Sv. Matilda sa narodila okolo roku 895 v meste Enger.
Roku 909 (podľa iných prameňov roku 913) sa zosobášila
so synom saského vojvodu Ota, neskorším nemeckým
kráľom Henrichom I. Hoci Henrich bol prchkej povahy,
vďaka svojej manželke sa postupne stal milším, spravodlivým a snažil sa veci riešiť v pokoji. Spolu mali päť detí –
troch synov, Ota (neskoršieho cisára), Henricha a Bruna
(neskoršieho arcibiskupa) a dve dcéry: Gerberu a Hedvigu.
Napriek vysokému spoločenskému postaveniu Matilda bola
pokorná a k tomu viedla aj svoje deti. Starala sa o ich
náboženskú i vzdelanostnú úroveň. V roku 936 Henrich
zomrel. Už pri jeho mŕtvole tesne po smrti sa začali synovia
Oto a Henrich hádať, kto prevezme kráľovskú korunu. Keď
to Matilda videla, s plačom ich napomínala, že všetko to je
len pozemská sláva, ktorá raz pominie. Sama odložila
nádherné rúcha a obliekla sa do vrecoviny. Utiahla sa do
svojich izieb, modlila sa a kajala. Synovia však naďalej žili
rozporoch. Jej materinské srdce tým veľmi trpelo. Viac
podporovala Henricha, no nakoniec za kráľa zvolili Ota,
ktorý bol prvorodený.
Matilda rada rozdávala almužnu chudobným. Dvorania,
ktorým sa to nepáčilo, začali na ňu donášať kráľovi, že rozhadzuje majetok. Oto klebetám uveril a svoju matku zbavil
všetkého dôchodku. Navyše ju chcel umiestniť v nejakom
kláštore. Ona to v pokore prijala, utiahla sa na osamelé
miesto do Vestfálska. Oto si však po čase uvedomil svoje
nepekné chovanie. Na podnet svojej manželky sa rozhodol
matku vyhľadať a zavolať späť. Poslal po ňu biskupov a
grófov. Keď prišla, sám sa hodil pred ňou na kolená a
odprosoval ju za to, čo sa stalo. Henrich to takisto ľutoval.
Matilda teda znovu nažívala v láske a pokoji. S pomocou a
podporou Ota potom založila viacero kláštorov, v ktorých
žilo veľa mníšok. Postavila kostoly, školy, ústavy pre
chudobných a chorých, ktorých sama ošetrovala. Osobitne
sa starala najmä o ženský kláštor v Quedlinburgu. V tomto
kláštore chcela byť aj pochovaná. Odcestovala doň v čase,
keď už cítila, že koniec života sa blíži. Tam prijala z rúk
svojho syna Viliama, mohučského arcibiskupa, sviatosti a
14. marca 968 zomrela. Pochovali ju podľa jej priania v
Quedlinburgu vedľa jej manžela. Arcibiskup Viliam, jej
syn, zomrel náhle, ešte pár dní pred ňou, na spiatočnej ceste
od matky do svojho arcibiskupského sídla.

11. marec 2018
Na budúcu nedeľu (18.3.2018) bude zapisovanie
úmyslov sv. omší na marec.
Počas pôsteho obdobia budeme mať v našej farnosti
každý týždeň jeden konkrétny úmysel, na ktorý môžeme
v tom týždni obetovať svoje modlitby, obety, či trápenia.
V nasledújucom týždni, od 12. do 18. marca 2018 tak
môžeme pamätať na tento úmysel: Za oslobodenie od
závislosti na pornografii a gemblerstve.

V pôstnom období mávame ako obvykle v kostole
pobožnosť krížovej cesty každý piatok o 17:20 a každú
nedeľu o 15:00. Nasledujúci týždeň majú krížovú cestu
na starosti v piatok lektori a v nedeľu žiaci 4. a 5.
ročníka.

V pondelok 12.3.2018 bude v Krušetnici o 16:00
sv. omša obetovaná za vdp. Pavla Janáča. Táto sv. omša
bude celebrovaná pri príležitosti výročia jeho smrti.
Hlavným celebrantom bude emeritný biskup Mons.
Andrej Imrich.
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Pohľad na kríž
Izraeliti na púšti reptali proti Bohu a proti Mojžišovi, a preto
Pán dopustil, že na nich zaútočili jedovaté hady, ktoré ich
hrýzli a mnohých zabili. Na ich záchranu Mojžiš na Pánov
pokyn vztýčil na žrď uprostred tábora medeného hada, na
ktorého sa každý uštipnutý mohol pozrieť, a tak zostať nažive. Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musel byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby dal večný život každému, kto
v neho verí (porov. Jn 3, 14 – 15) – to znamená každému,
kto sa na neho s dôverou pozrie, kto od neho očakáva pomoc. Ako vtedy ani Izraelitov neoslobodil od hadov priamo,
ani nás nezbavil každého vplyvu spáchaných hriechov. Najväčšie oslobodenie totiž potrebujeme od predstavy, že môžeme žiť nezávisle od Boha. Bez Boha nikdy nebudeme šťastní
a on to vie, preto sa nás k sebe snaží priviesť. Preto nám
neodňal utrpenie, ale namiesto toho nám na našu záchranu
dáva pred oči kríž svojho Syna, ktorý stelesňuje hriech, utrpenie, ale aj lásku a záchranu. Pohľadom naň si pripomíname svoj hriech, utrpenie Božieho Syna, ale aj jeho lásku, a
vyjadrujeme tak túžbu po záchrane.
Je to jednoduché, a predsa niektorí neveria, odmietajú zdvihnúť pohľad nádeje ku krížu. Možno si nechcú priznať chybu.
Možno si nechcú priznať, že potrebujú záchranu. „Ale kto
neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna“ (Jn 3, 18). To meno je Ježiš a znamená
„Boh je záchranca“. Ak človek neuverí, že Boh je záchrancom, že jedine on ho môže zachrániť, potom už niet pomoci…A tak spása a večný život sú zadarmo, netreba pre ne
urobiť nič iné, iba uprieť pohľad dôvery na kríž nášho Spasiteľa. A predsa treba byť ostražitý a usilovať sa o dobro, pretože ak si príliš navykneme na zlo, môže sa stať, že ten pohľad nakoniec neznesieme.

V cirkvi sme privítali:
Poď. za 60 r. ž. a za BP pre celú rodinu

18:00

+ Albín Kovalčík

06:30

+ rodičia Alojz a Jozefína č. 554

18:00

Za zdr. a BP pre rodičov z č. 570

06:30

+ mama, + rodičia, starí rodičia a
súrodenci č. 414

18:00

+ z rod. Rončák, Vlčák a Zavoďan
č. 468

06:30

Za zdravie syna a BP pre jeho rodinu
č. 124

18:00

+ Ján Pidík č. 334

07:00

NEDEĽA

BP pre rodinu č. 309

07:00

Poď. za 85 r. ž., +manžel Ľudovít č.332

08:30

Za Boží ľud

10:30

Sebastián Blahút (*21.2.2018)

...nech je jeho život Bohu na slávu, svetu na osoh, rodičom
na radosť a jemu samému na spásu

Máš byť uprostred sveta, v ktorom žijeme, uprostred ľudského
zhonu soľou a svetlom. – Svetlom, ktoré osvetľuje hlavy
a srdcia, soľou, ktorá dáva chuť a chráni pred skazou. (Escrivá)

Mnohí si kladú otázku, ktorá znie ako sebaobhajoba: A prečo sa
mám miešať do života ostatných ľudí? Pretože si kresťan a to ťa
zaväzuje miešať sa do života ostatných, aby si im slúžil! Pretože
Kristus sa zamiešal aj do tvojho a môjho života! (J.M.Escrivá)

Priblížiť sa o niečo viac k Bohu znamená byť pripravený na
nové obrátenie, nové polepšenie, pozorne počúvať Jeho
vnuknutia – sväté túžby, ktorým dáva pučať v duši –
a uskutočniť ich. (J. M. Escrivá)

PONDELOK
UTOROK

14:00

STREDA

Poď. za 30 r. ž. a za rodinu č. 592

ŠTVRTOK

18:00

FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

FÉRIA

PIATOK

+ Justína a jej syn Florián č. 1104

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

FÉRIA

SOBOTA

06:30

12.-18..marec
2018

FÉRIA

NEDEĽA

+ manžel a rodičia, za duše v očistci č.
domu 779

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

12.-18. marec 2018

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

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

