Oznamy
1. Dnes (24.5.) je zbierka na katolícke masmédiá (Lumen,
Lux, ...).
2. V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové
dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom týchto dní je:
„Prosba za jednotu kresťanov“ alebo „Za duchovné
povolania.“
3. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo
recitovaní hymnu Veni, Creator (Príď Duchu Svätý tvorivý)
na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných
podmienok získať úplné odpustky.
4. Od budúcej nedele (31.5.) budú v našej farnosti sv. omše
tak, ako to bolo zaužívané predtým.
5. V prvopiatkovom týždni bude sv. spoveď takto:
Hýľov: pondelok a v stredu od 17.30, piatok od 17.00 hod.
Bukovec: utorok a vo štvrtok od 17.00 hod.
Sv. spoveď chorých bude v stredu (3.6.):
Bukovec od 9.00 hod.
Hýľov od 10.00 hod.
6. Odpustová slávnosť v Levoči tohto roku nebude z dôvodu
vírusu Covid – 19.
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Duch Svätý
Prežívame čas prípravy na prijatie Ducha Svätého. O necelé tri týždne
v našej farnosti otec biskup udelí birmovancom sviatosť birmovania.
Kto je to Duch Svätý ktorého príjmu naši birmovanci? Kto je Duch
Svätý pre mňa osobne?
Ak chceme vedieť kto je to Duch Svätý, musíme sa na neho pozrieť
z hľadiska poslania, ktoré má vzhľadom na nás. A poslaním Ducha
Svätého je obdariť nás duchovnou mocou.
Otec ma vyzýva: „Synu, poď ku mne. Vydaj sa na cestu dobra, lásky
a pokoja.“
Ale moja odpoveď znie: „Ty predsa vieš, že nemôžem prísť k tebe, lebo
mám krídla zlomené hriechom.“
Otec mi však hovorí: “Dobre, tak pošlem svojho Syna, aby ti opravil
krídla.“ A tak som znova vtáčik s opravenými krídlami.
Otec ma uisťuje: „Teraz už môžeš ku mne prísť. Už máš krídla
opravené.“
Ja sa obrátim k nemu a poviem: „Otče, ty vari žartuješ? Ako môže
vtáčik ako ja prísť k slnku? Nevieš, že nemám na to silu?“
A Otec odpovedá: „Dobre, tak ti pošlem Ducha Svätého, aby ti dal
potrebnú silu.“
Po tom, čo ma Ježiš obnovil, odpustil mi hriechy a uzdravil ma,
prichádza Duch Svätý, aby mi sústavne dával energiu, aby som vládal.
Samozrejme, ja musím napnúť krídla, aby som vzlietol, musím urobiť to
minimum, pričom viem, že sila v mojich krídlach nie je prirodzená sila.
A tak prajem nielen naším birmovancom, ale všetkým členom nášho
spoločenstva krásnu a bezpečnú životnú púť s vedomím, že niet prekážky
v našom živote, ktorú by sme s pomocou Ducha Svätého nevedeli
prekonať.
Silu Ducha Svätého a jeho dary vyprosuje pre všetkých Vás duchovný
otec Pavol.

