Oznamy
1. V nedeľu (19.7.) je zbierka na kostolné potreby.

Sv. Matka Tereza a jej zoznam pokory
1. Hovor čo najmenej o sebe.
2. Zaoberaj sa svojimi vecami, nie cudzími.
3. Vyhni sa zvedavosti.
4. Prijímaj pohŕdanie.
5. Prijímaj napomenutia radostne.
6. Nevšímaj si chyby iných.
7. Prijímaj urážky a bezprávie aj vtedy, keď si si ich nezaslúžil.
8. Netúž po obdive.
9. Nechci riadiť záležitosti iných.
10. Buď zdvorilý a jemný, aj keď niekto vyvoláva provokácie.
11. Zvoľ si vždy to, čo je ťažšie.
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Čas na seba
Časy, ktoré žijeme, sú náročné, kradnú nám to, čo je dôležité.
Kradnú nám čas. „Nedoprajú“ nám čas pre modlitbu, teda čas pre
seba. Mnohí povedia, nemám čas sa pomodliť.
Ak sa nad tým zamyslíme, tak zistíme, že to nie je ani tak v
nedostatku času ako skôr v tom, že si čas na modlitbu, teda na seba,
nevieme nájsť. Je priveľa podnetov, na ktoré reagujeme a tie nás o
drahocenný čas oberajú – televízia, internet, bulvárna tlač, práca,
ktorej venujeme nadmerný čas, starosť o rôzne, niekedy aj zbytočné
veci, atď. Čas ale je vec priorít. Ak Boh vie a dokáže rozmnožiť
chlieb, tak určite dokáže rozmnožiť aj náš čas. Teda, ak nás Boh
stvoril, tak On je ten, ktorý vie, čo potrebujeme. Ako však robiť to,
čo chce Boh, ak sa ho na to neopýtame? Konať Pánovo dielo, plniť
jeho vôľu v prvom rade znamená zastaviť sa. Áno, zastaviť sa vo
všetkom, z čoho pozostáva náš život: v práci, nákupoch,
návštevách, vo voľnom čase, ... Zastaviť sa v kolobehu, ktorý
udáva náš každodenný rytmus. Začal čas prázdnin, čas dovoleniek.
Využime tento čas. Načo tieto dni využijeme? Zastavme sa, aby
sme profitovali z času ktorý nám Boh dáva.
Ján Mária Vianney povedal takúto vetu: „Lebo kadiaľ
prechádzajú svätí, ide s nimi Boh.“
Prajem každému z vás požehnané dni a tam, kam pôjdete, aby šlo
s vami dobro a pokoj.
Pokojné a požehnané dni prázdnin a dovoleniek praje duchovný
otec Pavol.

