25.marec ZVESTOVANIE PÁNA
Tohtoročný sviatok Zvestovanie Pána je
vynimočný deň, ktorý sa zapíše do histórie.
Vo večerných hodinách Sv. otec František
slávnostne zasvätil Ukrajinu a Rusko
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Nejde o akúsi čarovnú formulku, ale
o duchovný úkon. Je to gesto úplného
odovzdania sa detí, ktoré sa v súženiach
z tejto krutej a nezmyselnej vojny, ktorá
ohrozuje svet, utiekajú k Matke. Ako deti,
keď sú vyľakané, idú k mame vyplakať sa,
hľadať ochranu.
K tomuto zasväteniu sa pripojili veriaci po
celom svete. Podobne sme urobili aj my
v našej farnosti vo farskom kostole.
Po detskej sv. omši duchovný otec posvätil
troch fatimských pastierikov a po ňom
nasledovala modlitba zasvätenia. Program
ďalej pokračoval krížovou cestou, ktorá bola
tiež výnimočná, bez svetla.

„NAKONIEC MOJE
NEPOŠKVRNENÉ SRDCE
ZVÍŤAZÍ!“

Informačný týždenník Rímskokatolíckej
farnosti sv. Martina Radatice
27. 03. 2022, ročník XVIII., č. 13, bozirytier10@gmail.com

4. PÔSTNA NEDEĽA

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
„Patrilo sa hodovať a radovať sa“
/Lk 15, 32/.
Nezdá sa ti Ježišovo podobenstvo
o márnotratnom synovi trochu nelogické?
Ktorý zodpovedný otec by predal polovicu
svojho majetku a peniaze zaň by odovzdal
mladšiemu synovi? A keď potom videl, ako
jeho syn odišiel a všetky peniaze minul na
zábavu, ktorý obec by svojho syna privítal
s otvorenou náručou a usporiadal na jeho
počesť bohatú hostinu? Nedáva to zmysel.
Ale práve o to v tomto podobenstve ide.
Božia láska a milosrdenstvo voči nám sú
také nepochopiteľné, že sa nám to až ťažko
prijíma. Žijeme vo svete, ktorý sa riadi
logikou podmienečnej lásky a opatrného
prijímania druhých. Je to druh logiky, ktorá
stotožňuje
spravodlivosť
s
pomstou
a odplatou. Je to tá istá logika, ktorú použil
starší brat, keď vyčítal svojmu otcovi. Prečo

Logika božskej lásky ti hovorí, že máš
nebeského Otca, ktorý na teba milosrdne
hľadí a neodsudzuje ťa. On v tebe vidí
všetko – všetko dobré, zlé aj neutrálne -,
a aj tak ťa bezhranične miluje a je
pripravený bezvýhradne ti odpustiť. Ak si
pripadáš
ako
márnotratný
syn
z podobenstva, vedz, že Otec ťa chce objať
a pripraviť pre teba hostinu. Preto dnes
s pokorou a vďačnosťou pristúp k jeho
oltáru. Príď a raduj sa spolu s ním aj so
všetkými svojimi bratmi a sestrami
v Kristovi. Nechaj sa naplniť jeho láskou.

si k nemu taký štedrý, a ku mne nie? To za
svoju tvrdú prácu nič nedostanem? Aká je
v tom spravodlivosť?

Boh však používa božskú logiku lásky, nie
ľudskej „spravodlivosti“. Podľa božskej
logiky je lepšie, aby dokonalý, nevinný Boží
Syn zomrel, než aby vinné ľudstvo čelilo
spravodlivému odsúdeniu. Podľa božskej
logiky môže byť každý hriech odpustený
a zabudnutý. Je to ten druh logiky, ktorý
víta nespravodlivého márnotratníka a prosí
pyšného syna presvedčeného o vlastnej
spravodlivosti, aby obmäkčil svoje srdce.

„Otče, žasnem nad tvojím
milosrdenstvom!“

Liturgický program na 4.pôstny týždeň
Farský kostol

Meretice

Bzenov

Pondelok: 28.3.
Féria

Utorok:

29.3.
Féria

Streda:

18.00
+ Helena Haraksimová
(pohrebná)
18.00+ kr. cesta
+ Ján, Mária Magáčoví

30.3.
Féria

Štvrtok:

31.3.

Piatok:

1.4.

18.00
+ Eduard Čorba

Féria
1. piatok v mesiaci

Sobota:

18.00+kr. cesta
+ Marta Papežová
9.00 F. S.
Za obrátenie hriešnikov

2.4.

Fatimská sobota

Nedeľa

3.4.

5. Pôstna Nedeľa

17.00
Za ružencové bratsvá

10.00
Za farnosť

8.00
Poď za 50 r. života
Jana Pigulová

9.00
+ Vladimír Svat

Farské oznamy
Milodary: Ružencové bratstvo pri farskom
kostole venovalo 50€ na zakúpenie sôch
fatimských pastierikov vo farskom kostole.
Na farský kostol (nový organ) venovala
Bohuznáma 100€, Na Bzenovský kostol
obetovali Bohuznámi 50€, 10€, 10€. Na
Meretický kostol (obraz P. Márie) obetovala
Bohuznáma
100€.
Pán Boh zaplať za vaše milodary.
Far. kostol: SK18 7500 0000 0040 2868 8597
Bzenov: SK33 7500 0000 0040 2868 8618
Meretice: SK86 7500 0000 0040 2868 8634.

Spovedanie chorých: ku chorým pôjdem
v piatok 1. 4. od 8.00 hod. V prípade, že je
niekto v rodine v karanténe tak mi to prosím
včas oznámte.

Celoslovenská Zbierka pre Ukrajinu: bude
na budúcu nedeľu pri sv. omšiach.

Upratovanie kostola:
02.04. – 08.04.2022

Veľkonočné spovedanie: bude v sobotu
9. apríla v Bzenove a vo farskom kostole.
Keďže je to už na ďalší týždeň, preto
nebudem
spovedať
tradične
v prvopiatkovom týždni.

Kostol sv. Martina: Tomáš Halický, Jozef
Pribula, Jozef Svat, Janka Meľuchová
Kostol sv. Imricha: Ľuboš Krempaský,
Božena Šoltísová, Mária Tomaščáková
Kostol sv. Ondreja: Štefan Šoltis, Jozef
Beňko, Vincent Lučanský, Marián Vitališ,
Ľubomír Štofanik

Krížové cesty:
Nedeľa (27.3.) Bzenov 13.30,
Meretice 14.00 (za nenarodené deti, zvlášť
po umelom potrate)
Streda - Bzenov 18.00 (kňaz)
Piatok -Farský kostol 18.00 (modlia sa deti)
Nedeľa (3.4.) Bzenov 13.30,
Meretice 14.00 (za kňazov)

DETSKÉ OKIENKO
4. Pôstna nedeľa
Pápež František: Učiť sa
v škole Panny Márie
1. Počúvanie: Mária vie
počúvať Boha: nejde
o jednoduché počutie,
ale o načúvanie, skutok
pozornosti, prijatia, pripravenosti.
2. Rozhodnutie: Mária sa nebojí ísť proti
prúdu: s odhodlaným srdcom načúva a
rozhoduje sa a berie na seba všetky riziká, ale
nie sama, spolu s Bohom!

Osemsmerovka
s
tajničkou:
BLAHOSLAVENÁ,
CESTA,
DIEŤA,
DUCH SVÄTÝ, EVANJELIUM, JÚDSKO,
KRAJ, LONO, LUKÁŠ, MATKA, MESTO,
MÁRIA, NAPLNIL, PLOD, POVEDAL PÁN,
POZDRAV, POZDRAVILA, POŽEHNANÝ,
PRICHÁDZA,
RADOSŤOU,
SPLNÍ,
UVERILA,
VEĽKÝ
HLAS,
VOŠLA,
VYDALA,
ZACHARIÁŠOV
DOM,
ZACHVELO, ZAČULA, ZVOLALA, ŽIVOT

3. Skutok: Mária sa vydala na cestu
a«ponáhľala sa» (Lk 1,39). Napriek
ťažkostiam a kritike, ktorým bude čeliť,
nevyčkáva, neváha, ale ide a ,ponáhľa sa‘,
lebo v nej je sila Božieho Slova. A jej konanie
je naplnené dobročinnosťou, naplnené
láskou: to je odtlačok Boha. Mária ide k
Alžbete nie preto, aby si vypočula, aká je
skvelá, ale aby jej pomohla, aby bola
užitočná, aby slúžila.

Správne usporiadaj Anjelské pozdravenie:

Božia,
Požehnaná si
Matka
Tvojho,
Mária,

Mária,
s tebou.
a požehnaný
Ježiš.
Zdravas

PREDSAVZATIE: dobrý skutok spájaj s
pokorou! (nebudem čakať, že ma za dobrý
skutok pochvália.

Amen.
smrti
je plod
Svätá
Pán

i v hodinu
pros
plná
medzi
života

našej.
ženami
teraz
za nás
milosti

