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Z listov občanov Apríl - Mesiac lesov
Ku krížu svätému poď kresťane,
spievame v chrámoch počas
pôstneho obdobia. Pri pobožnostiach krížovej cesty
sa zamýšľame nad bolestným utrpením a ukrižovaním
Pána Ježiša. Boh otec vo
svojej nesmiernej láske k ľuďom obetoval na kríži svojho
syna. Aby každý, kto v neho
uverí, mal večný život. Pán
Ježiš pre nás ustanovil sviatosť zmierenia a podáva sa
nám po všetky veky vo Sviatosti oltárnej. Pôstne obdobie nám ponúka viac možností, aby sme sa po dobrej
príprave vo sviatosti zmierenia vrátili do náručia milujúceho Stvoriteľa. Slovu pokánie je blízke slovo pokora,
ktorá správne vyjadruje naše
postavenie pred Božou mocou, ba ja pred našim blížnym.
Protipólom k pokore je pýcha, ktorá zabraňuje správnemu hodnoteniu našich
schopností. Aj ľudové porekadlo hovorí „Pýcha peklom

dýcha".
Hlavné prikázanie je „Milovať
budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou
svojou dušou a celou svojou
mysľou". Musíme uznať, že
často a ľahko opúšťame tento príkaz. Mali by sme sa
neustále k nemu vracať, lebo
dáva človeku dôstojnosť a
uspokojuje jeho nesmrteľnú
dušu. Jemu podobné prikázanie pre spoločenský život
je „Milovať budeš blížneho
ako seba samého". Snažme
sa v pôstnom období zbavovať hriešnych a zbytočných
návykov, ak sa len trochu
polepšíme, budeme mať z toho radosť.
Vzdelávajme sa v náboženských veciach, aby aj naše
rodiny pocítili duchovnú obrodu v láske. Po dobrej duchovnej príprave pocítime
pravdivosť slov. Bože buď
milostivý ku mne, hriešnemu.
Ing. Sabol

Pokušenie
nemal zlé a neverné srdce a
neodpadol od živého Boha".
3. Podvod !
Satan nedokáže povedať
pravdu. Je otcom lží. Všetko,
čo nám povie, je buď nepravdivé alebo polopravdivé.
Šepká: „Nikto sa to nedozvie. Vyrieši to náš problém, je
to len malý hriech".
4. Neposlušnosť !
Ak dostaneme myšlienku a
budeme sa ňou dostatočne
dlho zaoberať, zrodí sa z toho správanie. Každý závislý
začína s jednou dávkou a
každý alkoholik s prvým pohárikom. Rozbité manželstvá začínajú zdanlivo nevinným flirtovaním, ale každého
zvádza vlastná žiadostivosť,
ktorá ho zachvacuje a pokúša. Čo teda máme robiť?
Žime bližšie k Bohu. Pri ňom
budeme menej zraniteľní voči pokušeniu.
František Kovalik

Ak sa to všetko stratí, stratí
sa aj život a s ním aj človek, a to
predsa nechceme. Preto starajme sa o prírodu, zveľaďujem ju
a vychovávajme. Vráťme jej to,
čo z nej využijeme, aby naše
generácie mohli povedať že žijú,
lebo príroda im to dovolila tým,
že produkuje všetko, čo je pre
život potrebné.
Gelnické lesy

Aprílové pranostiky
- Ak prší 1. apríla, býva mokrý máj.
- Na Vojtecha (bude) pekná potecha.
- Na svätého Vojtecha v každom dolku pol mecha.
- Hrmenie pred Jurajom bolo predzvesťou nepriaznivého roka.
- Koľko ráz pred Ďurom zahrmí, toľko ráz po Ďure bude mráz.
- Do Ďura je vždy lepší sneh ako dážď.
- Ak kravám “zahrmelo“ v stajni, teda ak neboli ešte na paši,
budú slabo dojiť.
- Na Ďura každá kvapka hodná je dukáta.
- Na Ďura tráva zo zeme beží.
- Na Juraja lastovičiek návrat do rodného kraja.
- Koľko žaby pred Markom škrečia, toľko po ňom rady mlčia.
- Na svätého Marka napijem sa z jarka.
- Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobrie lekváre.
- Aká Kvetná (nedeľa), taká Veľká (noc).
- Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
- Veľký piatok pochmúrny, zvestuje rok neúrodný.
- Na Veľkú noc najem sa moc, na Ducha do pol brucha,
na Trojíčku len trošíčku a na Jána v bruchu jama.
- Veľkonočné dažde znamenajú suchý rok.
- Apríl v daždi, máj v kvete.
- Búrky a mrazy sa v apríli striedajú.
- Keď pinka v apríli nepinká, zamrzla jej bundička i perinka.
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Pamätné dni v apríli

V súčasnosti prevláda
medzi ľuďmi veľké pokušenie. Satan je predvídateľný!
Všetky jeho pokušenia majú
za cieľ odvrátiť našu pozornosť od Boha.
1. Túžba !
Najprv v nás identifikuje túžbu, napríklad túžbu po pomste alebo oprávnenú túžbu
byť milovaný a cítiť rozkoš.
Potom nám povie, aby sme
si naplnili túto oprávnenú
túžbu nesprávnym spôsobom. Ak by sme nemali túžby, pokušenie by nás nelákalo. Biblia hovorí, že „v našich údoch broja žiadostivosti".
2. Pochybnosť !
Satan sa snaží o to, aby sme
pochybovali o tom, čo Boh
povedal o hriechu. Je to naozaj nesprávne? Ako to, že
to iní robia? Vari Boh nechce
aby sme boli šťastní? List Hebrejcom varuje: „Dávajte si
pozor bratia, aby nik z vás

Dýchame, teda žijeme. Za
to vďačíme našej Zemi a flóre,
ktorou je celá pokrytá. Tá produkuje všetko to, bez čoho sa
život nezaobíde. Nie je to len
kyslík, sú to aj všetky „arómy",
ktoré naša flóra produkuje. Je to
pokoj, ktorý z prírody vyžaruje,
je to sila, ktorú môžeme načerpať pri pobyte v lesných zákutiach, je to pocit naplnenia životnou energiou.

(do 30. 4.) Mesiac lesov (oslavuje sa od 1952)
Medzinárodný deň vtáctva
Medzinárodný deň detskej knihy
Európsky deň akcií za práva migrantov
Medzinárodný deň bez násilia
Deň narcisov deň boja proti rakovine
Svetový deň zdravia
Medzinárodný deň Rómov
Svetový deň letectva a kozmonautiky
Medzinárodný deň boja proti hluku
Deň nespravodlivo stíhaných
Svetový deň hemofílie
Svetový deň kultúrneho dedičstva
Medzinárodný deň pamiatok a sídiel
Deň Zeme
Svetový deň knihy a autorských práv
Deň skautov
Sviatok sv. Juraja, patróna vojakov, rytierov,
lukostrelcov a skautov
Deň spomienky na holokaust (Jom haŠoa)
Medzinárodný deň vodiacich psov
Deň sekretárok
Svetový deň grafiky
Svetový veterinárny deň
Deň stromov Zasaď strom
Deň pracoviska

