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Len jedno je potrebné
Určite všetci poznáte evanjeliový
príbeh o Márii a Marte. Na tomto
príbehu je predsa len niečo, čo je
mimoriadne zaujímavé. Ak čítame tento
príbeh alebo ak tento príbeh počúvame v
bohoslužbe Slova, naše sympatie patria
práve tej Marte, ktorú Ježiš, tak
povediac, mierne pokarhal. Bola to práve
ona, ktorá privítala Ježiša v jej dome a
dome jej sestry Márie a ich brata Lazára.
Bola to predovšetkým ona, ktorá zháňala
všetko, čo bolo potrebné, aby Ježiša
náležite pohostila. A bola to tiež ona,
ktorá sa postarala, aby na stole nič
nechýbalo. Takže jej už nevyšla chvíľka
voľného času, aby sa zapájala do
rozhovoru.
A nie je to tak aj v našom živote ?
Podľa našej mienky Marta robila všetko
dobre, a predsa si vyslúžila napomenutie.
Mária, ktorá si vraj vyvolila tú lepšiu
stránku, si sadla k Ježišovým nohám, a
počúvala, čo hovorí. Dá sa povedať, že
úplne nasávala do seba Ježišovu
prítomnosť. Mária je teda tá, ktorá
prijíma. Marta, naopak je tou, ktorá
rozdáva.
A práve tu je kľúč k pochopeniu tohto
evanjeliového príbehu. Stredobodom je
Kristus, čiže jeho osobnosť, jeho slovo,
jeho učenie. Hlavnou postavou nie je ani
Mária, ani Marta, a už vôbec nie ich brat
Lazár. Obe sestry a ich postoje, ukazujú
ich rozdielnosť voči stredu, čiže voči
Kristovi. V tomto prípade tu nejde o to,
aby sme rozjímaniu o práci, ktoré je
zobrazené v Márii, dávali prednosť pred
– ako sa hovorí – pred angažovanosťou
Marty.
Ale v danej situácii, Mária učinila to
jediné, čo bolo v tejto chvíli potrebné:
prijímala Pánovo slovo, čím vlastne
prijímala jeho samého. Niet pochýb,
žeby Mária nebola schopná učiniť to isté,
čo konala Marta.
V tomto prípade prichádzame k jadru
tohto príbehu. Najdôležitejšie je, aby sme
počúvali Božie slovo. Ochota, ktorá tiež
predstavuje
angažovanosť:
prijať

Krista, ktorý je cestou, pravdou a
životom.
Nemôžeme v tomto prípade povedať
o Marte, žeby bola nevychovaná alebo,
žeby jej snaha nebola náležite ocenená.
Jej práca bola, bez pochyby, nutná. Ale
predsa len: počúvať Božie slovo je
prednejšie.
Dnešné generácie len ťažko budú
tento princíp uznávať. A práve v tomto
prípade cítime, ako je nutné, aby sme sa
vo svete usilovali žiť, ako praví a
skutoční kresťania. Aby sme začali už
konečne konať pre spásu svojich
blížnych, musíme vyjsť zo svojej
komôrky, čiže zo svojho súkromia.
Častokrát alergicky reagujeme na
zbožnosť: že vraj z toho nič účinné
neplynie, že je to zbožnosť vnútorná,
ktorá nemá nič spoločné so skutočnosťou
alebo s každodenným životom.
Pravdou však je, a mali by sme si to
sami priznať, že tá naša zbožnosť je len
povrchné kresťanstvo, len niečo ako
gesto. Mali by sme si priznať, že sme sa
doteraz ani nepokúsili uzobrane modliť a
zamýšľať sa nad tajomstvom Božieho
slova. Nejde o počúvanie všelijakých
obyčajných rečí, ale o počúvanie
Božieho slova.
A toto je pre nás najpotrebnejšie a
prvoradé. Tým tu nie je povedané, žeby
sa mala odložiť alebo odsunúť na bočnú
koľaj akákoľvek práca alebo ľudská
činnosť ako taká. To by bol hotový
nezmysel. Ale z kresťanského hľadiska
by sa malo upustiť od akejkoľvek
činnosti, práce alebo podnikania, ktoré
nie sú motivované Božím slovom.
Aj nám je teda adresované toto
Ježišovo slovo. Aby sme robili to, čo je
potrebné: počúvali, žili, a svoje
každodenné konanie aj uskutočňovali v
súlade s Božím slovom. Potom náš
záujem o svet nebude len dýchavičným
jednaním v určitej situácii, ale bude
určovaný duchom tejto evanjeliovej
zásady: ukazovať cestu ku spáse.
Alfonz Vladimír Sabo, farár

R.: Nech nás žehná Pán
po všetky dni
nášho života.

1. Blažený každý, čo sa bojí
Pána a kráča po jeho
cestách.
2. Budeš jesť z práce svojich
rúk; budeš šťastný a
budeš sa mať dobre.
- R.
3. Tvoja manželka je
ako plodonosný vinič
vnútri tvojho domu.
4. Tvoji synovia sú ako
mládniky olivy
okolo tvojho stola.
- R.
5. Veru, tak bude požehnaný
muž, ktorý sa bojí Pána.
6. Nech ťa žehná Pán zo Siona,
aby si videl šťastie
Jeruzalema po všetky dni
svojho života,
- R.
7. Aby si videl synov svojich
synov.
Pokoj nad Izraelom!
- R.
(Ž 128, 1-2.3. 4-5.6)

Žiť pravdivú lásku

Duch, akého potrebujeme

Keď nahliadneme do minulosti
ľudských vzťahov, nájdeme príbehy
mnohých manželstiev, v ktorých boli
dôležité rozličné mocenské či
majetkové záujmy, len láska sa v
nich hľadá ťažšie... Poznáme príbehy
kráľovských manželstiev, v ktorých
šlo v prvom rade o upevnenie či
rozšírenie kráľovstiev, a nie o lásku
medzi mužom a ženou. Ale takéto
osudy by sme vyčítali aj zo života
jednoduchých
ľudí,
ako
to
pripomínajú známe príbehy, keď dali
rodičia pekné, no chudobné dievča
starému, ale bohatému mužovi. Samozrejme, že takto
vystavané manželské vzťahy partnerom prinášali skôr
vzájomné neporozumenie a bolesť.
To všetko je už, chvalabohu, za nami. Ľudia dnes kladú
vo vzťahu lásku na prvé miesto, a ak by sa neľúbili, ani by
spolu nechceli žiť. Potom je však namieste otázka, prečo sa
vzťahy založené zásadne na láske rozpadávajú. Alebo sa
nám treba zamyslieť nad tým, čo jedine možno nazvať
láskou.
Ježiš upozorňuje, že za láskou muža a ženy stojí Boh
sám. Podľa toho autentická a pravdivá je len tá láska, ktorá
v sebe obsahuje Božie charakteristiky: jedinosť a
jedinečnosť, ktorými sú si pre seba navzájom muž a žena;
nerozlučiteľnosť a vernosť, lebo veď Boh je vždy verný a
nerozlučne spojený so svojím stvorením. Láska je tiež
obojstranné darovanie sa a dopĺňanie sa muža a ženy, lebo
Boh ustavične daruje sám seba a Boží život je stálym
prenikaním božských osôb v láske.
Ak teda dnes už nie sú druhotné dôvody, ktoré by
prebíjali lásku, potom na to, aby bol vzťah medzi mužom a
ženou pevný a bez „prepúšťacích listov“, potrebujú ľudia
lásku vyzdvihovať z nízkej zmyslovosti a telesnosti, pričom
sa musia učiť žiť lásku neustále obnovovanú v Bohu. Taká
láska je súčasne osobným vyznaním viery v Boha a v Božiu
pomoc pre naše vzťahy, ktoré môžu byť pevné preto, lebo
za nimi vždy chce stáť sám Boh. Ako dnes narástla sloboda
v rozhodnutí sa pre vzťah z lásky, tak sa láska môže stávať
čoraz čistejšou a pravdivejšou a o to menej môže byť
rozchodov.

Potrebujeme zdravého ducha.
Nie ducha, ktorý pustoší, kynoží a ničí.
Nie ducha nenávisti, násilia, prevratu.
Nie ducha, ktorý sa večne sťažuje a žaluje.
Nie ducha rezignácie a beznádeje.
Nie ducha zlovôle a neviazanosti.
Nie ducha čírej nenávisti a slepej zúrivosti.

Róbert Bezák

Učme sa spoločne správne modliť a spievať

Musíme spolu žiť.
Mladí ľudia spolu so starými.
Západ s Východom,
Sever s Juhom.
Kresťania spolu s nekresťanmi,
veriaci spolu s neveriacimi.
Už žiadne múry, žiadne hranice medzi národy, rasy, kmene,
jazyky.
Žiť spolu v zdravom duchu, v duchu lásky, v duchu Božom.
Ovocie tohto ducha je: radosť, pokoj, dobromyseľnosť,
vzájomná žičlivosť, optimizmus.

Hľadaj ducha lásky,
čo ako plameň
preskakuje od srdca k srdcu.
Phil Bosmans „Mám ťa rád“

Sväté omše v 27. týždni cezročného obdobia (B)
5.X. pondelok
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie
6.X. utorok
18.00 Za + Jozefa a Annu Horváthových
7.X. streda
18.00 Za + Jozefa a Rozáliu Šintálových a synov
8.X. štvrtok
18.00 Za + Michala Huka a Jozefínu a dcéru Máriu
9.X. piatok
18.00 Za + Jozefa Fabiankoviča a rodičov
10.X. sobota
8.00 Za zdravie a Božiu pomoc

Zdravas Mária

Upratovanie kostola č.d. 325 - 352

Nesprávne

11.X. 28.Nedeľa cezročného obdobia (B)
8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
9.15 Za farníkov
14.00 modlitba sv. ruženca a posvätenie jaskyňky

Zdravas Mária....................pros za nás zahriešnych...
Správne
Zdravas Mária.....pros za nás hriešnych...

Panny Márie Lurdskej pri kaplnke sv.Anny
Liturgický kalendár

Páni kostolníci prosia všetkých odberateľov
POSLA, ktorí tak ešte neurobili, aby si prevzali
posledné číslo a súčasne aby všetci odberatelia
zaplatili predplatné na budúci rok 2010. Predplatné
treba zaplatiť čo najskôr a činí 6,60 €
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5.X. pondelok
6.X. utorok
7.X. streda
8.X. štvrtok
9.X. piatok
10.X. sobota

sv.Mária Faustína, panna
sv.Bruno, kňaz sv.Viera, mučenica
Ružencová Panna Mária
sv. Pelágia, panna a mučenica
sv. Dionýz a spol.,mučeníci, sv.Ján Leonardi, kňaz
sv.Daniel Comboni

Slovo na dnes

Pane, keby si tu bol býval
Jn 11,32

Anjel NADŠENIA
Ľudí, ktorí sa vedia nadchnúť, považujeme za
osviežujúcich. Majú horúci nápad, ako si inak usporiadať
svoju prácu. A sú nadšení, že im takýto nápad skrsol v
hlave. Alebo sú na dovolenke a nadšene obdivujú
nádhernú krajinu. Nadchol ich večer, ktorý strávili s
priateľmi, a dobre sa zabavili. Dajú sa nadchnúť novými
cestami. A svojím nadšením vedia nakaziť aj iných.
Prežívajú všetko tak intenzívne, že v ich blízkosti sa ľudia
navzájom upozorňujú, ako nádherne vykúka slnko spoza
mrakov, ako jedinečne sa nad údolím vypína hora.
Naproti tomu je veľa ľudí, ktorí sa už nevedia
nadchnúť pre nič. Na dovolenku cestujú čoraz ďalej. No
keď sa ich opýtate ako bolo, bez váhania povedia, že im
nechutilo jedlo a že hotel nestál za nič. Potrebujú stále
viac vonkajších vnemov, aby vôbec cítili, že jestvujú. Čím
ďalej však cestujú, čím viac peňazí utratia, tým menej
toho zažijú, tým menej cítia život. Život hľadajú mimo
seba, pretože v sebe už nijaký nemajú. Ale vonkajšie
zážitky nevpustia do seba. Preto nemôžu nikdy skutočne
intenzívne žiť.
Slovo nadšenie pochádza zo slova duša. V starej
nemčine duša znamená aj rozrušenie, dojatie. Až v 17.
storočí sa slovo nadchnúť objavuje v novom význame:
„oživiť, naplniť dušou“. Ľudia, ktorí sa vedia nadchnúť,
nechajú sa uchvátiť slovom, pohľadom, stretnutím,
lesom, cez ktorý kráčajú, horou, na ktorú lezú. Vnútorne
ich vzruší pohľad na krásnu krajinu. Nechajú sa vytrhnúť
zo svojej rezervovanosti. Sú zrazu mimo seba, a celou
dušou sa venujú tomu, čo práve prežívajú. Gréci v takom
prípade hovoria o extáze - byť mimo seba; a o
entuziazme - čiže byť v Bohu. Vedieť sa nadchnúť teda v
skutočnosti znamená nechať sa vtiahnuť do toho, s
ktorým sa všade stretávam, v prírode, v človeku, v
každom slove, v hudbe, umení. A až v Bohu zažijem celé
tajomstvo človeka, prírody a umenia. Tam sa mi otvára
celá hĺbka. Vo všetkom sa v konečnom dôsledku
dotýkam jeho.
Ľudia, ktorí sa dokážu nadchnúť, vedia strhnúť aj
iných. Prýšti z nich život. Večerné posedenia s nimi sa
nikdy nekončia nariekaním nad niečím. Srší z nich
nadšenie. Majú nápady a chcú nás pre ne nadchnúť.
Vedia nadšene rozprávať o tom, čo prežili. Prekypujú
životom a sviežosťou. Nerečnia len tak dve na tri.
Rozhovor s nimi je vždy napínavý. Ustavične spriadajú
nové plány, majú nové nápady. Vzbudzujú v nás chuť do
života. Zrazu zatúžime ísť na taký koncert či výstavu,
kráčať inou, novou cestou. Takí ľudia nás prebúdzajú k
životu a napĺňajú duchom.
Želám ti, aby ti anjel nadšenia dal schopnosť
nadchnúť sa, nechať sa uniesť tým, čo ťa postretne, čo
zažiješ, čo si. A tiež ti želám, aby si sa nechal strhnúť pre
nápad, projekt, aby si i ich vedel oživiť, naplniť duchom.
Potom ti anjel nadšenia daruje chuť do života a urobí z
teba samotného anjela nadšenia, aby si k životu
prebúdzal tých, čo stretneš.
Anselm Grün „Anjeli pre život“
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Dobrý Ježišu,
prichádzam k tebe s vďačným srdcom, s túžbou ďakovať ti
osobitne za tú milosť, že si tu v Oltárnej sviatosti stále
prítomný. Ďakujem ti za to, že každú chvíľu môžem prísť k
tebe, lebo ty si tu stále s nami, tak ako si to povedal; Ja som
stále s vami až do skončenia sveta.
Priznám sa ti, Ježišu, že sa mi neraz stáva toto:
jednoducho zabúdam na to, že si tu. Niežeby som to
popieral, ba dokonca sa ti prídem aj pokloniť, ale
jednoducho ťa nevnímam, po celý deň žijem, myslím,
hovorím, správam sa tak, akoby si tu ani nebol. Viem
vyznávať tvoju prítomnosť v Eucharistii, a pritom viem z nej
nežiť.
Čím to je?
Vieš, Ježišu, myslím na Martine slová pri stretnutí s tebou,
keď jej brat Lazár zomrel. Povedala ti to ako výčitku a
zároveň ako vyznanie viery v teba, keď hovorila: Pane, keby
si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel.
Pane, keby si tu bol býval...
Nevyslovím či nevypoviem nahlas alebo len tak v duchu
tieto slová aj ja?
Ako ich, Ježišu, vyslovujem? Ako výčitku? Ako vyznanie
svojej viery v teba?
Ako dôveru v tvoju moc, že ty môžeš vždy konať a pôsobiť?
Aj vo svojej odpovedi Marte si jasne naznačil, že ty si stále
prítomný, že si Pán a že vždy môžeš urobiť tak, ako chceš.
Od Marty si sa dožadoval a učil si ju veriť v teba.
O sebe si totiž povedal: Ja som Vzkriesenie a Život.
Veríš tomu?
Ježišu, pomôž mi, prosím, aby som žil z viery, že si tu.
Ježišu, pomôž mi, aby som nielen mohol hovoriť, ale aby
som aj vyznával a žil ustavične z vedomia a zo skúsenosti ako dobre, Bože, že si tu. Pomôž mojej viere, posilni moju
vieru, že si tu, aj keď ťa nevidím, aj keď mám v očiach tmu.
Posilni moju vieru, že si tu, aj keď ťa nepočujem, aj keď ťa
necítim, aj keď zabúdam. Pomôž mi dôverovať a veriť, že si
tu, aj keď udalosti života idú inak, ako by som si to ja sám
predstavoval.
Pomôž mi veriť, že si tu, aj keď žijem uprostred ľudí, ktorí sú
k tebe ľahostajní, pomôž mi veriť, že si tu, aj keď sa druhí od
teba vzdialili, aj keď ťa toľkí popierajú, aj keď sa ti toľkí
vysmievajú, aj keď ťa toľkí neuznávajú.
Pomôž mi veriť, že si tu,
aj keď sa stretám s neúspechom vo svojom živote,
aj keď som chorý a tak veľmi rád by som ti slúžil v zdraví,
aj keď ma druhí nechápu a nerozumejú mi,
aj keď nechápem druhých a nerozumiem im,
aj keď sa cítim opustený, neprijatý a zneuznaný,
aj keď výsledky mojej práce sa javia bezvýznamné, malé
alebo ich vôbec nevidno,
aj keď' mi druhí ubližujú,
aj keď ma druhí odsudzujú, mnou pohŕdajú, nevšímajú si
ma,
aj keď ma druhí upodozrievajú, spochybňujú,
aj keď som druhým na posmech.
Pomôž mi, Ježišu, veriť, že si tu,
keď odo mňa čakáš, aby som bol tichý a pokorný srdcom,
keď chceš, aby som odpúšťal a bol milosrdný, chudobný,
tichý, tvorcom pokoja,
keď chceš, aby som bol ako ovca alebo baránok medzi
vlkmi či dokonca vedený na zabitie,

keď chceš, aby som spustil siete, hoci som sa toľký čas
namáhal, a neprinieslo to nijaké ovocie,
keď chceš, aby som bol svedkom teba v dnešnom svete,
keď chceš, aby som sa nebál vyznávať ťa, lebo tvoj Duch
bude hovoriť vo mne,
keď chceš, aby som odpúšťal nie raz, ale
sedemdesiatsedem ráz,
keď chceš, aby som sa radoval a jasal, keď prichádzajú na
mňa utrpenia a súženia,
keď ma prenasledujú a všetko zlé na mňa hovoria.
Pomôž mi, Ježišu, veriť, že si tu, aj keď sa mi bude zdať, že
všetko svedči proti tebe.
aj keď mi tento svet bude dávať tisíc dôvodov proti tvojej
prítomnosti,
aj keď sa budem stretať dokonca s pokušeniami a
škandálmi v tvojej Cirkvi,
aj keď mnohé udalosti prevyšujú moje chápanie.
Jozef Šuppa SJ „Modlitby pred eucharistickým Ježišom“

DOKONALÁ MANŽELKA
Mulláh Nasredin sedel v čajovni. Prišiel sa s ním
trocha porozprávať jeden sused. „Chcem sa oženiť a som
veľmi rozrušený. Ty si nikdy nemyslel na ženbu?“
„Ale myslel. Keď som bol mladý, veľmi som po tom
túžil. Chcel som si nájsť dokonalú ženu, a tak som sa vydal
na cesty, až som prišiel do Damasku. Tam som sa stretol s
krásnou, pôvabnou a slušnou ženou. Bola veľmi zbožná, ale
nepoznala svet. A tak som šiel ďalej, až do Isphahanu. Tam
som sa stretol so ženou, ktorá bola aj zbožná, aj svetaznalá,
pekná po každej stránke, ale nevedeli sme sa porozprávať.
Nakoniec som sa vybral do Káhiry. Tam som ju konečne
našiel. Bola hlboko veriaca, pôvabná, pekná po každej
stránke, cítila sa doma vo svete i v tom, čo ho presahuje.
Cítil som, že som našiel dokonalú manželku.“
Priateľ ho prerušil a spýtal sa: „Tak prečo si sa s ňou
neoženil?“
„Ach,“ povedal Nasredin a pokýval hlavou, „aj ona
hľadala dokonalého manžela.“

Milovať znamená prijať druhého takého, aký je,
s jeho inakosťou i chybami, a nie ako kópiu
nejakého nášho hlúpeho sna. Dokonalý manžel je
manžel, ktorý nehľadá dokonalú manželku.
lectio divina

Ježišovo učenie o manželstve
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Tu prišli farizeji a pokúšali ho otázkou, či smie muž
prepustiť manželku. 3Odpovedal im: Čo vám prikázal
Mojžiš? 4Odpovedali: Mojžiš dovolil napísať prepúšťací
list a prepustiť ju. 5Ježiš im však povedal: Takéto
ustanovenie vám napísal pre tvrdosť vášho srdca. 6No už
na začiatku ich Boh stvoril ako muža a ženu. 7Preto muž
opustí svojho otca i matku a pripojí sa k svojej manželke
8
a dvaja budú jedno telo. Takže potom už nie sú dvaja,
ale jedno telo. 9Čo teda Boh spojil, človek nech
nerozlučuje. 10V dome sa ho na to učeníci znovu pýtali.
11
Povedal im: Kto by prepustil svoju manželku a vzal si
inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. 12Podobne sa
dopúšťa cudzoložstva manželka, ktorá svojho muža
opustí a vydá sa za iného. 13K Ježišovi prinášali deti, aby
sa ich dotkol. Učeníci im však dohovárali. 14Ked' to Ježiš
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zbadal, rozhorčil sa a povedal im: Nechajte deti
prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie
kráľovstvo. 15Amen, hovorím vám: Kto neprijme Božie
kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. 16Bral deti do náručia,
kládol na ne ruky a požehnával ich.
Ďalšie čítania: Gn 2,18-24; Ž 128,1-6; Heb 2,9-11
ČÍTANIE
Toto je veľmi známy novozákonný text a môžeme
ho nájsť aj v Mt 19,1-15 a Lk 16,18. Farizeji
položili Ježišovi otázku o rozvode. Chceli ho dostať do
pasce a zapliesť do sporu o Mojžišovom zákone. Ježiš sa
ich hneď spýtal, čo Mojžiš učil o tejto téme, a tak museli
odpovedať na svoju vlastnú otázku. Citovali z Dt 24,1-4,
kde muž mohol prepustiť svoju manželku, ak sa mu niečo
na nej nepáčilo. Bola tu však jedna podmienka. Neskôr
nemohol svoj názor zmeniť. Neprichádzalo do úvahy, aby
si ju vzal po druhýkrát. Ježiš nás priviedol k Božiemu
pôvodnému plánu a takto poukázal na vyššiu úroveň.
Vysvetlil, že keď muž a žena uzavrú manželstvo, v
Božích očiach sa stávajú jedno telo a nikto by ich nemal
rozdeliť. V ideálnom prípade by sa ľudia nemali
rozvádzať. V Mojžišovom zákone to bolo dovolené len
preto, lebo ľudia „sa ťažko učia“. Pri tejto príležitosti
učeníci kládli Ježišovi aj ďalšie otázky na túto tému. Tu
Ježiš išiel ďalej než Mojžiš a hovoril, že ak sa niekto
rozvedie a opäť ožení, pácha cudzoložstvo. Ježiš teda
úplne vylúčil druhé manželstvo. Ježiš chce, aby sme v
Božom kráľovstve žili podľa jeho vyššej úrovne a posiela
Ducha Svätého, aby nám v tom pomáhal. Ježiš takmer
tým istým dychom zvýraznil vieru, ktorú našiel v srdci
dieťaťa. Pre život v Božom kráľovstve sa vyžaduje
jednoduchá viera. Tá istá viera je potrebná, aby sme
prijali jeho učenie o manželstve.
MEDITÁCIA:
• Čo si myslíme o Ježišovom učení o rozvode a
druhom manželstve? Súhlasíme s tým, alebo je to príliš
ťažké?
• Aké otázky by sme chceli položiť Ježišovi na túto
tému? Ako by Ježiš asi odpovedal?
MODLITBA:
128. žalm podáva zoznam požehnaní, ktoré
vyplývajú z toho, že poslúchame Boha. Keď je
Boh stredobodom rodinných vzťahov, požehnania môžu
plynúť pre každého člena rodiny. Napíšme požehnania,
ktoré vidíme v rodine a poďakujme sa za ne Bohu. Keď
prídu skúšky a ťažkosti, pozrime sa na svoj zoznam a
pripomeňme si Božiu vernosť.
KONTEMPLÁCIA:
Čítania v tomto týždni sa točia okolo vzťahov. V
Gn 2,18-24 Boh zjavil svoju starostlivosť, keď
stvoril pre človeka osobitnú spoločníčku, ktorá sa niekedy
opisuje ako „pomocnica“. Ježiš v dnešnom evanjeliovom
čítaní citoval priamo z 24. verša. V Heb 2,9-11 čítame o
Ježišovi, dokonalom vodcovi, ktorý prijal utrpenie, aby
nás očistil od hriechov a otvoril nám tým cestu do
Božieho kráľovstva.
www.vistuckespektrum.sk
Spoločenstvo pri farskom kostole Najsvätejšej Trojice
vo Vištuku

