
Milí rodičia a birmovanci, srdečne vás pozdravujem. 

 

Začíname našu prípravu k 1.11. 2021 - na Slávnosť všetkých svätých. 

Gratulujem vám. A to hneď z dvoch dôvodov:  

1.) stihli ste sa prihlásiť do prípravy na birmovku bez veľkých ťažkostí  

a 2.) môžeme oslavovať aj váš sviatok - všetkých svätých :-)  

Sú dve skupiny svätých: Tí prví sú už v nebi  

a tí druhí sa tam dostanú - ak budú rozvíjať priateľstvo s Bohom. 

Nebo je vlastne najkrajšie miesto pre život aké existuje a je pripravené aj pre nás. 

Tých prvých je dobré spoznávať a mať za priateľov  

a v tej druhej skupine je najlepšie byť medzi tými najlepších spolupútnikmi tam, kde bývame a žijeme. 

 

Čo nás čaká tento mesiac do 28.11. (do 1.adventnej nedele)? 

 

1. Obnoviť a posilniť priateľstvo s Bohom 

Ak vnímate, že to s tým priateľstvom nie je celkom vporiadku,  

pozývam vás obnoviť si ho pri svätej spovedi.  

Ide o priateľstvo s Bohom, so svätými i s ostatnými ľuďmi... 

Spovedáme pri sv. omšiach v orlovni.  

Aktualizáciu sv. omši a spovedania nájdete na našej stránke https://salezianipoprad.sk/  

alebo v tu oznamoch  

Pomôcku na prípravu na sv. spoveď pre mladších nájdete napríklad tu 

Pre dospelákov tu. 

 

2. Vďačnosť za pomoc od svojich nebeských patrónov a nájsť si birmovného 

Slávnosť všetkých svätých nám pripomína, že máme priateľov nebi.  

Pomáhajú nám svojim príhovorom u Boha (orodovaním) a povzbudzujú svojim príkladom. 

Najbližší sú nám naši patróni - podľa krstného mena,  

ale aj tí, ktorí nám pomáhajú v ťažkostiach, ak ich poprosíme. 

Pokúste sa zistiť v tomto mesiaci o nich viac. Vhodné je nájsť si a prečítať nejaký životopis... 

Čo viete o svojom krstnom patrónovi? Dobré by bolo nájsť si aj svojho birmovného patróna.  

Skúste ho hľadať tak, že poprosíte Ducha Svätého, aby vám pomohol a všímajte si,  

aké máte dary, v čom potrebujete pomoc, aké máte starosti a aké máte túžby? No bez čítania to moc nepôjde. 

Pomôcka môže byť kniha Online so svätými. Máme ju aj na fare, kde si môžete prísť požičať. (najlepšie v 

čase úradných hodín) 

 

3. Pomoc dušiam v očistci: 

V novembri je špeciálny čas na pomoc dušiam, ktoré neboli celkom rozumné a váhali v priateľstve s 

Bohom.  

Mysleli si, že šťastie zvládnu sami... nechali sa oslepiť týmto svetom a tak sa dostali na strašné miesto do 

očistca (zistili, že nemilovali Boha a blížnych... čosi im  do svätosti chýba).  

Pán Boh to zariadil tak, že im môžeme pomôcť. Ako? Pozri si návod tu v oznamoch (na konci v obrázku) 

 

 

4. V polovici novembra nás čaká ešte jedna úloha, ale tú vám pošlem až neskôr  :-) 

 

Prajem všetkým pekný rozbeh na našej príprave. 

Modlím sa za vás  

a tiež vás prosím o modlitbu pre tím, ktorí postupne budujeme pre vás.  

 

Dominik Vinš, sdb 

 správca farnosti 

a spoluzodpovedný s vami za prípravu birmovancov 
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