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OBECNÝ ÚRAD TERŇA

Vážení občania!
Jeseň je už tu vo svojej plnej kráse.
Z polí a záhrad zbierame úrodu, lístie
na stromoch hrá všetkými farbami
a príroda okolo nás
akoby sa pripravovala
na
zimný
spánok.
Začínajú sa predlžovať
večery a dni sú stále
kratšie. Je to čas naozaj
vhodný na premýš
ľanie, na kultúru, ale
najma na vnímanie
prítomnosti nášho naj
vyššieho Pána a Boha.
Veľkú príležitosť na
poďakovanie za všetky
dobrodenia máme teraz
v mesiaci októbri pri
spoločných modlitbách
sv. ruženea, ale najmä
počas svätých miSII,
ktoré sa v našej farnosti
a obci
uskutočnia
v druhej polovici mesiaca. Bude tu
veľmi vhodný čas na obnovu našej
kresťanskej podstaty a našej viery.
V našej obci, ako to denne môžete
pozorovať, panuje čulý stavebný ruch.
Prevádzkareň OCÚpokračuje vo vý-

stavbe kanalizačných prípojok na hor
nom konci obce. Dobrým tempom po
kračuje výstavba mosta do rómskej
osady, naďalej prebie
ha rekonštrukcia chod
níka na vstupe do
dediny od Gregoroviec.
Pokračujú práce na
výmene okien v budove
kultúrneho
domu.
Zhotoviteľ pokračuje
vo výstavbe vodovodu
na Mlynskej a Južnej
ulici. V tomto čase už
sú v plnom prúde aj
prípravy plánov na bu
dúci rok. Poslanci OZ
budú intenzívne pri
pravovať rozpočet obce
tak, aby naša obec bola
ešte krajšia a život
v nej bol radostnej
Za
toto
všetko
budem s Vami ďakovať a do budúcich
dní a mesiacov roka prosiť plnosť
milostí a požehnania od nášho Pána.
ší.

Martin Senderák
starosta obce

Z rokovania obecného
zastupiteľstva dňa 22.8.2005
Program rokovania OZ bol
zoradený
do
dvadsiatky
bodov.
V informáciách
starostu
obce o aktuálnych
problémoch
a činnosti
obecného
úradu
boli
najdôležitejšie tieto:
- prevádzkareň OCÚ získala
ďalšie zákazky
- v ZŠ s MŠ boli pred novým
školským rokom za pomoci
aktivačných
pracovníkov
a prevádzkarne OcÚ urobené
niektoré práce,
ako napr.
dlažba, nátery, odsávač pár
v školskej kuchyni a iné úpravy
- strecha na vel'kej budove ZŠ
zateká, je v havarijnom stave, žiaľ
žiadosť na KŠÚ zostala bez odozvy.
Rozpočet na strechu činí 1.900 tis. Sk.
Na túto situáciu boli upozornení aj
poslanci NR SR z nášho kraja
- stále pretrváva problém krádeží na
poliach, žia!', možnosti OcÚ na jeho
riešenie sú ve!'mi obmedzené
- pripravuje sa pasportizácia hrobov
na cintoríne v Terni. Po jej dokončení
bude k dispozícii kompletná mapa
rozmiestnenia hrobov, ktorá umožní
orientáciu aj pre cudzincov
- na zhotoviteľa 7 BJ za zdravotným
strediskom
bola
navrhnutá
a schválená
päťčlenná
výberová
komisia. Ide o investíciu nad 5 mil. Sk
V diskusii sa prejednávali problémy
okolo
výstavby
chodníkov,
rekonštrukcie
cesty
GregorovceTerňa - Ve!'ký Slivník. Na podnet
manželov
Platkovcov
z Babinho
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Potoka
sa
poslanci
zaoberali najpálčivejšími
problémami
miestnej
časti
zhotovenie
nového oplotenia pri
obecnej
budove,
preči,stenie priekop a
prehlbenie
koryta
potoka, nakoľko
pri
zvýšených
zrážkach
voda zaplavuje dvory
cesta,
a ničí
sa
vynoveme
náterov
okolo
oplotenia
kostola ...
Starosta obce v závere
konštatoval, že napriek
príchodu
jesene
neustávajú práce na zveľadení obce,
ba práve naopak, vzh!'adom na to, že
žiadosti o niektoré dotácie boli
schválené a vybavené v závere leta,
pracovníkov OcÚ a prevádzkarne
čakajú rušné dni.

Pozvánka na zasadnutie OZ
Vo štvrtok 20. 10. 2005 o 19.30 hod.
sa uskutoční zasadnutie OZ, na ktorom
sa budú prejednávať otázky aktuálneho
života v obci aj príprava projektov pre
rok 2006. Podrobný program je na
obecnej nástenke. Je na škodu, že
rokovania OZ prebiehajú v komornej
atmosfére bez záujmu občanov, ktorí sa
takto vzdávajú možnosti kontrolovať
volených zástupcov, prípadne predniesť
svoje návrhy. Preto Vás, milí občania,
pozývame zapojiť sa do diania v obci!
Stranu pripravila: Z. Poklembová
Autorka kresby: N. Pavlinská, 4.A
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Oprášme starobylé zvyklosti

Reč našich
predkov
bola bohatá
na
frazeologizmy.
Keď prišli hostia a v izbe
debatujúc dlho postávali, niektorý starší člen
rodiny povedal:" Ňestujce tu jak na vešeľu, al'e
pošidajce sebe." V minulosti totiž na svadbu
pozývali najmenej polovicu dediny - kdežeby
boli nabrali toľko stoličiek či lavíc? Nuž
hostitelia chodili pomedzi nich a ponúkali ich
"páleným" a voňavými kysnutými koláčikmi.
Keď sa manželia dožili 40 rokov spoločného
života, oslavovali RUBÍNOVÚ svadbu. Pri
tejto príležitosti si do zlatých obrúčok dali
vsadiť drahokam lásky a ohňa, ktorým je rubín.
Spravidla tak urobil manžel manželke.
ZLATÁ svadba sa slávi pri príležitosti 50.
výročia sobáša. Pôvodné, často už ošúchané
obrúčky, možno
nahradiť
novými,
ktoré

Kol'kokrát zaznelo v priestoroch
tohto kostola ÁNO a slávnostná
prísaha novomanželov?
Foto: V. Poklemhová
'----------------'
rodičom darujú deti.
60 rokov manželstva - to už niečo znamená! Vtedy sa slávi DIAMANTOV Á
svadba. Niekde jej hovoria BRILIANTOV Á. Diamant
~
je najtvrdší nerast. Šesťdesiatročné
manželstvo má /'.
'
pri~ajmenšo~ pevnosť či tvrdosť diamantu.
.
ZELEZNA svadba sa slávi pri príležitosti 65 rokOV".
.. . .
manželstva. KAMENNÁ svadba je po 67 a pol roku
.•..
spoločného
života,
a keď sa dožijete
70 rokov
.
spoločného života v manželstve, nezabudnite patrične
-. ' .
osláviť
svoju
svadbu,
ktorú
hodno
nazvať
POŽEHNANOU.
Niektorým manželom je dopriate dožiť sa aj 75. výročia sobáša. Vtedy slávia
NEBESKÚ svadbu.
To neznamená, že týmto výročím sobáša by sa mal spoločný život manželov
skončiť. Všetkým manželom i budúcim manželom želáme dlhé a dlhé roky prežité
v spoločnom šťastí, radosti a láske.

_j

ry
.

Pripravil: T. M.
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ROZHOVOR S ...
Svetobežníčky

Veronika

a Dominika

Dostávate pohľadnice, maily alebo esemesky zo zahraničia od blízkych, ktorí ta odišli
za prácou či na štúdiá? Pomaly si zvykáme na novodobé vysťahovalectvo. Veď z našej
obce je v súčasnosti podľa dostupných údajov za hranicami z rôznych dôvodov
približne 45 prevažne mladých ľudí. Pobyt v cudzine je veľkým zdrojom skúseností
a zážitkov. Dnes sme oslovili dve dievčatá, ktoré strávili krátky, ale na zaujímavosti
o to bohatší čas v cudzine - Veroniku Poklembovú a Dominiku Senderákovú. Obom
sme položili tri otázky:

1. Počas leta ste sa obidve vybrali do sveta. Priblížte nám cieľ a náplň vašej cesty.
2. Aký najväčší zážitok ste si priniesli?
3. Čo sa vám v navštlvenej krajine páčilo, čo by ste priviezli, ak by to bolo možné,
na Slovensko a čo bolo naopak také, kvôli čomu by ste tam nechceli žiť?
Veronika: .1 S mladými zo spoločenstva pri farnosti sv. Mikuláša
v Prešove som sa v dňoch 7.- 22. augusta zúčastnila 20. svetových
dní mládeže v nemeckom Kolíne. Prvý týždeň sme prežili
v Norimbergu na programe MAGIS, kde sme v skupine so
zástupcami Ekvádora, Tajwanu a Rumunska mali rôzne duchovné
xx.
Wtltiug~nd1~g
a tvorivé aktivity. Zároveň sme maľovali veľký kríž a na záver
K~" 2005
týždňa sme ho preniesli do mesta Lorelay, kde sa konalo prvé veľké
stretnutie skupín z rôznych miest na spoločnom programe. Počas druhého týždňa
bol naším domovom Bonn, kam postupne prichádzali všetci účastníci zo Slovenska.
Tam sme sa už bezprostredne pripravovali na stretnutie so Sv. Otcom katechézami
a modlitbami, ktoré viedli naši otcovia biskupi. Počas vol'ných chvíl' sme
spoznávali mesto - navštívili sme okrem iného aj Beethovenov dom, ba zašli sme
aj do neďalekého Dusseldorfu. Vo štvrtok sa všetci účastníci schádzali do Kolína.
Záťaž na dopravu bola obrovská. Našej skupinke hrozilo, že nestihneme privítanie
Sv. Otca pred kolínskou katedrálou, ale všetko sa priam zázračne vyriešilo a tým
väčšiu radosť sme mali, keď sme ho
mohli vidieť tak zblízka. Program
svetových dní vyvrcholil na Ma
rienfelde ( Máriinom poli) neďaleko
Kolína v sobotu stretnutím s mláde
žou a duchovným programom počas
noci až do nedele, keď sa uskutoč
nila sv. omša so Sv. Otcom. Závereč
né dni aj cesta domov boli fyzicky
veľmi náročné, ale radosť a preží
vané spoločenstvo nám dávali silu.

",
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2. Celé dva týždne boli pre mňa jedným veľkým zážitkom. Rada si spomínam na
stretnutia s mladými z rôznych kútov sveta, nezabudnem ani na bezprostredný
rozhovor
pri
náhodnom
stretnutí
pred
kostolom
s otcom
kardinálom
Tomkom, ktorý nás hneď pozval na celoslovenský
eucharistický
kongres do
Bratislavy. Zaujímavé bolo aj poznávanie nových miest, ale spoločné prežitie
posledných dní so Sv. Otcom a s mladými kresťanmi zo všetkých kontinentov, to
je zážitok, ktorý sa nedá opísať slovami, to sa musí prežiť.
3. Mienka, že Nemci sú uzavretí a rezervovaní, sa počas nášho pobytu vôbec
nepotvrdila - všade sa o nás dobre starali a aj bežní ľudia, ktorých sme stretávali na
uliciach, k nám boli vel'mi milí a bezprostrední. Žiť v Nemecku krátky čas, aby
som ho mohla lepšie spoznať, by bolo pre mňa veľmi zaujímavé.

Dominika: 1:. Bola som v krajine vychádzajúceho slnka - v Japonsku s folklórnym súborom ŠARIŠ, ktorý vedie p.uč. Jozef Piroh (temiansky rodák). Po
12-hodinovej ceste lietadlom a časovom posune 8 hodín sme boli v cieli. Navštívili
sme veľké
mestá
TOKIO,
,
NAGOYA, OSAKA, v ktorých sme
vystupovali
v školách,
domoch
dôchodcov, podnikoch atď. Všade sa
zišlo veľa ľudí a mali sme obrovský
úspech. Obdivovali náš temperament,
lebo ich tance sú veľmi pomalé
a strohé. Objavili sme sa na stránkach
novín aj v televízii. Mali sme z toho
veľa príjemných dojmov a radosti.
2. Zážitkov mám neskutočne veľa obrovské miliónové mestá, vyso
kánske mrakodrapy. Najzaujímavejšie
pre mňa však boli návšteva akvaristického múzea a disneylandu. Na vlastné oči
sme videli rôzne morské príšery, ryby i veľryby a v disneylande živé rozprávkové
postavičky - princezné, Alicu z krajiny zázrakov, trpaslíkov ... Celý rozprávkový
park je taký veľký, že jeden deň na jeho obchádzku nestačí. Pozerať a obdivovať je
tam čo celé týždne.
3. Zaujal ma veľký poriadok a čistota v domoch i na uliciach, tolerancia a dôvera
medzi ľuďmi. Stopercentne tam platí, že presnosť je výsadou kráľov, lebo majú
naplánovanú každú minútu a vel'mi si na to potrpia. Nechcela by som tam žiť, lebo
vraj Japonci neprijmú cudzinca, aj keď tam žije 50 rokov, za svojho. Sú však
veľmi úctiví a pohostinní, za dobré sa vedia dobrým odmeniť. Vážia si kultúru
iných národov. Boli nám vďační za naše darčeky - kroje, drevené výrobky,
porcelán, výšivky. Naopak, my sme si priniesli obrazy, sošky japonských dievčat
v kimonách, vejáre a iné upomienkové predmety. Každému, kto má možnosť
vycestovať do sveta, radím, nech túto šancu nezahodí, bude mať zážitok na celý
život.
Ďakujeme za rozhovor
Z.P.
'0
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55 rokov futbalu

v TERNI

Toho roku si obyvatelia Terne
pripomínajú 55. výročie založenia
telovýchovnej
orgarnzacie,
ktorá
v súčasnosti má názov Terniansky
športový klub ( TŠK). Avšak už
v 40. rokoch minulého storočia
študenti a vzdelanci obce hrávali
futbal na provizomom
ihrisku
hospodárskeho dvora veľkostatkára
Glcííka, približne v priestoroch, kde
dnes stoja budovy kultúrneho domu
a materskej školy. V tom čase futbal hrávali J.
F. Zajac, I. Nižník, E.
Majerník, L. Bartek, B. Senderák, L. Ďaďovský atd'.
Novovybudované ihrisko v južnej časti obce vzniklo v roku 1950. Prezliekáreň
hráčov bola v Lazoríkovej stodole. Futbalisti sa umývali pri ich studni a v záhrade
na šnúrach sa pravidelne sušili dresy, ktoré prala pani Lazoríková. Vtedy už nastu
povala aj nová futbalová generácia: S. Senderák, M. Brunari, M. Sabol ... a neskôr:
M Senderák, O. Piroh, F. Senderák, P. a A. Lazoríkovci atď.
Veľké úspechy dosiahol J. Molka,
prvoligový hráč Tatrana Prešov
a reprezentant ČSSR. Za Tatran Pre
šov hral aj Š. Feč. Dorasteneckými
hráčmi Tatrana Prešov boli: S. Bli
chár, J. Molka, J. Senderák a F. Lazo
rík. Prvým predsedom futbalového
klubu bol 1. Krajňák.
V roku 1965 bolo otvorené nové
ihrisko
v severnej časti
Terne.
Súčasným predsedom TŠK je PaedDr.
Zápas sleduje aj rodák z Terne J. Molka, bývalý hráč
Tatrana Prešova reorezentant ČSSR ( v strede)
Pavol Tokár, ktorý so svojimi spolupracovníkmi pripravil tohoročnú ju
bilejnú slávnosť, kde nechýbali ani mažoretky, tombola, v ktorej 1. cenu získal F.
Zeller, hosť zo Švajčiarska. Bývalí hráči Terne vyhrali zápas so spoločným tímom
bývalých hráčov Mošurova, M. aV. Slivníka. V turnaji futbalových klubov Terne,
Š. Sokoloviec a Gregoroviec zvíťazili Š. Sokolovce.
Jubilejná slávnosť sa vydarila. Ternianskemu futbalu želáme, aby dosiahol lesk
z prvých desaťročí svojej 55- ročnej existencie.
Text a foto: T. M.
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY
Nový školský rok v číslach
Naše školopovinné deti už majú za
sebou takmer pätinu školského roka.
V pondelok 17.10.2005 sa uskutočnilo
na Základnej škole s materskou školou
Terňa plenárne zhromaždenie a tried
ne aktívy s rodičmi, na ktorých vede
nie školy podrobne informovalo o zá
meroch na tento školský rok. Pre čita
teľov Ohlasov uvádzame základné
údaje:
• školu navštevuje 365 žiakov - z toho 148 z Terne, 7 z Babinho Potoka, 96
z Malého Slivníka, 37 z Veľkého Slivníka, 29 z Mošurova, 23 z Hubošo
viec, 11 z Geraltova, 8 zo Žatkoviec, 2 z Podhradiska, 3 z Gregoroviec,l z Ja
kubovian
• v triedach materskej školy je zapísaných 41 detí - v mladšej skupine 19 detí,
v predškolskej skupine 22 detí
• na škole vyučuje 26 pedagógov, 3 duchovní, 1 vychovávateľka, 2 asistentky
• v ekonomických a správnych zaradeniach pracuje 7 zamestnancov, v jedálni
školy 5 zamestnankýň
• v materskej škole máme 4 učiteľky ( 1 je v súčasnosti na materskej
dovolenke) a 2 nepedagogické pracovníčky
• deti sa okrem povinných predmetov môžu vzdelávať vo voliteľných alebo
nepovinných predmetoch a zapojiť sa do práce 21 záujmových krúžkov

Kurz varenia navštevovali ženy s ozajstnou
radosťou, patril medzi najobľúbenejšie
Foto: T. Majerník

Jediná otázka ...
V základnej škole, ako sme o tom
písali v minulom čísle, prebieha rekva
lifikačný kurz žien podporený Európ
skym sociálnym fondom (ESF). Ako
sa organizátorom aj účastníkom kurzu
darí, opýtali sme sa predsedníčky OZ
Katarína Mgr. Alžbety Kivaderovej:
Rekvalifikačné vzdelávanie je
zložené z viacerých kurzov. Počas
letných prázdnin sa vyučovalo takmer
nepretržite.
(pokračovanie na str. 8)
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SPRÁVA MATRIČNÉHO ÚRADU
V TERNI
NARODILI SA:
Šimon Meščan
Adriana Giňová
Mária Holubová
Laura Senderáková
Kurz Základy práce s počítačom bol
nielen zaujímavý, ale pre účastníčky v
budúcnosti iste vel'mi užitočný
Foto: T. Majerník

(dokončenie zo str.7)
Teraz, keďže v škole
máme riadne
vyučovanie, majú
účastníčky každý
mesiac týždeň-dva
prázdniny. Niektoré
kurzy, ako napríklad
kurz Hygieny
a zdravotného minima
a kurz Základy práce
s počítačom sme už
ukončili. Naďalej
prebieha tzv.
všeobecné vzdelávanie
a onedlho začneme
s kurzom šitia. O tom,
ako sa im darí, budeme
informovať aj
v budúcich číslach.

I
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BtAttOŽ~lÁM~
NOVOMANŽ~LOM
Peter Feč a Tatiana Lejková
Marián Halžák a Miriam Tvardziková

-atAttOŽ~lÁM~

K JVB1LEÁM
90 rokov
Štefan Lazorík
80 rokov
Margita Kivadrová
70 rokov
Ján Jacko
Anton Majerník
60 rokov
Antónia Senderáková
Marta Kakaščíková
Helena Mochnacká
Mária Tvardziková
50 rokov
Peter Kivader
Mária Lazoríková
Helena Vargová

Vydáva Obecný úrad Terňa štvrťročne. Za vydanie zodpovedá
M. Senderák, starosta obce. Redakčná rada: Ing. Z. Poklembová,
PaedDr. T. Majerník. Grafická úprava: Ing. Z. Poklembová.
Registr. číslo: OÚ-XI/20/93
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SVÄTÉ MISIE
vo farnosti Terňa

.
22.10. - 30.10.
2005

Program misií vo farnosti Terňa

od 22.10. 2005 do 30.10. 2005
Sobota

22.10.2005 18.00

Sv. omša a začiatok misií

Nedel'a

M.Slivník
V.Slivník
Mošurov
Terňa

8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
17.00
18.00

Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou
Stretnutie s mládežou
POboŽIlOSť + katechéza pre ženy
Premietanie filmu JEŽIŠ

8.00
16.00
18.00

Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s príhovorom pre deti
Sv. omša s mis. kázňou + katechéza pre mužov

8.00
16.00
18.00

Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s príhovorom pre deti
Sv. omša s misijnou kázňou

8.00
16.00
18.00

Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s príhovorom pre deti
Sv. omša s misijnou kázňou

Štvrtok

8.00
18.00

Sv. omša s misijnou kázňou
Eucharistická slávnosť s adoráciou

Piatok

8.00
18.00

Sv. omša + udelenie sviat. pomazania chorých
Sv. omša + obnova manželských sľubov

Sobota

8.00
15.00
17.30
18.00
8.00
9.00
10.00
11.00
15.00

Sv. omša s misijnou kázňou
Stretnutie s mládežou (sála)
Pobožnosť MUP + ruženec
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. omša - záver misií

deti
ženy
muži
mládež

utorok
streda
štvrtok
piatok

Pondelok

Utorok

Streda

Nedel'a

Terňa
M. Slivník
V. Slivník
Mošurov
Terňa

Sviatosť pokánia

od
od
od
od

••••

HRlECH
OBRÁTENIE
SPOVEĎ
SMR'i' A SÚ!)
CIRKLV

JEŽIŠ - DARCA ŽIVOTA
VIERA
O EUCHARlSTII
UTRPENIE
LÁSKA
MODLľľL3/\
KROKY VIERY
P/\NN/\ MÁRL\

KRÍZ

14.30
9.00 do 12.00 a od 14.30
9.00 do 12.00 a od 14.30
14.30

Misie vo farnosti - to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu,
pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého
farníka: Neodmietni toto pozvanie.
VM duchovny o/ec u patri misionár:

Prídu pátri misionári

l!!

Slúvny sochár Michelangelo a iný sochár sa stretli pri veľkom balvane
mramoru. Ten iný sochár hovorí: " Z tohto kameňa nemôže byť žiadne
hodnotné umelecké dielo. Je plný kazov a puklin." Michelangelo vníma ho však
vnútornými očami - očami srdca a v balvane mramoru objavil krásu Piety
a neskôr nádherného umeleckého diela - sochy Sedembolestnej, ktoré mnohí
do týchto čias obdivujú ako umelecký unikát.
Aj Ježiš hľadí na každého človeka vnútornými očami - srdcom a vidí v ňom
tú krásu, ktorú Boh do každého človeka vložil. Aj keby sme aj my boli
akýmkoľvek neokresaným kameňom s puklinami a kazmi na duši, predsa
v každom z nás je krása Božieho človeka, o ktorého má Ježiš záujem. Preto
prichádza a oslovuje ho ako kedysi mýtnika Matúša - ,,Poď za mnou!" Matúš
vstal a išiel. Pocítil, že Ježiš, ktorý ho volá, ho miluje. Vidí do jeho vnútra a aj
napriek jeho kazom, chce mať z neho apoštola Ježiš hľadí na neho očami lásky,
srdcom, milosrdenstvom ..
Ježiš príde k nám v čase misií zvláštnym spôsobom Volá aj nás, aj keď
máme veľa kazov a puklín na duši. A to je úžasné, a to je najdôležitejšie. Boh
má záujem o človeka - aj o mňa Nebojme sa prísť k nemu. Nebojme sa otvoriť
svoje srdce Kristovmu slovu, ktoré v nás môže uskutočniť najväčší zázrak obrátenie a zmenu zmýšľania Nebojme sa tak ako Matúš vstať ID svojej
mýtnice a opustiť svoje neresti, svoje vyšľapané chodníky, a prísť za Kristom
Ježiš prišiel pozvať ľudí, ktorí si uvedomujú svoju slabosť a hriešnosť ipády.
Ale aj to, že Božie milosrdenstvo a odpúšťajúca láska je väčšia ako naše pády
a hriechy. Prišiel pozvať ľudí, ktorí sa dajú formovať duchom evanjelia a Božím
slovom. Dajme sa aj my stvárňovať poslami Božími - misionármi, ktorí nám
prichádzajú zvestovať toto slovo.

Využime túto jedinečnú príležitosť po 57 rokoch. Verím, že naši
famíci prijmú túto jeho výzvu v záujme svojej nesmrteľnej duše
a svojej večnej spásy.
Volá ťa Ježiš,
tvoj priateľ
najlepší.
Volá ťa Ježiš,
ty si mu najdrahší.
Volá ťa Ježiš,
za teba život dal.
Neodmietni
jeho pozvanie!
Čaká ťa!!!
"aši duchovn! otcovia a patri misionári

