DUCH SVÄTÝ DÁVA ŽIVOT - „ ... prijmi znak Daru Ducha Svätého ...“
V týchto troch pravdách – Boh ťa miluje, Kristus je spasiteľ, on žije – sa objavuje
Boh Otec a objavuje sa Ježiš. Kde je Otec a Syn, tam je aj Duch Svätý. On pripravuje
a otvára srdcia na prijatie tohto posolstva, on udržuje živou skúsenosť spásy, on ti pomáha rásť v tejto radosti, ak ho necháš pôsobiť. Duch Svätý napĺňa srdce vzkrieseného Krista a odtiaľ ako z prameňa preteká do tvojho života. A keď ho prijmeš, Duch Svätý ti
umožní čoraz viac prenikať do Kristovho srdca, aby si sa čoraz väčšmi napĺňal jeho láskou, svetlom a silou.
Každý deň vzývaj Ducha Svätého, aby ustavične v tebe obnovoval skúsenosť tohto
veľkého posolstva. Prečo nie? Nič nestratíš a on môže zmeniť tvoj život, môže ho naplniť
svetlom a dať mu lepší smer. Neobmedzí ťa, nič ti nevezme, naopak, pomôže ti nájsť to,
čo potrebuješ, ešte lepším spôsobom. Potrebuješ lásku? Nenájdeš ju v bezuzdnosti, vo
využívaní druhých alebo v ich vlastnení či ovládaní. Nájdeš ju v spôsobe, ktorý ťa urobí
naozaj šťastným. Hľadáš intenzívny život? Nenájdeš ho zhromažďovaním predmetov,
míňaním peňazí, zúfalým zháňaním sa za vecami tohto sveta. Ak sa dáš viesť Duchom
Svätým, príde v oveľa krajšej a uspokojujúcejšej podobe.
Hľadáš vášeň? Ako hovorí jedna pekná báseň: Zamiluj sa! (alebo dovoľ, aby si sa
zamiloval), pretože „nič nemôže byť dôležitejšie, ako stretnúť Boha, čiže zamilovať sa do
neho definitívnym a absolútnym spôsobom. To, do čoho sa zamiluješ, ovládne tvoju
predstavivosť a všetko ovplyvní. Rozhodne o tom, čo ti pomôže ráno vstať z postele, čo
budeš robiť večer, ako budeš tráviť víkendy, čo budeš čítať, koho spoznáš, čo ti zlomí
srdce a čo ťa naplní radosťou a vďačnosťou. Zamiluj sa! Vytrvaj v láske a všetko bude
iné“. Táto láska k Bohu, ktorá zasiahne vášňou celý tvoj život, je možná vďaka Duchu
Svätému, pretože „Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého
sme dostali“ (Rim 5, 5).
On je prameňom dokonalejšej mladosti. Lebo ten, kto dôveruje Pánovi, „je ako
strom zasadený pri vode, čo si vystiera k potoku korene, nebojí sa, keď prichádza horúčosť, lístie mu ostáva zelené“ (Jer 17, 8). Zatiaľ čo „mládež ustáva a omdlieva“ (Iz 40,
30), tí, čo skladajú dôveru v Pána, „dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať
budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú“ (Iz 40, 31).
CESTY MLADÝCH
Čo znamená prežívať mladosť, keď sa necháme prežiariť a premeniť veľkou
zvesťou evanjelia? Je dôležité položiť si túto otázku, pretože mladosť nie je zásluhou,
mladosť je Božím darom: „Byť mladým je milosť, je to šťastie.“ Je to dar, ktorý môžeme
neužitočne premrhať, alebo ho môžeme prijať s vďačnosťou a prežívať ho v plnosti.
Boh je pôvodcom mladosti a pôsobí v každom mladom človeku. Mladosť je požehnaným časom pre mladých a je požehnaním aj pre Cirkev a svet. Je to radosť, pieseň
nádeje a blahoslavenstvo. Oceniť mladosť znamená vnímať toto obdobie života ako
vzácnu chvíľu a nie prechodnú fázu, v ktorej sa mladí cítia postrkovaní do dospelosti.

09. 05 - 05. 06.

odporúčaný príspevok aspoň 10,- cent.

Príď, ó, Pane milý, príď mi do srdiečka,
- nech sa rozplápolí, duša moja všetka!
Príď mi do srdiečka - a prebývaj vo mne, ...
- nechže som ja navždy dieťa Tvoje verné.
V mnohých katolíckych farnostiach sa po Veľkej noci vyzdobí kostol na
bielo deti majú svoj veľký deň. Deň keď prijmú do srdca a života najdôležitejšieho
Hosťa. Čo je potrebné vedieť o podstatných veciach tohto dňa už dopredu? Na Slovensku je zvykom pripraviť dieťa na prvé sväté prijímanie v 3. roč. základnej školy.
Teda vo veku 8-9 rokov. Je to vek, kedy už dieťa rozumie základným pravdám viery aj tomu, čo tento krok prijatia Eucharistie prináša, čo je podmienkou prijatia
svätých sviatosti.
V katolíckej cirkvi sa na oslavu Eucharistie – čiže živého Tela a Krvi Ježiša
Krista, ktorý je prítomný pod spôsobmi chleba a vína, vysluhuje prvé sväté prijímanie počas svätej omše, lebo vo sv. omši sa pri slovách premenenia Eucharistia zhotovuje.
Príprava na prijatie sviatosti Eucharistie by mala v prvom rade byť na pleciach
rodičov. To znamená, že by dieťa mali od narodenia viesť a vychovávať v pravdách
viery a zúčastňovať sa s ním minimálne nedeľných bohoslužieb. Rodičia by vo veku,
kedy dieťa túži prijať prvé sväté prijímanie, mali byť tými, ktorí ho sprevádzajú a
rozprávajú mu svoje osobné svedectvo života s Bohom.
Prvé sväté prijímanie prehlbuje uvedenie do kresťanského života. Tí, čo už boli
krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.
Hlavným poslaním svätého prijímania je udržovať a rozvíjať Boží život, ktorý
sme dostali pri krste.
Mala by to byť príprava na výnimočný deň. A v tom duchu by malo byť všetko
vedené. Aby sa dieťa aj rodičia tešili, a nebrali ho len ako formalitu. Alebo možnosť
získania darov zo strany najbližších. Je to deň pre Pána Ježiša a s Pánom Ježišom.
Prosme Pána za našich birmovancov, za prvoprijímajúce deti, a ich rodiny..

PROGRAM
09. 05.
pondelok
10. 05.
utorok

18:00 +Jozef Kustra

16. 05.
pondelok

20:00
11:00

sv. Ján Nepom

16:30
18:00
11. 05.
streda
12. 05.
štvrtok

BOHOSLUŽIEB

16:30
18:00
16:00
17:00

birm. - nácvik
sv. zm. rodič. birm.
pohreb +Mária
Ružinská
sv.zm.birm.1.a 3. sk.
Bhzn. úmysel
birm. - nácvik
sv.zm.birm.2.a 4. sk.
+Jolana Vargová
sv. zm. rodič. birm.
+Štefan a +Peter
Hudačko 20. výr. sm.

17. 05.
utorok
18. 05.
streda

14. 05.
sobota

18:00 +Vincent Boldižár
1. prim deti - nácvik

1. prim deti - nácvik

16:30 sv. zm. rodičia 1. pr.
18:00 ZBP 60. r. ž. Jozef
1. prim deti - nácvik

19. 05.
štvrtok

zbierka
na kostol

16:30 sv. zm. rodičia 1. pr.
18:00 +Mária Krakovská
1. prim deti - nácvik

18:00
09:30
11:00
13:00
14:00
18:00
07:30

11:00 slávnosť birmovania
16:00 sobáš so sv. omšou
18:00 +Marta Kičurová 22. 05.
s rodičmi
6. veľkon.
08:00 +Jozef Staško
09:00
nedeľa

15. 05.
s rodičmi
5. veľkon.
+Ján Varga
10:30
nedeľa

zbierka
na kostol

23. 05.
pondelok

18:00 +Lenka Vasilišinová

Straka

20. 05.
18:00 birm. upratovanie kostola piatok
13. 05.
17:00 Fat. pob.
piatok
18:00 +Marta Jančušová 21. 05.
sobota
Panna Mária
Fatimská

PROGRAM

+Margita Riňáková

sv.zmier.1.pr. dievčatá
sv.zmier.1. pr. chlapci
1.pr. nácvik-generálka
aj rodičia a uprat. kost.
+Mária Straková
+Margita a +Jozef
Matej
ZBP 90. r. ž. Ján
Kušnír

10:30 slávnosť 1. sv. prijím.

Modlitba k Sedembolestnej:
Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc
a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochranu zdravotníkom, ktorí sa o nich starajú, odvrátenie choroby a pokoj i pomoc pre Ukrajinu. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe
s dôverou utiekame. Amen.
„Duchu Svätý príď z neba, a vydať ráč zo seba, žiaru svetla pravého...“

24. 05.
utorok
25. 05.
streda

BOHOSLUŽIEB

08:00 Ján, +Jolana, +Ján 30. 05.
Szabo
pondelok
18:00 +Imrich, +Anna,
+Imrich Jurek
18:00 +Margita, +Alžbeta, 31. 05.
+Mária r. Kočišové utorok

18:00 +Marián Varga
a rodičia

01. 06.
streda

16:30 sv. zmierenia
18:00 ZBP 50. r .ž. Stanislav
Ferko

16:30 sv. zmierenia
18:00 +Dáša Ščepáková

1. výr. smrti

16:30 sv. zmierenia
18:00 +Ľudmila Okbarská
30. deň

sv. Justín

08:00 +Jozef Jurek ul.Koš. 02. 06.
10:30 ZBP Pavol s rod. štvrtok
Nanebovstú- 18:00 +Helena Hudačková
26. 05.
štvrtok

08:00 +Anna, +Jozef,

+Kristína Dudek

17:00 Gaboltov

Turíčna novéna

penie Pána

27. 05.
piatok
28. 05.
sobota
zbierka
na masmédia

18:00 +Veronika Vaňová 03. 06.
piatok

10:00
17:00
1. v mesiaci 18:00
18:00 ZBP rod. Kužmová, 04. 06.
09:00
Kičurová a Kostur- sobota
ková
Zosl. Ducha 18:00
Svätého

29. 05.
08:00 +Ľubomír Krišš a 05. 06.
+Imrich Gimerský Zoslanie
7. veľkon.
+Jozef a +Anna
Ducha
10:30
nedeľa
zb. masmédia

Porvažník

sp. chorých

adorácia Sv. Olt.
ZBP ct. B.S.J.
Obišovce – fat. sob.
ZBP čl. R.B. Drienov

+Jozef a +Justína
Okbarský
08:00 +František Petro

10:30 za farnosť.

Svätého

UPRATOVANIE

K upratovaniu kostola prosíme:
vo štvrtok 12. 05. o 18:00 birmovanci
v sobotu 21. 05. o 14:00 rodičia 1. prijmajúcich detí
z ul. Májovej: po večernej sv. omši:
v piatok 27. 05. rod. Tatarkovú, Varvarukovú, Andrejčákovú, Fialkovú.
v piatok 03. 06. rod. Šimčákovú, Suchovičovú, Bezegovú, Patrikovú. Ďakujeme.

