PREDSAVZATIE DO ĎALŠEJ SV. SPOVEDE
V našej farnosti zvykneme dávať pri sv. spovedi obrázok, na ktorom je z druhej
strany predsavzatie do ďalšej sv. spovede. Pripomíname, že každý mesiac je to
vždy iné predsavzatie. Nie je to príkaz, ale inšpirácia a motivácia, aby sme po sv.
spovedi ďalej pracovali na svojom duchovnom raste, rástli v čnostiach a
zbavovali sa svojich nerestí.
ZBIERKA NA DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA
Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca sa bude tento rok konať na budúcu
nedeľu 26. júna. Výťažok Svätý Otec rozdeľuje tým najnúdznejším v rôznych
kútoch sveta. Za Vaše milodary nech Vás Pán požehnáva a odmení.
PETER VYŠIEL VON A HORKO SA ROZPLAKAL
Na webstránke našej farnosti v časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s názvom: Peter vyšiel von
a horko sa rozplakal. Zamýšľa sa nad Petrovým zapretím Pána Ježiša, ako ho
opisuje Lukášovo evanjelium v 24. kapitole. Prajeme Vám príjemné počúvanie!
ZA TEBOU PRAHNE MOJA DUŠA, PANE, BOŽE MÔJ (Ž 63)
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“.
DUCHOVNÉ SLOVKO
Mienky, ktoré si hovoria ľudia o Ježišovi, nie sú dostačujúce. Zostali uviaznuté
v minulosti. Ježiša považujú za Jána Krstiteľa, Eliáša alebo jedného z dávnych
prorokov. Ustrnutie v minulosti hrozí aj nám v oblasti viery. Odvolávame sa, že sme
boli pokrstení, ba dokonca sme aj miništrovali. Avšak terajší život sa vzdialil od
života podľa evanjelia. Kristus sa dnes pýta Teba: „Za koho ma pokladáš Ty?“ Čo
odpovieš? „Kedysi som sa k Tebe modlil“, „Občas zájdem do Tvojho chrámu.“ Apoštol
Peter dáva odpoveď viery. Nehovorí z pohľadu minulosti ale vyznáva, kto je pre
neho Ježiš teraz – dnes: „Ty si Boží Mesiáš“. Kto je pre Teba Ježiš dnes?

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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