28. apríl 2019
Sv. Filip, apoštol
Pochádzal z mestečka Betsaidy pri Genezaretskom jazere podobne ako apoštoli Peter a Andrej.
Prvé tri evanjeliá nepodávajú o Filipovi nijaké
podrobnosti. Uvádzajú ho iba v zozname dvanástich
apoštolov, kde je vždy na piatom mieste.
Jánovo evanjelium spomína apoštola Filipa
niekoľko ráz. Podľa tohto evanjelia (Jn l,43) Ježiš povolal Filipa medzi prvými apoštolmi. Filip zasa k nemu priviedol Natanaela-Bartolomeja. Ježiš sa obrátil
na Filipa pri zázračnom rozmnožení chlebov (Jn 6,5n).
Grécki pútnici v Jeruzaleme, ktorí sa chceli stretnúť s
Ježišom, požiadali o sprostredkovanie Filipa
(Jn 12,21). Pri rozlúčkovej reči po poslednej
večeri Filip prerušil Ježiša so žiadosťou: "Pane, ukáž
nám otca a postačí nám!" V odpovedi mu Kristus jemne vyčítal nechápavosť a neveru. (Jn 14,7)
O účinkovaní apoštola Filipa máme v starej
cirkevnej spisbe málo správ a ani tie nie sú jednoznačné. Niektorí starovekí spisovatelia neodlišovali dobre
tohto apoštola od diakona Filipa, ktorý tiež hlásal
evanjelium. Tomuto omylu treba pravdepodobne pričítať aj zmienky o dcérach apoštola Filipa, ktoré boli
údajne panny a prorokyne. V Skutkoch apoštolov (Sk
21,8) sa zreteľne hovorí, že takéto dcéry mal diakon
Filip. Pravda, to nevylučuje možnosť, že by podobné
dcéry mohol mať aj apoštol. Ale viacerí historici sa
nazdávajú, že tu ide o miešanie údajov a zámenu osôb.
Miestom pôsobenia apoštola Filipa bola Malá
Ázia. Viaceré staré historické pramene súhlasne uvádzajú, že v posledných rokoch života hlásal evanjelium vo Frýgii (dnešné stredozápadné Turecko), kde aj
zomrel mučeníckou smrťou v Hierapole. Najčastejšie
sa spomína, že bol ukrižovaný, pričom ho na kríži ešte
kameňovali.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme v
kostole vo štvrtok a v piatok od 16:30. v CSS
STUDIENKA budeme spovedať vo štvrtok od 9:00 a
následne o 10:00 tam bude sv. omša.
Chorých navštívime: pán kaplán ako obvykle, v
piatok dopoludnia. A pán farár v stredu od 8:00
O predmodlievanie posvätného ruženca prosíme na
prvú sobotu v mesiaci tieto ruže: Sv. Ľudovít
francúzsky kráľ, Sv. Mária Goretti, Sv. Marek
Evanjelista, Sv. Martin biskup, sv. Marta.
Sv. omša za účastí detí tento týždeň nebude!
Slávnosť prvého sv. prijímania bude na budúcu
nedeľu, 5.5.2019 o 10:30. Nácviky detí na túto slávnosť
budú vo štvrtok a v piatok po večerných sv. omšiach.
Po nácviku vo štvrtok sa budú rozdávať rovnošaty.
Treba aby na nácviky prišli aj rodičia ak je to možné.
Prvoprijímajúce deti budeme spovedať v sobotu o 8:30
do 9:30
V utorok 30.4. máme celodennú poklonu pred
vyloženou sviatosťou oltárnou. Sviatosť bude vyložená
od 7:00 do večernej sv. omše. Vo štvrtok už adorácia
nebude.
——————————————————————Ráno:
-„drahý vstávaj, už ide autobus.―
-„A čo, ležím na ceste?―
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Neveriaci Tomáš
„Bol apoštol Tomáš pri pohľade na Vzkrieseného skutočne raz a navždy zbavený všetkých svojich pochybností – alebo mu skôr Ježiš skrze svoje rany ukázal oné
jediné miesto, kde sa hľadajúci a pochybujúci naozaj
môže dotknúť Boha?― pýta sa Tomáš Halík. Hovoriť o
tom, že s pohľadom na Ježišove rany odišli všetky Tomášove pochybnosti, je dosť odvážne. Tvrdia to azda
iba tí, pre ktorých sú pochybnosti synonymom neviery
či dokonca ateizmu. Dejiny poznajú množstvo ľudí,
ktorí uverili Bohu nie napriek, ale vďaka pochybnostiam. Pochybovať, skúmať, pýtať sa neznamená urážať
Boha. Veď sám Boh schvaľoval napr. Jóbove priame a
odvážne otázky na jeho adresu (por. Jób 42, 7 – 9). Je
lepšie položiť svoje pochybnosti úprimne „na stôl―,
ako sa tváriť, že všetko je v poriadku. Mohol si Tomáš
pomôcť? Mohol pred Ježišom a Bohom ukryť svoje
pochybnosti? A prečo by to vlastne robil, keď Boh to aj
tak vie? Preto „nám Tomášova neviera pomohla k viere
viac ako viera ostatných učeníkov― (Gregor Veľký).

NEDEĽA

V cirkvi sme privítali:
Poď. za 60 r.ž. a za BP pre rod. č. 421

18:00

+Mária, žijúci rodičia a BP pre č. 137

06:30

Patrik Pjontek (*10.4.2019)
Simona Bartošová (*11.4.2019)
Jozef Boboň (*15.4.2019)
Mária Smolárová (*16.4.2019)

Za zdr. Jakuba a BP pre rodinu

06:30

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

+ Gerlinda Kammlander,
+ Alojz Horlesberger

18:00

Ohlášky:

+ z rod. Bolekovej a Judiakovej č. 764

06:30

Matúš Bystričan syn rodičov Milana a Jany rod.
Petrekovej, narodený v DK, bývajúci v Novoti, a
Eva Kovalčíková, dcéra rodičov Františka a Margity rod.
Mikolajčíkovej, narodená v Martine, bývajúca v Novoti.

+ manžel a za žijúcu manželku č. 922

18:00

Poď. za 50 r.ž. a 25 r. manž. a BP pre
rod. č. 582

07:00

Poď. za 21 a 25 r. ž. a BP pre rod. č.
967

07:00

Poď. za 70 a 75 r.ž. a 50 r. manž. a BP
pre deti, vnúčatá a pravnúčatá, č. 539

08:30

Za Boží ľud

10:30

...kto by vedel o nejakej cirkveno-právnej prekážke, ktorá
by bránila vzniku tohto manželstva , nech to ohlási na
farskom úrade.
V sobotu 4.5.2019 bude púť do Sanktoária Božieho
milosrdenstva v Krakowe na 15. rozhlasovú púť rádia
Lumen. Odchod autobusu bude ráno o 6:00 od kasární
smerom dolu.Záujemci sa môžu prihlásiť na telefónnom
čísle 0908 967 407

UTOROK

06:30

STREDA

+ rodičia, brat a Daniela, a BP pre
č.1023

ŠTVRTOK

18:00

PIATOK

Na česť Ducha Svätého

Adorácia bude vo utorok od 7:00
do večernej sv. omše

SOBOTA

06:30

PONDELOK

29. apríl-5. máj
2019

NEDEĽA

+ rodičia a súrodenci a za BP pre rod.
Smolárovú

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

29. apríl-5. máj2019

SV. KATARÍNA SIENSKÁ
SVIATOK

FÉRIA

SV. JOZEF, ROBOTNÍK
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA

SV. ATANÁZ
SPOMIENKA

SV. FILIP A JAKUB APOŠTOLI
SVIATOK

FÉRIA

TRETIA VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

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

