Rímskokatolícka Cirkev,
farnosť sv. Barbory – Sebedražie
Ročník 14

číslo 1

marec 2018

Zrkadlo
Kňaz, pokladaný za pokojného a dobrého
duchovného, často sedával vo svojej izbe a
uprene hľadel na jedno miesto na stene.
Pozeral a rozjímal o svojom živote, i o krutosti
hriechu...
Všetečná pani, ktorá bývala oproti a mala pod
drobnohľadom celú ulicu, si všimla kňaza ako
často a zádumčivo pozerá na jedno miesto.
Nedalo jej to pokoja a zaumienila si, že to musí
zistiť.
„Načo asi ten kňaz hľadí?“ A uvažuje: „Určite tam má zavesené zrkadlo a obdivuje samoľúbo
seba samého!“
Pri jednej príležitosti oslovila kňaza: „Všetci vás považujeme za pokorného a skromného
kňaza, a pritom celé hodiny obdivujete v zrkadle, ktoré určite máte zavesené na stene, seba
samého!“
Kňaz pokojne odpovedal: „Áno. A každý - i vy, pani - by ste mali často
hľadieť do takého zrkadla. Keď doň hľadím ja, spoznávam svoje hriechy,
biedu a malosť. Ale i nesmiernu veľkosť Božej lásky a milosrdenstva.“
To miesto na stene, na ktorom spočíval vytrvalo kňazov pohľad, bol obraz
ukrižovaného a tŕním korunovaného Krista...
K zamysleniu pre nás ostatných sa ponúka otázka: „Do akého zrkadla
najčastejšie pozerám ja?“
Môže ich byť bezpočet: krása... márnivosť... pýcha... chamtivosť... vášne...
nenávisť... žiarlivosť... povrchnosť... ľahostajnosť... majetok... peniaze...
sebectvo... neprajnosť... závisť...
Prajem a vyprosujem milosť, ktorá nás všetkých otvorí pre nesmierne veľkonočné posolstvo:
„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí,
ale aby mal večný život. Lebo neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho
svet spasil.“
Viktor Kraus
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Čo dokáže človek?
"Povedzme si to prámo - človek dokáže šecko:
urobit dýru do sveta aj do ozónu,
urobit si pekný dom, ale aj peknu hanbu,
vyzírat jako pekný hrdyna, ale aj jako pekný idiot,
nýkedy dokáže byt na svete aj sto rokov, ale nedokáže byt ani tri minúty pod
vodou,
ví obstojne hrat na klavíri a na nervy,
skákat do reči aj o tyči
a tuším vác myslet na budúce generácie počítačov jako maturantov.
No človek by si až tak mnoho nemav namýšlat, lebo... je len človek...
Ani pri najlepšej vóli nedokáže preletet v petmetrovej výške z Námestá hranyčárov na
Šancovú ulicu - a to ani za ideálnych poveternostných podmínek!
Nedokáže vonat jako lipa, a len tak sa rozmnožúvat po vetre jak topol.
To dokáže len Božá príroda!
A preto by si človek mav celkom skromne povedat:
„Pane Bože, až tak mnoho toho nevím, a preto sa tu na svete budem radšej vácej čudovat
jako svet menyt. Pri čudovaný totyž nelítajú trísky, a nekapú ryby, ale rastú stromy a padá
snah, a šecko je na svojom míste a v porádku jako ždy tedy, ked je na jar naozaj jar, v lete
leto, na jesen na jablony jabĺčko, v zime zima, na človekovi hlava, a v človeku... srcco."
~ Stanislav Štepka ~

Cap záhradníkom
Kritik politikov sa nedokáže dohodnúť s manželkou, volič komunistov slobodne podniká,
otec darebáka obviňuje učiteľa, zástankyňa práv zvierat ide na potrat,
laik poučuje odborníka, zločinec kritizuje zákony,
lekár holdujúci alkoholu lieči alkoholika, fajčiar poučuje o škodlivosti cigariet astmatika,
ateista túži po svadobnom obrade v kostole, katolík sa riadi horoskopom,
starý ľavičiar kandiduje za pravicovú stranu,
vo väzení sedí vreckový zlodej za ukradnutú peňaženku,
slobodu si užíva tunelár s nakradnutými miliónmi,
rozvedený sukničkár školí žiakov v predmanželskej výchove,
odporca Cirkvi chodí na polnočnú,
cap robí záhradníka, svet sa ešte točí, zdravý rozum stojí, a logika dostáva "na frak".
~ Max Kašparú ~
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Veľkonočné spovedanie 2018
Dátum

Čas

Miesto

Kňazi

Nedeľa
18.3.2018

1500 – 1700

Handlová

Repa, Hasík, Straka, Tomaga, Oliš

Malá Čausa

Paluch, Hríb, Kotras

Veľká Čausa

Sabol, Kraus

1600 – 1700

Lipník

Oko, Iskra

1600 – 1700

Jalovec

Baláž, Slovák

1600

–

1700

Ráztočno

Gierlak, Jáger

–

1700

Morovno

Trizuliak, Husár

Chrenovec

Paluch, Hríb, Kotras, Sabol, Kraus, Oko,
Iskra, Slovák, Gierlak, Jáger, Trizuliak,
Husár

Lehota p.
Vtáčnikom

Baláž, Paluch, Hríb, Kotras, Oko, Gierlak,
Trizuliak, Sabol, Kraus, Husár

Podhradie

Jáger, Slovák

1600 – 1700

Piatok
23.3.2018

1600

1715– 1800

930 – 1130

Sobota
24.3.2018
1330– 1500

Kvetná
nedeľa
25.3.2018

1400– 1800

Nováky

Iskra, Repa, Hasík, Straka, Tomaga

Malá Lehôtka

Straka, Tomaga

Hradec

Sabol, Oko, Gierlak, Trizuliak

Veľká Lehôtka

Slovák, Husár, Jáger

Cígeľ

Paluch, Hríb, Kotras, Baláž

Sebedražie

Kraus, Iskra, Repa, Hasík

Prievidza – F
Prievidza PIAR
Prievidza Zapotôčky

Slovák, Jáger, Husár, Repa, Hasík, Kraus
Paluch, Hríb, Kotras, Iskra, Baláž
Straka, Tomaga, Sabol, Oko, Gierlak,
Trizuljak

Spovedanie vo Veľkom týždni u sv. Bartolomeja v Prievidzi:
10.00 – 12.30

12.30 – 15.00

Po 26.3.
Ut 27.3.
St 28.3.
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15.00 – 17.00
Husár, Jáger
Husár, Slovák
Jáger, Slovák

Poriadok Bohoslužieb – Veľká Noc 2018
Veľký týždeň

Sebedražie

Cigeľ

Pondelok
26.03.2018

Sv. spoveď 6:00
Sv. omša 7:00
Návšteva chorých 08:00

Návšteva chorých 09:30

Utorok
27.03.2018

Sv. spoveď 17:00
Sv. omša 18:30

Streda
28.03.2018

Sv. spoveď 06:00
Sv. omša 07:00

Zelený Štvrtok
29.03.2018

18:00

18:00

Veľký Piatok
30.03.2018

16:00

15:00

Biela Sobota
31.03.2018

19:30

19:30

Veľkonočná Nedeľa
01.04.2018

7:30
11:00

9:00

Veľkonočný Pondelok
02.04.2018

7:30

9:00

Zelený štvrtok –
Veľký piatok

Krížová cesta:

Biela Sobota
Vigílie

Adorácia: nepretržitá od obradov umučenia Pána až do Veľkonočnej

Ranné chvály:

Sebedražie

Sebedražie
Cigeľ

10.00 h.

07:00 h.
08:00 h.

Drahé sestry a bratia v Kristu!
Prajeme Vám, aby vás láska Zeleného štvrtka, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a
radosť Veľkonočnej nedele napĺňali pokojom, odvahou, nezdolnosťou a silou, a sprevádzali
Vás aj počas ďalších vašich dní a mesiacov
členovia farskej rady
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