PONUKA MISIJNÉHO ČASOPISU
Na stolíku pri východe z baziliky si môžete zadarmo vziať časopis SVETOVÉ
MISIE, ktorý vyšiel pri príležitosti osláv blahorečenia zakladateľky Pápežských
misijných diel Paulíny Jaricotovej, ktoré sa uskutoční 22. mája 2022 v Lyone.
OSLAVOVAŤ ŤA CHCEM NAVEKY, BOŽE, MÔJ KRÁĽ (Ž 145)
Pre lektorov, žalmistov, organistov ako aj pre všetkých, ktorí majú radi biblické
žalmy, náš pán farár František Trstenský ponúka podcast s názvom "LAUDATE
DOMINUM" - "CHVÁĽTE PÁNA". Vysvetľuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie
v našich kostoloch v túto nedeľu. Môžete si ho vypočuť na webstránke farnosti
v časti „Blog“.
PANE, A KU KOMU BY SME IŠLI?
Na webstránke našej farnosti v časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil novú časť svojho podcastu s názvom: Pane, a ku komu by sme išli? Je to
záver 6. kapitoly Jánovho evanjelia, ktorý je veľmi dramatický. Od Ježiša
odchádzajú učeníci. Kristus sa pýta, či aj jeho najbližší, jeho apoštoli chcú odísť. V
tej chvíli Peter za všetkých robí nádherné vyznanie viery. Prajeme Vám príjemné
počúvanie!
DUCHOVNÉ SLOVKO
Kresťan sa neusiluje o hocijakú lásku. Pre nás veriacich je základom a vzorom
Kristova láska, ako hovorí v nedeľnom úryvku: „Ako som ja miloval vás“. Z toho
vyplývajú tri pravdy. 1. Bez Krista nemôžeme ísť k blížnemu, pretože našu cestu
blokujú naše predsudky a naše vlastné ja. 2. Kresťanská láska nikdy nie je
podmienená vzájomnou výhodou „ak Ty mňa miluješ, potom aj ja Teba“. Kresťanská
láska je nezištná, lebo takú lásku má Kristus k nám. 3. Kresťanskú lásku nemožno
zredukovať na sentimentálny a sterilný súcit. Láska je buď viditeľná v skutkoch,
alebo nie je láskou.

PODPORTE NÁS
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať
potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity.
Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom
pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti
s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!
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