Sv. Šimon
SV. ŠIMON HORLIVEC, apoštol V novozákonných
spisoch sa stretáme s dvojitou podobou jeho mena.
V Matúšovom a Markovom evanjeliu sa nazýva
Šimon Kananejský (Mt 10,4; MK 3,18), kým v
Lukášovom evanjeliu a Skutkoch apoštolov sa
označuje gréckym prímenom "Zelotes" (Lk 6,13; Sk
1,13). Prvý tvar pochádza z aramejského slova
"qan´an" a znamená to isté, čo grécke slovo "zelotes",
a to - horlivec. Biblickí odborníci sú jednoznačne
presvedčení, ţe tento názov nevyjadruje apoštolovu
osobnú vlastnosť, ale jeho niekdajšiu príslušnosť
k ţidovskému náboţensko-nacionalistickému hnutiu
zelótov, čo sa usilovali zvrhnúť cudziu nadvládu
a napokon vyvolali proti Rimanom vzburu, ktorá sa
skončila pre ţidovský národ tragicky. Zmienka
v Markovom a Matúšovom evanjeliu, ţe Pán Jeţiš
bol "brat... Júdov a Šimonov" (Mk 6,3; Mt 13,55)
viedla viacerých k náhľadu, ţe ide o apoštolov Šimona
a Júdu, ktorí by takto boli v príbuzenskom vzťahu
s Jeţišom Kristom i navzájom. Ale novší bádatelia sa
stavajú proti takémuto chápaniu. Kým v Júdovom
prípade pripúšťajú moţnosť, ţe ide o apoštola a
Jeţišovho príbuzného v jednej osobe, o Šimonovi,
spomínanom v Markovom a Matúšovom evanjeliu,
tvrdia, ţe je to neskorší biskup Simeon, Pánov "brat",
ktorý viedol jeruzalemskú cirkev po smrti Jakuba
Mladšieho. Ak pripustíme túto moţnosť, potom sa
apoštol Šimon okrem zoznamov apoštolov nespomína
na inom mieste novozákonných spisov. Z toho moţno
usudzovať, ţe apoštol Šimon Horlivec nemal nijaké
zvláštne úlohy v zbore Dvanástich a ţe napriek
svojmu zelótskemu pôvodu bez výhrad a pripomienok
prijal mesiášske ideály Jeţiša Krista. 0 účinkovaní sv.
Šimona po rozídení apoštolov nemáme nijaké
spoľahlivé správy. Na základe niektorých váţnych
prameňov historici pripúšťajú moţnosť, ţe hlásal
evanjelium v Egypte a Perzii, a ţe zakončil svoje
apoštolské pôsobenie mučeníckou smrťou
v Mezopotámii.

22.Október 2017
Keďže

máme

október, mesiac panny Márie,
pokračujeme
modlitbou
posvätného ruţenca, ktorý sa pred
večernými sv. omšami budú modliť
ţiaci základnej školy. V tomto
týţdni prosíme o modlitbu tieto
ročníky: Pondelok - 5. ročník, v
utorok - 4. ročník, v stredu– 3.
ročník a v piatok– 9. ročník.

Časopis POSOL na rok 2018 si môţete objednať do
12.11.2017 u Boţeny Jantolákovej. Ročné predplatné je
8,50,- eur.
Časopis HLASY z domova a misií na rok 2018 je
moţné objednať do 5.11.2017 u M. Subjakovej. Ročné
predplatné je 12,- eur.
Spoločenstvo Modlitby Matiek pozýva všetkých na
modlitebné stretnutie v stredu 25. októbra 2017
po večernej sv. omši.
Misionári Saletíni s tímom laikov pozývajú 19.
novembra 2017 na stretnutie rozvedených a
znovuzosobášených, ktoré bude v Centre novej
evanjelizácie v Beckove. Takéto stretnutia budú bývať
pravidelne kaţdý dva mesiace.
Viac
informácií
na
www.tkkbs.sk
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N ov ot s ký ž ur ná l

Otče náš...?
Nehovor Otče – ak sa nesprávaš ako dieťa.
Nehovor Náš – ak nie si so svojím blíţnym spojený
láskou.
Nehovor Ktorý si na nebesiach – ak myslíš len na
pozemské veci.
Nehovor Posväť sa meno tvoje – ak ho sám
znesväcuješ.
Nehovor Príď kráľovstvo tvoje – ak hľadáš len
hmotné úspechy.
Nehovor Buď vôľa tvoja – pokiaľ nie si ochotný
zachovávať desatoro.
Nehovor Chlieb náš každodenný daj nám dnes –
ak sa nestaráš o biedu blíţnych.
Nehovor Odpusť nám naše viny – ak niekoho
nenávidíš.
Nehovor Neuveď nás do pokušenia – ak máš
v úmysle hrešiť.
Nehovor Zbav nás zlého – keď proti zlu nebojuješ.
Nehovor Amen – ak neberieš kaţdé slovo Otčenáša
úprimne a váţne.

+ Poď. Za 20 r. manţ. a BP pre č. 38

18:00

Za zdr. A BP pre syna Joţka Kuchťáka

06:30

Za BP preAdamka a celú rodinu

18:00

Poď. a BP pre rodinu č. 862

06:30

V cirkvi sme privítali:
Lea Vlčáková (*05.10.2017)
Richard Petrulák (* 08.10.2017)

V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. O tretej hodine
ráno posúvame hodiny na 2:00 hodinu.
+ Bernardín Kovalčík 1064

18:00

Voľný úmysel

06:30

Ján a Mária, Johana Serdel a
+ z rodiny Serdel č 200

18:00

+ manţel a + rodičia č. 339

07:00

Poďakovanie za 20 r. manţ. , 18 r.
ţivota, BP pre rodinu č. 937

07:00

Poďakovanie za 20 rokov manţ. 325

08:30

Za Boţí ľud

10:30

„Bol som vychovaný k uspokojivej a požehnanej chudobe,
ktorá je nenáročná, chráni rozkvet najvznešenejších cností
a pripravuje na životné ideály.“
(sv. Ján XXIII.)

PONDELOK

14:00
UTOROK

+na úmysel 967

FÉRIA 29. TÝŢDŇA

FÉRIA 29. TÝŢDŇA

STREDA

18:00

FÉRIA 29. TÝŢDŇA

ŠTVRTOK

Poď. za 10 r. manţelstva. A za BP pre
rodinu z č.174

Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 do
sv. omše.

FÉRIA 29. TÝŢDŇA

PIATOK

06:30

FÉRIA 29. TÝŢDŇA

SOBOTA

+ Emanuel Michlík

23.-29. október
Anno Sancti Martini 2017

SV. ŠIMON A JÚDA
SVIATOK

NEDEĽA

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

23.-29. október 2017

DVADSIATA DEVIATA
NEDEĽA V
CEZROČNOM OBDOBÍ

Lektorská služba (nedeľa, prikázaný sviatok) - skupina: 1II

