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SPOMIENKA
NA VŠETKÝCH ZOSNULÝCH
Zdroj: internet – Rastislav Dvorový

Spomienka na všetkých zosnulých
veriacich. Je to deň spomienky,
deň keď si máme vo svojich srdciach oživiť tváre, city, udalosti, cesty,
rozhodnutia, plány, zdieľané túžby,
boje, nedorozumenia a mnoho iného. Aby sme mohli spomínať, potrebujeme ticho, tomuto pravidlu
sa podriadzujem tiež, preto v tento
deň nebudem plytvať slovami, aby

som nevyrušoval, aby som nedal
falošnú útechu. Radšej si sadnem
vedľa každého človeka, ktorý skrížil môj život, aby som jednoducho
povedal: "Ďakujem, že si bol, ďakujem, že ešte stále si, ďakujem, že si
ma darom svojej prítomnosti obohatil. Plnosť života v spoločnosti
všetkých bratov a sestier, ktorí ešte
kráčajú s nami.

STRACH
Na stavbe sa počas práce rozprávali robotníci o všeličom možnom.
I prišla debatka na to, kto sa čoho
bojí. Jeden rozprával, ako veľmi sa
bojí, že ho opustí manželka, že na
ňu preto žiarli a často sa hádajú.
Ďalší, že sa bojí o svojú budúcnosť, o prácu, zdravie, peniaze a preto
celý jeho život je jeden veľký uponáhľaný kolotoč. Dvaja sa zhodli,
že sa veľmi báli o svoj život, keď išli
na dovolenku a obávali sa teroristov, a tak celú dovolenku boli nervózni a podráždení. Jeden fešák,
čerstvo ženatý, sa zdôveril, že sa
bojí a preto nenávidí svojho svokra,
ktorý keď k nim má prísť na návštevu, tak ešte aj dracene sa lístky postavia a kaktusu pichliače skrútia.
Pridal sa do rozhovoru o strachu
aj robotník, ktorý prezradil, že najväčší strach a odpor má z potkana,
že až mu husia koža nabehne, keď
ho vidí, že ani v predajni okolo klietky s takými zvieratami nedokáže
chodiť a ani predstaviť si ho nemôže, aby mu až zle neprišlo. Jednoducho hnus.
To, akú moc má strach, by vedel
povedať každý, kto ho zažil. Strach
je strašný! Veď keď žiarliš, nemôžeš slobodne milovať. Keď sa bojíš
o svoju budúcnosť, zdravie, peniaze a tvoj život je rýchly kolotoč, nemôžeš slobodne žiť. Keď sa bojíš
o svoj život a čakáš, kedy a kto na
teba zaútočí, si nervózny a podráž-

dený, nemôžeš slobodne oddychovať a tešiť sa. Keď strach spôsobí to,
že začneš ľudí nenávidieť a vyhýbať sa im, už sa s nimi nedokážeš
slobodne stretávať, ostávaš sám.
Báť sa potkanov znamená, že čokoľvek robíš, nikdy nie si slobodný, pretože potkany sú všade. Tak,
ako potkany sú všade, tak aj strach
na nás číha a núka sa nám z každej strany. Jediné, čo je väčšie ako
strašne veľký strach, je LÁSKA. Ak ju
v sebe máš, nemáš sa čoho báť. LÁSKA je väčšia ako žiarlivosť, ako strach
z budúcnosti, ako strach o vlastný život (veď, keď ťa majú zastreliť, tak sa
neutopíš), ako nenávisť, aj ako každý "potkan", hoci je hnusný a strašný
a číha na nás z každej strany.
Keď sa bojíš, keď máš strach, keď
ti strach bráni slobodne žiť, nech sa
bojíš čohokoľvek, či ziarliš, náhliš
sa, si podráždený a nenavidíš, keď
si pyšný... Áno pyšný. Veď pýcha je
strach z neúspechu, z pádu, z poníženia. Všetko to, čo zabíja tvoju slobodu, môžeš vyliečiť láskou. Nech
je to všetko hnusné a veľké ako najstrašnejší potkan, pamätaj, že láska je väčšia ako čokoľvek. Pozeraj
na svet nie cez strach, cez obavy,
ale v slobode. Nech sa deje čokoľvek, s láskou zvíťazíš nad každým
„potkanom“
PS: Láska je tam, kde nie je strach.
Ak sa bojíš, nemáš v sebe lásku.
Boh je LÁSKA.
Nebojte sa! Milujte!

Dátum
5. 11.
Po

5. november – 11. november 2018

Liturgická oslava

17

Bracovce

+ Ján, Anna, Juraj Sinčákoví

1730

Ložín

17

Bánovce n/Ond.

+ Martin
+ Pavol, Alžbeta,
Anna Staroškovičoví

700

Moravany

+ Štefan a Mária Kovaľoví

800

Lučkovce

1730

Trhovište

+ Anna, Michal, Anna Bačoví
+ Mária Berešová, výročná
Stretnutie birmovancov

800

Michalovce

Kňazské rekolekcie (f)

700

Moravany

1730

Trhovište

+ Anna Kaščaková
+ Jozef
Stretnutie rodičov
a prvoprijímajúcich detí

1730

Lučkovce

+ Anna Zitrická

800

Bracovce

Zdr., BP Ján, Vladimír, Andrea

30

Spoveď chorých
od 8.30 hod.

8. 11.
Št
9. 11.
Pi

Bohoslužby

30

6. 11.
Ut
7. 11.
St

Hod.

Výročie posviacky
Lateránskej baziliky
sviatok

10. 11.
So

9

Ložín

+ Helena Drábová, výročná

1015

Bánovce n/Ond.

+ Anna Mižiková

730

00

TRIDSIATA DRUHÁ
11. 11.
NEDEĽA V CEZROČNOM
Ne
OBDOBÍ

Lučkovce

Gréckokatolícka liturgia

00

8

Trhovište

Zdr., BP Martin Dvulit

900

Moravany

+ Milan, Jozef

OSEM DNÍ MODLITBY PRE NEKONEČNO DNÍ VO VEČNOSTI
Tak znie motto modlitebnej akcie
za zosnulých, ku ktorej Ťa pozývame v tento výnimočný čas (1. – 8.
november).. nemáme čo stratiť,
môžeme iba získať, tak neváhaj
a poď s nami do toho..
MODLITBA TEJTO AKCIE
/modlí sa každý deň na daný úmysel/
Bože, Otče najmilosrdnejší a najdobrotivejší,
prosíme o Tvoju svätú milosť
skrze Tvojho milovaného Syna,
Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista,

a Jeho najdrahšiu Krv vyliatu
za ľudské spasenie, skrze Ducha
Svätého, Tešiteľa všetkých
verných duší,
a pre zásluhy a orodovanie
preblahoslavenej Panny Márie
a všetkých Tvojich svätých,
vzhliadni svojím milosrdným
okom na všetkých, ktorí odišli
z tohto sveta,
zvlášť na dušu M.
(konkrétne meno osoby,
za ktorú sa chceme modliť).

Dátum

12. november – 18. november 2018

Liturgická oslava
Sv. Jozafáta,
12. 11.
biskupa a mučeníka
Po
spomienka

Hod.
1730

Bracovce

+ Ján Mihaľov

13. 11.
Ut
14. 11.
St
15. 11.
Št
16. 11.
Pi
17. 11.
So

1730
1730
700
800

Ložín
Bánovce n/Ond.
Moravany
Trhovište

+ Sabina Semešová
+ Juraj, Mária, Michal Nízki
+ Štefan Demeter
+ Juraj Šoltés

800

Lučkovce

+ Imrich Janoško

17
1730
800
1730
800
900
1015

Moravany
Trhovište
Bánovce n/Ond.
Moravany
Bracovce
Ložín
Bánovce n/Ond.

+ Anna, Štefan, Michal Ilčíkoví
+ Ján, Melánia, Vladimír, Anna
+ Juraj a Mária Ješkoví
+ Stanislav Sárka
Za farnosť
Zdr., BP Zuzana
Zdr., BP rod. Dudášová

830
900

Moravany
Lučkovce

1015

Trhovište

Gréckokatolícka liturgia
Zdr., BP rod. Zitrická
Poďakovanie Bohu za 70. rokov
života, prosba o zdr., BP Juraj

18. 11.
Ne

30

TRIDSIATA TRETIA
NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Bohoslužby

Panna Mária, Matka
Božia a naša Matka,
prihováraj sa u svojho
Syna, aby svojím
milosrdným pohľadom
a pre orodovanie
všetkých svätých zhliadol
na dušu, o ktorú prosíme
v tejto modlitbe,
nech dosiahne večné
odpočinutie tam,
kde tvoj milý Syn kraľuje
v nebeskej výsosti,
aby mohla Boha velebiť
a oslavovať po všetky
veky vekov.
Amen.
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