Júlia
/ r. Sikorová
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18,00 – + Elena
/ r. Vašková

18,00 – + Helena
/ r. Vašková

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

07,00 – + Ignác
/ r. Baranová

KUZMICE KOSTOL – ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

Nedeľa 3. po ZSD // zbierka Aktivity sv. Otca

10,00 – Primície – kostol Kuzmice
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BOŽSKÉ SRDCE / VOĽNICA
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Kňazský deň - Košice

Týždeň po 2. nedeli po ZSD

