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FARSKÝ LIST
Prezieravosť
Milí priatelia,
v niekdajšom časopise Zrno som natrafil na nasledujúci príbeh.
Chlapík si šiel kúpiť do supermarketu pečivo a kávu. Za ním stála žena
s preplneným vozíkom. Keď prišiel na rad, vyzvala ho predavačka, aby si vytiahol
lístok a dodala: „Ak si vytiahnete ten správny kupón, budete mať nákup
zadarmo.“
Chlapík skutočne vytiahol kupón, ktorý vyhrával. Vzápätí si však uvedomil,
že kupuje len žemľu a kávu. Bez rozpakov a nesmelosti sa obrátil na ženu
s vozíkom, rozžiarene sa na ňu pozrel a zvolal:
„Miláčik, vyhrali sme! Nemusíme platiť ani halier!“
Tá sa naň zadivene pozrela, ale stretnutie očí stačilo, aby pristúpila na túto
hru. Postavila sa vedľa neho, chytila ho za ruku a rozosmiala sa. Šťastná náhoda
z nich na chvíľu urobila manželov. Na parkovisku
“Pán pochválil nepoctivého
však svoje dočasné „manželstvo“ ukončili ľahkým
správcu, že si opatrne počínal.
bozkom a krátkym objatím a každý sa vydal
Lebo synovia tohto sveta
svojou cestou.
Nebolo to fér, a predsa v tom bolo nesmierne
veľa srdca. Keď nám dnes Pán Ježiš ponúka
nepoctivého správcu ako vzor, zaiste nechce
ospravedlňovať podvody. Možno nás chce naučiť,
aby sme prezieravo spravovali Bože dary a využili
ich štedro pre dobro druhých.

sú voči sebe navzájom
predvídavejší ako synovia svetla.
Aj ja vám hovorím:
Robte si priateľov
z nespravodlivej mamony,
aby vás, až sa pominie,
prĳali do večných príbytkov.”
(Lk 16, 8 - 9)

(Pavol Jenčo, duchovný otec)
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• V 25. cezročnom týždni sú v stredu,
piatok a sobotu jesenné kántrové
dni. Ich obsahom je poďakovanie
za úrodu. Záväzný je jeden deň.

• Počas víkendu 1. - 2. 10. je aj
odpustová slávnosť
v Obišovciach. Bližšie info:
farnostobisovce.sk a na výveskách.

• Prosím rodičov, ktorí chcú, aby
ich deti v tomto školskom roku
pristúpili v našej farnosti
k 1. svätému prijímaniu, aby ich
zapísali do zoznamu v sakristii
najneskôr do piatka 23. 9.

• V dňoch 14. - 16. 10. sa v penzióne
Augustineum v Bardejovských
kúpeľoch uskutoční víkendová
oáza pre bezdetné páry.
Trojdňový program má za cieľ
vytvoriť pokojný priestor na
výmenu skúseností, odkrývanie
nových súvislostí, hlbšie
sebapoznávanie, stíšenie, tvorivý
oddych. Existuje možnosť uplatniť
si aj rekreačný poukaz. V prípade
záujmu môžete kontaktovať
organizátorov
na: vikend.manzelia@gmail.com.

• V piatok 23. 9. naši birmovanci
odchádzajú na víkendovú
duchovnú obnovu do
Obišovciec. Nástup je v piatok do
17:00. Presun je individuálny.
Odporúčam využiť dopravu vlakom
(15:23 z Kapušian).
• V stredu 28. 9. pozývam všetkých
birmovancov na sv. omšu do
Podhorian. Jej súčasťou bude
katechéza. Po sv. omši bude
nácvik slávnosti.
• V dňoch 30. 9. - 2. 10.
odchádzame na farskú púť, pri
ktorej chceme navštíviť pútnické
miesta Staré Hory, Butkov a Skalku
nad Váhom. Odchod autobusu je
v piatok o 8:00 od farského
kostola. Účastníci z filiálok môžu
čakať vo svojej obci.
Prosím, sprevádzajte nás
modlitbou.
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