O láske a morálke
Usilujme sa čisto a mravne žiť...
Katolícka morálka nepotrebuje, aby ju ďalej rozvíjali
pod zámienkou, že treba prekonať jej kauzistické
pohľady. Ona totiž nie je len systémom príkazov,
ktoré sa vzťahujú a aplikujú na človeka. Ide v nej
o viac... o nasledovanie Krista, aby to zodpovedalo
evanjeliu (Flp, 1, 27). Skrze obrátenie a pokánie sa
človek na základe milosti a viery stáva v krste novým
stvorením. Z nového stvorenia sa rodí nový život a
konanie v súlade s Kristovým duchom, ktorý je
vyliaty v našich srdciach. (Rim 5, 5).
„Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a
žijete Bohu v Kristovi Ježišovi.“
(Rim 6, 11)
Kristus priniesol do tohto sveta niečo nové: sme
Božími deťmi a priateľmi Boha. Kristus je
zosobnením „modernosti“.
O ňom už pred 1840 rokmi Irenej Lyonský povedal:
„omnem novitatem attulit semetipsum afferens“
(„tým, že priniesol seba, priniesol nám všetko nové“)
(Adv. haer. IV 34,1).
Morálka v kresťanskom chápaní znamená prijate
božieho zjavenia. Nekonečná Božia múdrosť
poučuje konečný (ľudský) rozum, a nie naopak.
„A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z
Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. A o tom
hovoríme nie slovami naučenými od ľudskej múdrosti,
ale slovami, ktoré nás naučil Duch; duchovné veci
duchovne vysvetľujeme."
(1 Kor 2,12-13)
Pokrok ľudstva však neprichádza sám od seba, ako by
sme to očakávali. Ľudstvo upadá niekedy späť do
barbarstva politických totalitarizmov a ideologicky
uniformného myslenia. Ako príklad možno uviesť
klamlivú predstavu, ktorá tvrdí,
(pokračovanie na zadnej strane)

(pokračovanie „Usilujme sa čisto a mravne žiť“)

že pohlavná rozdielnosť muža a ženy ohrozuje
rovnosť ľudí. V skutočnosti je rozdiel medzi mužom a
ženou absolútne pozitívny pre nich samých, pre ich
potomstvo, pre Cirkev i pre celé ľudstvo.
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Cirkev je hlásateľkou evanjelia
o slobode Božích detí
Iba keď uznáme, že človek je odkázaný na
nadprirodzeno, pochopíme Boha ako toho, ktorý
neobmedzuje našu slobodu, ale je garantom slobody
naplnenej v láske.
K tvrdeniu anglického empirika Davida Huma (17111776) o tom, že nikdy neprekročíme seba, a teda sami
nie sme schopní sa pozdvihnúť k Bohu, sa vyslovil už
Tomáš Akvinský: „Keď sa hovorí, že žiadna
prirodzenosť nemôže prekračovať samu seba,
netreba tomu rozumieť tak, že sa nemôže povzniesť k
nejakému predmetu, ktorý je nad ňou.
(Summa Theologiæ I-II q. 109 a. 3 ad 2)
S pomocou milosti, ktorá uzdravuje našu
prirodzenosť zranenú hriechom, dospejeme k tomu,
že budeme „milovať Boha nadovšetko“ a blížneho ako
seba samého. A to je spoločenstvo života s Bohom v
Synovi a v Duchu Svätom. Preto je láska naplnením
všetkých prikázaní.

Sloboda sa uskutočňuje v osobnej poslušnosti
voči Bohu - LÁSKE.
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Podobenstvo o rozsievačovi
netreba vysvetľovať
Prečo? Lebo už je vysvetlené....
Zverejňujem tu jednu krátku báseň, inšpirovanú
podobenstvom dnešného evanjelia.

Rozsievač vyšiel do polí,
siať zrno z Božej stodoly.
Tým poľom naše srdcia sú...
Akú úrodu prinesú?

Tam kde je cesta, skala, tŕň
nemôže vyrásť veľa zŕn.
Iba kde dobrá pôda je,
Pánovo Slovo dozreje.

Kde srdcia len cit nadchýna,
zrno tam vädne, uschýna.
Žiadosti očí, pýcha zas
bráni vypustiť plodný klas.

Pán ešte neprestáva siať,
môžme sa dobrou pôdou stať,
zrno, čo dôjde do klasu,
je nám nádejou na spásu.
(pokračovanie v strednej časti)

(pokračovanie z titulnej strany)
Adorácia bude vo štvrtok od 17:00

13. – 19. júl 2020
Pond.
18:00
6:30
Utorok
18:00
6:30
Streda
18:00
6:30
Štvrtok
18:00
6:30
Piatok
18:00
7:00
Sobota
14:00
7:00
8:30
Nedeľa
10:30

+ otcov Jozef a Vendelín č. 453 (SH)
+ Štefan Vojtkuliak (SH)
ZBP pre rodiny z deviatnika č. 124 (RH)

Pon

Féria

Uto

Féria

Str

Poď. za 65 r. života a za rodinu č. 102
(RH)

Štv

+ Margita Žatkuliaková č. 737 (SH)

Pia

Za oslobodenie syna od alkoholu (RH)
+ rodičov a bratov a duše v očistci (SH)
+ Emília a + rodičia č. 820 (RH)
+ rodičia Bolek č. 853 (SH)
Poď. za 25 r. manželstva a BP č.970
(RH)
Sobáš so svätou omšou (bez nedeľnej
platnosti) Žatkuliak a Stroková (SH)
Na úmysel celebranta (RH)
Na úmysel celebranta (RH)
Za Boží ľud (obetné dary: 2) (SH)

Lektorská služba na nedele a sviatky – skup. 1
PÁN SI POVOLAL
Janka Smolárová (+ 74)
Angela Bystričanová (+ 87)
Nech ich Pán prijme k sebe
do radosti večného života

Sob
Ned

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka
Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
ľubovoľná spomienka
Sv. Andreja Svorada a Benedikta,
pustovníkov
spomienka
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
ŠESTNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sviatosť manželstva chcú prijať
Tomáš Žatkuliak, syn rodičov Ervina a Márie
rod. Knapčíkovej, bývajúci v Novoti a
Michaela Stroková, dcéra rodičov + Miroslava
a Libuši rod. Meškovej, bývajúca v Lomnej
Ohlasujú sa tretí krát
Patrik Vrábeľ, syn rodičov Miroslava a Kataríny
rod. Bakošovej, bývajúci v Oravskej Lesnej a
Michaela Bulaková, dcéra rodičov + Jozefa
a Boženy rod. Judiakovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa druhý krát
Dávid Miklušák, syn rodičov Ladislava a Vlasty
rod. Sivoňovej, bývajúci v Rabči a
Barbora Dibdiaková, dcéra rodičov Františka
a Agnesy rod. Šustekovej, bývajúca v Novoti
Ohlasujú sa prvý krát

Vážime si túto dôveru,
nesmieme sklamať, nie veru.
Kto má uši, nech počúva,
a kyprí pôdu odznova.

Len takto môže zrno rásť
a plodné klasy dozrievať,
až tieto nové semená,
sú našej viery znamenia.
AUTOR: Margita Hrbčeková

Modlitby pri kaplnkách a krížoch
Dnes: 12.7.2020 15:00 hod - Kríž na holi (RH)
Smerom od kameňolomu, 926m cestou hore
GPS: 49.438369, 19.222389
Deti a mládež:
nezabudnite si zobrať svoje zberateľské kartičky.

Ďakujem brigádnikom, ktorí pomáhali pri skladaní
peletiek a aj robotníčkam, ktoré ostrihali živé ploty,
pokosili trávniky a upravili okolie kostola a fary. SH

Pôstna krabička
V pôste a počas Veľkej noci sme mali farník
obsadený „koronavírusovými informáciami“, takže
až teraz zverejňujem info o pôstnej krabičke.
Touto zbierkou sme podporili dobročinné diela
Slovenskej katolíckej charity sumou 1775 EUR.
Peniaze som previedol na účet SKCH.
Všetkým vám, ktorí ste si čokoľvek odriekli
a darovali ste to na zmiernenie chudoby
v subsaharskej Afrike, ďakujem. Všetko o tejto
zbierke je na www.postnakrabicka.sk
SH

