ĎALŠIE ČÍSLO ČASOPISU NOVÉ HORIZONTY
Ponúkame Vám nové číslo časopisu Nové Horizonty - časopisu pre teológiu,
kultúru a spoločnosť. Dočítate sa v ňom napríklad podrobné vysvetlenie
2. Božieho prikázania, alebo vysvetlenie Ježišových blahoslavenstiev. Kúpite si ho
pri východe z baziliky. Cena je 1,- EUR.
PANE, STAL SA NÁM ÚTOČIŠTOM Z POKOLENIA NA POKOLENIE (Ž 90)
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“.
KYRIE ELEISON – PANE ZMILUJ SA!
Na webstránke našej farnosti v časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s názvom: Kyrie eleison – Pane
zmiluj sa! V evanjeliách často počujeme, ako sa ľudia obrátia na Ježiša so
zvolaním „Pane“. V tejto časti sa dozviete, aký význam má slovo „Pane“. Prajeme
Vám príjemné počúvanie!
DUCHOVNÉ SLOVKO
V Ježišovom podobenstve boháč nie je odsúdený preto, že sa mu podarilo
zbohatnúť. Veď svoj majetok nadobudol čestným spôsobom. Problém je v niečom
inom. Chamtivosť tak zaslepila jeho srdce, že nevidí ani Boha, ani blížneho, ale vidí
iba seba: „Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!“ Jeho plány nepočítajú ani s Bohom,
ani s blížnym. Jeho výpočty berú do úvahy iba jeho samotného. Bohatstvo nie je
samo osebe zlom, a predsa predstavuje nebezpečenstvo, pretože má moc opantať
človeka a zatemniť primát lásky k Bohu a k blížnemu. Problém bohatstva nie je len
otázkou etiky, ale aj viery. Evanjelium neponúka ekonomické modely, ale vyzýva
veriacich, aby pri používania pozemských dobier boli verní princípom Kristovho
evanjelia. Totiž to je prvý spôsob, ako sa vyhnúť rôznym hospodárskym krízam.

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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