3.nedeľa
Po VH 17.00
Ut VH 16.15, Ro 17.00, Obrátenie sv. Pavla, sviatok
St Ro 17.00
Št Ro 17.00
Pi VH 17.00, detská
Ne Ad 8.30, VH 9.45, Ro 11.00
Štatistický úrad vo štvrtok zverejnil výsledky z vlaňajšieho Sčítania
obyvateľov, domov a bytov k 1.1.2021. Týkali sa aj náboženského vyznania.
Pri tejto príležitosti prinášame reakciu bratislavského arcibiskupa a
predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského. „Ďakujeme všetkým, ktorí sa
pri sčítaní prihlásili k svojmu vierovyznaniu. Vážime si to. Veriaci týmto
spôsobom vyjadrujú svoju prítomnosť v spoločnosti, ktorú utvárajú v duchu
hodnôt svojho vyznania. Práve náboženská viera mnohých motivuje, aby
obetavo pôsobili v oblasti charity, zdravotníctva, školstva a v ďalších
priestoroch - na zveľadenie spoločného dobra. Rímskokatolícke náboženské
vyznanie si v sčítaní obyvateľov uviedlo 55,8 percenta obyvateľov, čo je 3,04
milióna obyvateľov. Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria obyvatelia bez
náboženského vyznania (23,8 %), respektíve 1,3 milióna a nezistení (6,5 %).
Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku si v sčítaní uviedlo
5 percent a gréckokatolícke vyznanie 4 percentá obyvateľov. Čo sa týka
vyššieho počtu ľudí, ktorí vyplnili kolónku "bez vyznania", iste to odráža
sekularizáciu spoločnosti. Pre veriacich je to v každom prípade motivácia
intenzívnejšie evanjelizovať, aktívne žiť svoju vieru“.
O rok a päť mesiacov budeme sláviť polstoročnicu – 50 rokov od
vybudovania a požehnania farského kostola sv. Petra a Pavla, apoštolov,
ktoré bolo 24. júna 1973. Bol postavený za dramatických historických
podmienok za osobného zaangažovania farára vdp. Jozefa Giča a miestnych
farníkov. Plánujeme pozvať na jubileum otca arcibiskupa. Preto vyhlasujem
duchovnú a materiálnu prípravu na túto slávnosť.
Dnes je Nedeľa Božieho slova, kedy Cirkev nám dáva do pozornosti
Božie slovo, ktoré sa hlása z ambóny lektormi a kňazom. Dajme si záväzok,
že začneme systematický budeme v tomto roku Sväté písmo, aby sme ho
napr. za tri roky prečítali. Sv. Hieronym hovorí, že kto nepozná písmo,
nepozná Krista.
V piatok o 17.00 hod. budeme pokračovať v príprave detí na prijatie
sv. zmierenia a Eucharistie.

