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24. nedeľa v období cez rok
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T ý ž d e n n í k R í m s k o k a t o l í c k e j f a r n o s t i s v. B a r t o l o m e j a v K o š i c i a c h - M y s l a v e

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.

Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám
odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“
Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale
sedemdesiatsedem ráz.
Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol
vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného,
ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán
rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť.
Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: ‚Pozhovej
mi a všetko ti vrátim.‘ A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho
a odpustil mu aj dlžobu.
No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu
dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: ‚Vráť, čo mi dlhuješ!‘
Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: ‚Pozhovej mi
a dlžobu ti splatím.‘
On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí.
Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli
a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo.
A tak si ho pán predvolal a povedal mu: ‚Zlý sluha, ja som ti
odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať
nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?‘ A rozhnevaný
pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu.

Odpúšťaj.
Odpustenie je jediný spôsob, ako zahojiť naše emocionálne rany.
Odpusť tým, ktorí ti ublížili, pretože to nechceš prežívať stále
zakaždým, keď si na to spomenieš.
Keď sa dokážeš dotknúť rany a ona už nebolí, vtedy vieš, že si
skutočne odpustil.
(Don Miquel Ruiz)

Skutočné odpustenie je sila, ktorá je silnejšia ako čokoľvek iné, za
čo ju chceme ukryť. Ak sa chceme zbaviť nega�vnych emócií, nepomôžeme
nám žiadna racionalizácia, ani nekonečná analýza skutkov, hľadanie
vysvetlení či dôkazov.
Pri týchto činnos�ach sa neustále pohybujeme v nega�vnych
emóciách. Jedine odpustenie nám dáva šancu vystúpiť z bludného kruhu.
Nič iné ako odpustenie nedokáže telo zbaviť jedu. Odpustenie je dôležité
pre naše duševné zdravie. Je to vlastne prejav lásky k sebe samému.
Pokúsme sa odpus�ť aj vtedy, keď sme presvedčení o tom, že druhá
strana si to nezaslúži. Odpus�me im už len preto, lebo nechceme už ďalej
znášať bolesť vždy, keď si na nepríjemnú udalosť spomenieme. Odpúšťajme,
aby sme viacej netrpeli.

Existuje dôvod, pre ktorý sa neodpúšťa ľahko. Nesúvisí
to s tým, ako hlboko nás niekto zranil. Hlavným dôvodom, pre
ktorý často neodpúšťame tým, ktorí nám ublížili, je nesprávne
pochopenie toho, čo odpustenie vlastne znamená.

BOHASTVO...ČI ???
zviezol.

Boh sa ťa nespýta akým autom si jazdil, ale koľko ľudí si v ňom

Boh sa ťa nespýta, aký veľký bol dom, v ktorom si býval, ale koľko
ľudí si v ňom pohos�l.
Boh sa ťa nespýta, ako si sa obliekal, ale koľko ľudí si obliekol.
Boh sa ťa nespýta, koľko peňazí si zarobil, ale akým spôsobom si ich
zarobil.
Boh sa ťa nespýta, aké názory si hlásal, ale spýta sa, ako si pracoval.
Boh sa ťa nespýta, koľko si mal priateľov, ale spýta sa ťa, koľkým z
nich si bol priateľom.
Boh sa ťa nespýta v akej štvr� si býval, ale spýta sa ťa, ako si
vychádzal so susedmi.
Boh sa ťa nespýta na farbu ple�, ale spýta sa na farbu tvojho
charakteru.
Boh sa ťa nespýta, prečo si tak dlho váhal s prija�m viery, ale
vo svojej nekonečnej milos� ťa bude sprevádzať do nebeského domova
namiesto pekelných brán.

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň
24. Cezročný týždeň

myslava

17.30 - Kríž. cesta
Pondelok
18.00
14. 8.
† Katrína, Ján, Ján
Povýšenie sv. Kríža
10.30
Utorok
za farnosť
15. 9.
Sedembolestnej Panny
Márie
18.30
Streda
† Irena Balintová
16. 9.
Sv. Kornélia a Cypriána
18.30
Štvrtok
ZBP Anna s rod.
17. 9.
Féria
18.30
Piatok
† Štefan
18. 9.
Kántry
7.30
Sobota
† Magdaléna Forgáčová
19. 9.
Féria
8.00
Nedeľa
† Štefan
20. 9.
Dvadsiata piata
nedeľa
v cezročnom období

9.30
za uzdravenie Milana
11.00
† Michal, Mária Lesoví

baška

17.30 - Kríž. cesta
18.00
† Peter Ruščin
9.00
† Jozef

9.30
ZBP rod. Thanová

