Zamyslime sa nad dvoma rozdielnymi náhrobnými
nápismi. Prvý: „V pochybnosti som žil, v neistote
umieram a neviem, kam sa uberám.” Druhý: „Uveril som
v zmŕtvychvstalého Ježiša a podľa toho som žil. Ježiš je
moja nádej.”
Veľká noc, to je víťazný Kristus. Vrcholom nášho kréda
sú slová: Verím „vo vzkriesenie tela a v život večný”.
Tak ako vstal Kristus z mŕtvych, aj my vstaneme
k večnému životu. Znamená to, že po vzkriesení nebude
žiť iba naša nesmrteľná duša, ale budeme pokračovať v
novom živote i v oslávenom tele. To je podstata našej
viery. Vo veľkonočné ráno sa rodí nádej, že
veľkopiatočné mraky sa rozplynú a zmŕtvychvstalý Ježiš
zostane naším svetlom, pravdou, istotou. Sv. Pavol preto
píše Korinťanom: „Ale ak nebol Kristus vzkriesený,
potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera”
(1 Kor 15, 14).
Často sa môžeme stretnúť s ľuďmi, ktorí majú ťažkosti
veriť vo vzkriesenie. Nie sú to zlí ani zlomyseľní ľudia.
Do krízy viery sa môže dostať aj ten, kto sa snaží praktizovať svoju vieru. Počúvame: „Modlím sa, chodím do
kostola, párkrát do roka k sviatostiam i Bibliu čítam...”
Za čias Pána Ježiša farizeji verili vo vzkriesenie, ale
saduceji vo vzkriesenie neverili. A Ježiš saducejom
vysvetľuje vzkriesenie i vtedy, keď zaútočia vymyslenou
udalosťou o žene, ktorú mali siedmi bratia za manželku,
a pýtali sa Ježiša, ktorému bude patriť žena pri vzkriesení
(porov. Mk 12, 18-27).
Ježiš dáva odpoveď, že viera v zmŕtvychvstanie spočíva
na viere v Boha. Veľkonočná nedeľa je najväčším
sviatkom Cirkvi a každú nedeľu si túto radosť
prehlbujeme, pretože u zmŕtvychvstalého Ježiša
nachádzame istotu večného života.
Aj dnes posiela Kristus ľudí ako Máriu Magdalénu,
Máriu Jakubovu a Salome, aby po osobnom zážitku viery
zvestovali iným radostnú zvesť o jeho zmŕtvychvstaní.
Aj dnes sa máme naučiť ponáhľať sa ako apoštoli Peter a
Ján, aby sme sa upevnili vo viere v Ježišovo
zmŕtvychvstanie. Aj dnes sa máme naučiť počúvať, pýtať
sa, otvárať sa učeniu Cirkvi, ako to urobili v tú nedeľu
učeníci zo strachu odchádzajúci z Jeruzalema do Emauz.
Aj dnes spolupracujme s Božou milosťou ako apoštoli
Tomáš a Pavol. Ježiš sa dáva poznať aj nám. Je našou
istotou dnes a pre večný život. Verím, Pane.

1. apríl 2018
V piatok 6.4.2018 navštívime chorých ako obvykle, teda
od 8:00.
"Na nástenke v kostole je
pozvánka na duchovné cvičenia
pre členov Združenia Zázračnej
medaily, ktoré poslali sestry
vincentky. Duchovné cvičenia sa
konajú na viacerých miestach,
najbližšie sa konajú od 8. - 10. 6.
2018 v pastoračnom centre v Ústí
nad Priehradou. Začína sa v piatok
o 17.00 a končí v nedeľu obedom.
Poplatok je 25 eur. Kto by mal
záujem, môže sa prihlásiť na
emailovú adresu: sr.gemma.zzm@gmail.com, prípadne
p.Súkeníkovej na tel. čísle 0907607819.
Momentálne v našej farnosti prijíma kaplnku Panny Márie
225 rodín (9 plných skupín). Keďže ďalší prejavili
záujem, bude na stolíku priložený papier, na ktorý sa
môžete zapísať. Po vytvorení skupiny požiadame sestry o
ďalšiu kaplnku.
Všetci členovia Združenia Zázračnej medaily majú dekrét
o členstve. Na poslednej strane je modlitba Zasvätenia sa
Panne Márii. Túto modlitbu je potrebné sa pomodliť
každý deň."
Farnosť Zákamenné vás pozýva na program
„ZASTAVME ZLO Z ISTAMBULU“, ktorý sa uskutoční
v nedeľu 15.4.2018 o 15:00 v kostole sv. Jozefa v
Zákamennom. Budú tam prednášky o nebezpečenstvách
Istambulského dohovoru, a tiež sv. omša. Prednášať príde
o. Marián Kuffa, Anton Chromík a Pavol Vilček. Viac
informácií nájdete na výveske kostola.
Rímskokatolícky farský úrad Novoť
tel.: 043 5590 230; +421950 626 642
e-mail: farnost@novot.sk
č.ú. SK62 0900 0000 0000 5417 9595
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Odniesli Pána...?

Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Cítim v
tejto vete Máriin strach, obavy a ľútosť z Ježišovej straty.
Niet ho. Tieto slová ma vedú k zamysleniu sa nad tým, čo
cítim ja v momente, keď „stratím“ Ježiša zo srdca, i zo
svojho života, keď ho odsuniem z prvého miesta
nezáujmom, hriechom, svojou zaneprázdnenosťou,
ľahostajnosťou... Idem hneď hľadať Ježiša a po ničom
inom tak netúžim ako po tom, aby som bol čím prv s
ním?
Veľká noc ma pozýva ku „veľkým“ veciam, ku „veľkým“
rozhodnutiam začať nanovo žiť dôslednejšie svoju vieru
napriek mojim slabostiam, pádom do hriechu, zradám,
pokleskom, aby som vždy dokázal vstať a bežať ku
Ježišovi. Dnes nie je miesto na smútok! Teším sa z
každého nového dňa, ktorý dostanem od Boha ako dar,
ako novú príležitosť nanovo milovať, nanovo zažiť
blízkosť Boha! Bez Boha som stratený, s ním som
„víťazom“. Čo si vyberiem?

+ Helena Buckulčíková, a BP pre č. 770

08:30

+ Leopold č. 865

10:30

Poďakovanie za 50 r. života

06:30
V cirkvi sme privítali:

+ Anton a Juliana Fafalák

Marko a Mateo Vrábeľovci (*21.3.2018)

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

VEĽKONOČNÝ UTOROK

+ Ondrej, Otília a syn Ondrej č. 333

06:30

Za zdr. a BP pre syna a vnuka č. 93

18:00

+ rodičia a manžel č. 549

06:30

Poď. za 60 r. živ. a 40 r. manž.,
+ rodičia Michal a Jozefína K. č. 384

18:00

+ na úmysel č. 758

07:00

+ rodičia Jozef a Jozefína č. 567

07:00

Poď. za 50 r. ž. a za dar života č. 559

08:30

Za Boží ľud

10:30

...nech je ich život Bohu na slávu, svetu na osoh, rodičom na
radosť a im samým na spásu.

V roku 1954 navštívila delegácia ruskej pravoslávnej cirkvi
západné Nemecko. Tam ju uvítali katolícky kňazi a jeden z
nich ich pozdravil: „Christos voskrese!“ Potom sa ale
ospravedlnil, že viac po rusky nevie. Vedúci delegácie
odpovedal: „Viete mnoho, veď čo ešte je potrebné dodať k
slovám: „Kristus vstal z mŕtvych.“
Kristovo vzkriesenie je základom, fundamentom
kresťanskej viery. „Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je
márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera,“ píše sv.
apoštol Pavol (1 Kor 15, 14).
Na prvú sobotu prosíme o premodlievanie ruženca tieto ruže:
Sv. Alžbety Uhorskej, sv. Anny, sv. Antona Paduánskeho,
sv. Barbory, sv. Cecílie.

ŠTVRTOK

18:00

VEĽKONOČNÁ STREDA

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

PIATOK

+ manžel a za BP pre rod .č. 1101

STREDA

Ľubomíra Vavriňáková (*14.3..2018)

VEĽKONOČNÝ PIATOK

SOBOTA

STREDA
ŠTVRTOK

18:00
06:30

SOBOTA
NEDEĽA

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

PONDELOK

07:00

UTOROK

Voľný úmysel

+ z rod. č. 293

PIATOK

2.-8. apríl
2018

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

NEDEĽA

UTOROK

PONDELOK

2.-8. apríl 2018

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

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

