Oznamy
1. Na budúcu nedeľu (17.10.) je misijná nedeľa. Nezabudnime na modlitbu
za misie a misionárov.

2. V nedeľu 17.10.2021 bude zbierka na misie.
3. Prvé stretnutie tých, čo sa prihlásili na birmovku, bude v Hýľove v sobotu
16.10. o 19.00 hod. na farskom úrade.

4. Uvádzame číslo účtu, na ktorý môžete finančne podporiť náš kostol:
Hýľov: SK38 1100 0000 0026 2472 2238
Bukovec: SK04 0200 0000 0014 1601 9455
(pokračovanie z prvej strany ....)
Ty budeš zručný ako nik iný, budú ti chýbať ruky a ramená a všetko budeš
robiť ústami a nohami.“
Poslednému anjelovi povedal: „Budeš mať dar geniality. Odnímem ti krídla
a po dopade na zem sa ti roztriešti chrbát. Ľudia tvoje telo opravia, no budeš
musieť premýšľať, aby si zvíťazil: budeš mať rázštep chrbtice.“
Anjeli boli spokojní so svojou odlišnosťou, ktorou ich Pán obdaroval:
stálo ich však nesmiernu bolesť oddeliť sa od neba, aby splnili svoje poslanie.
„Ako dlho Ťa neuvidíme? Ako dlho budeme od Teba odlúčení?“
„Nerobte si starosti, budem s vami neustále. Okrem toho to bude trvať len
40 – 70 pozemských rokov.“
„To je v poriadku, Otče. Nech sa stane, ako hovoríš. Ak to potrvá najviac 70
rokov, bude to ako okamih na hodinách večnosti. O chvíľu sa opäť stretneme,
povedali anjeli jednohlasne.“
A plní očakávania zostúpili na zem.
Každý z nich sa dostal do materského lona. Utvorili sa v ňom počas siedmich,
ôsmich alebo deviatich mesiacov. Keď sa narodili, prijali ich s hlbokou
bolesťou, strachom a úzkosťou. Niektorí otcovia úlohu odmietli, iní ju prijali
s mrzutosťou, iní si ju kládli za vinu, až spôsobili rozpad manželstva, ďalší
s láskou plakali a úlohu prijali. Nech už to bolo akokoľvek, anjeli poznajú
svoje poslanie a ich čnosťami sú okrem iných viera, nádej a láska
a predovšetkým Láska, ktorá vie odpúšťať a prináša svetlo tým, ktorí ju chcú
milovať. Anjeli stále zostupujú na zem, s veľkým duchom v obmedzenom tele
a budú na zem prichádzať, pokiaľ na svete potrvá ľudstvo. Boh chce, aby boli
medzi nami, pretože nám dáva príležitosť s nimi pracovať a učiť sa od nich.
A pracovať znamená slúžiť, slúžiť znamená žiť a žiť znamená milovať,
pretože kvôli tomu sme dostali život. Kto nežije, aby slúžil, nezaslúži si, aby
žil.
Veľkú silu prajem rodičom k prijatiu „anjelov“ želá duchovný otec Pavol.
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Anjelská návšteva
Boh raz v nebi pozoroval, ako sa ľuďom na zemi darí. Vládol medzi nimi
smútok. Videl bratov, ako bojovali vo vojnách, manželov a manželky, ktorí sa o seba
nestarali, chudobných aj bohatých, ako sú od seba vzdialení, chorých i zdravých,
medzi ktorými panovalo rozdelenie, a slobodných aj otrokov, ktorí boli od seba
odlúčení predsudkami. Jedného dňa Pán zhromaždil anjelské vojsko a povedal mu:
„Vidíte ľudské bytosti? Potrebujú pomoc. Budete musieť zostúpiť na zem.“
„My?“ pýtali sa anjeli radostne i vydesene, ale plní viery.
„Áno, vy ste na túto úlohu vhodní. Nikto iný ju nemôže splniť tak ako vy.
Počúvajte! Keď som stvoril človeka, urobil som ho na svoj obraz a podobu, no
každého som obdaroval výnimočným nadaním. Dovolil som, aby sa medzi sebou líšili
a aby vo svojej odlišnosti uskutočňovali kráľovstvo všetkých. Tak som to zamýšľal.
Jedni dosiahli bohatstvo, aby sa oň delili s najchudobnejšími, iní sa tešia z dobrého
zdravia, aby sa starali o chorých. Jedni sú múdri a iní prostí, aby medzi nimi vládla
láska, obdiv a úcta. Dobrí sa modlia za tých, ktorí sa správajú, akoby boli zlí.
Trpezlivý znáša nepokojného. Moje plány sa musia naplniť, aby sa človek už na zemi
tešil z večného šťastia. Aby k tomu dospeli, zostúpite k ľuďom.“
„O čo ide?“ pýtali sa anjeli znepokojene. A Pán im to vysvetlil:
Ľudia zabudli, že som ich stvoril ako jedinečné bytosti, aby sa navzájom dopĺňali,
a tak vytvorili telo môjho milovaného Syna. Neuvedomujú si, že ich milujem v ich
odlišnosti, ktorou dosahujú dokonalosť. Preto zostúpite na zem s rôznym poslaním.“
A každému pridelil úlohu:
„Ty budeš mať vynikajúcu pamäť a schopnosť sústrediť sa: budeš slepcom. Ty sa
budeš vedieť dokonale vyjadriť prostredníctvom tela: budeš hluchonemý. Ty budeš
ovládať hlboké myšlienky a písať knihy a básne: budeš trpieť mozgovou obrnou. Tebe
dám dar nehy a budeš ho osobne stelesňovať: na svete bude mnoho takých, ako si ty, a
nebude medzi vami rasový rozdiel, pretože budete mať tvár, oči, ruky a telo, akoby ste
boli pokrvní súrodenci: budete postihnutí Downovým syndrómom. Ty budeš mať
nízku postavu a tvoja roztomilosť a zmysel pre humor doletia k nebesiam: budeš
trpaslíkom. Ty sa budeš radovať z krásy stvorenia tak, ako som si prial, aby sa z nej
ľudia radovali: budeš mentálne postihnutý – a zatiaľ čo sa ostatní budú zaoberať
technologickým pokrokom, ty sa budeš radovať z mravca, kvetu, kvapky vody. Budeš
veľmi šťastný, pretože nebudeš nikoho súdiť. Ty budeš žiť na zemi, ale tvoja myseľ
bude zostávať v nebi, radšej budeš načúvať môjmu hlasu ako ľudskému: budeš autista.

