Oznamy
1. Ak chcete prijať sviatosť zmierenia pred prvým piatkom,
môžete tak urobiť pol hodiny pred každou sv. omšou počas
týždňa.
2. Sv. spoveď chorých, bude vo februárovom prvopiatkovom
týždni.
3. Na slávnosť Zjavenia Pána – Troch Kráľov pri sv. omši budeme
požehnávať trojkráľovú vodu. Môžete si doniesť nádobu, aby ste
si posvätenou vodou požehnali svoje domovy. Text požehnania
nájdete v kostole, vzadu na stolíku.
4. Ak máte novopostavený dom a chcete, aby ho prišiel požehnať
kňaz, tak to prosím nahláste v sakristii kostola do 6.1.. Na
sviatok Troch Kráľov popoludní by sme vám prišli požehnať váš
nový dom.
5. V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame
tajomstvá spásy.
Centrom celého liturgického roka je Veľkonočná nedeľa, ktorá
bude v tomto roku 17. apríla.
Z Veľkej noci pramenia všetky posvätné dni:
Popolcová streda 2. marca,
Nanebovstúpenie Pána 26. mája,
Zoslanie Ducha Svätého 5. júna,
Prvá adventná nedeľa 27. novembra.
Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, Pánovi času a dejín,
nech je neprestajná chvála na veky vekov. Amen
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Nový rok.
Vstupujeme do Nového roku. Mnohí sa pýtajú:
„Čo nám prinesie?“
Neviem, či môžem takto na začiatku roka dávať otázky, ktoré tu dnes
majú miesto. Nemohli by sme sa dnes pýtať aj takto: Čo chcem a
hodlám v tomto roku ja svojim blízkym, svojmu okoliu, svetu, v ktorom
žijem a konečne aj svojmu Bohu priniesť? Chcem vôbec niečo priniesť?
Ak chcem niečo priniesť, tak potom sa musím pýtať sám seba: Som
toho schopný? Som taký človek, aby som mohol niečo dobré priniesť?
A tak sa môžem dostať až k dôležitej otázke: Kým sa stanem v tomto
roku? Kým sa chcem stať ja? Do akej podoby chcem dorásť? Chcem
vôbec rásť?
Kým premýšľam iba o tom, čo ja dostanem, čo mi život prinesie,
potom som beznádejný sebec a nemôžem tak od života veľa toho
očakávať.
No odpoveď na otázky: Kým chcem byť? Kým sa chcem stať? Aký
vzor si pre svoju životnú cestu nájdem? Ako by mal vyzerať život, ktorý
v tomto roku povediem? Tieto otázky musia vychádzať z toho, kým som
teraz. Kým som ako kresťan.
Sv. Pavol mi hovorí, že som syn, som dcéra Nebeského Otca. Nie
som teda v živote sám, opustený.
Máme nebeského Otca, nebeskú Matku. Je to málo? Čo by ste si viac
mohli priať na začiatku roka ako tento veľký dar! Ako s tým darom
Otcovstva a Materstva naložíme, to nám povedia dni nasledujúceho
roka.
Aby sme v tomto roku z darov Otcovstva a Materstva využili čo najviac,
to všetkým praje, duchovný otec Pavol.

