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Ročník: 12.

Rok: 2019

Číslo: 23

O Pavlovej službe v Efeze
(z myšlienok pápeža Františka)
„Dávajte si pozor na seba a na
celé stádo.“ (Sk 20, 28)

meno Ježiš na konanie exorcizmov, no
bez toho, že by mal na to duchovnú
autoritu a zjavuje slabosť magických

Putovanie evanjelia do šíreho sveta

praktík. Veľký počet ľudí ich zanecháva

pokračuje v knihe Skutkov apoštolov bez

a volí si Krista, a takto opúšťajú

prestávky a prechádza mestom Efez,

čarodejníctvo. Ide o skutočný zvrat pre

pričom ukazuje celý svoj spásny prínos.

mesto ako Efez, ktorý bol známym

Vďaka Pavlovi asi dvanásť mužov prijíma

centrom praktizovania mágie! Lukáš tak

krst v Ježišovom mene a zakúša vyliatie

zdôrazňuje nezlučiteľnosť viery v Krista

Svätého Ducha, ktorý ich znovuzrodzuje.

a mágie. Ak sa rozhodneš pre Krista,

Prostredníctvom

nemôžeš vyhľadávať veštca: viera je

apoštola

potom

dochádza k rozličným zázrakom: chorí sú

dôverujúce

uzdravení a posadnutí sú oslobodení

dôveryhodného Boha, ktorý sa dáva

K tomuto dochádza preto, lebo učeník sa

poznať nie cez okultné praktiky, ale skrze

podobá svojmu Majstrovi a sprítomňuje

zjavenie a nezištnú lásku.

ho komunikujúc bratom ten istý nový
život, ktorý od neho prijal.

odovzdanie

sa

do

rúk

Vo veľkých mestách ešte aj dnes
praktikujúci kresťania robia tieto veci.

Božia moc, ktorá prenikla do Efezu

A na otázku: „Ak veríš v Ježiša Krista, ako

strháva masky tomu, kto chce používať

to, že sa utiekaš k mágii, veštcom, ku
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všetkým týmto ľuďom?“ - odpovedajú:

a tiež bdieť nad sebou, spytovať si

„Nuž, ja verím v Ježiša Krista, no pre

svedomie a sledovať si ako napĺňajú túto

každý prípad, pre šťastie, idem aj k nim.“

povinnosť bdenia.

Mágia nie je kresťanská! Tieto veci,

„Dávajte si pozor na seba a na celé

ktoré sa robia ako veštenie budúcnosti, na

stádo,

v

ktorom

vás

Duch

Svätý

vyveštenie nejakej veci či zmenenie

ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu

životných situácií, nie sú kresťanské.

Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou“

Kristova milosť ti prináša všetko: modli sa

(Sk 20,28) – tak hovorí sv. Pavol. Od

a odovzdaj sa Pánovi.

biskupov sa vyžaduje čo najväčšia blízkosť

Pavol potom opúšťa Efez mieriac do

stádu, ktoré bolo vykúpené vzácnou

Jeruzalema a prichádza do Milétu. Tu si

Kristovou krvou, i pripravenosť brániť ho

dáva zavolať starších Cirkvi v Efeze, aby

pred „vlkmi“ (v. 29). Biskupi musia byť

im odovzdal „pastoračné“ odkazy.

ľudu veľmi nablízku, aby ho chránili; nie

Sme

už

pri

byť oddelení od ľudu.

posledných
momentoch
Pavlovej

Po
tejto

tom,

úlohu

ako

Pavol

túto
zveril

apoštolskej

zodpovedným z Efezu,

služby a Lukáš nám

vkladá ich do Božích rúk

predstavuje

jeho

a zveruje ich „slovu jeho

rozlúčkový

príhovor,

milosti“ (v. 32), kvasu

istý

duchovného

druh

testamentu,

každého rastu a ceste svätosti v Cirkvi,

s ktorým sa apoštol obracia na tých, ktorí

pobádajúc ich pracovať vlastnými rukami,

po jeho odchode majú viesť komunitu

tak ako on, aby neboli na ťarchu druhým,

v Efeze.

pomáhať

Apoštol

Pavol

povzbudzuje

zodpovedných za komunitu, vediac, že ich

slabým

a

zakúšať,

že

„blaženejšie je dávať, ako prijímať! (v.
35).

vidí posledný krát. A čo im hovorí?

Drahí bratia a sestry, prosme Pána,

„Dávajte si pozor na seba a na celé

aby v nás obnovil lásku k Cirkvi

stádo“. Toto je práca pastiera: bdieť,

a k pokladu viery, ktorý ona chráni, a aby

dávať pozor na seba i na stádo. Pastier

nás všetkých urobil spoluzodpovednými

musí bdieť, bdieť musí farár, musí byť

za

bdelým, kňazi, biskupi i pápež musia

v modlitbe pastierov, aby preukazovali

bdieť. Dávať pozor, aby ochránili stádo

pevnosť a nehu Božského pastiera.
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Úloha rodičov pri využívaní médií
(formácia rodičov ako východisko pri mediálnej výchove)
Úlohy, ktoré stoja pred rodičmi

dodržiavanie. Rodičia by pri tom nemali

v oblasti kompetentného usmerňovania

zabúdať, že sú vzorom pre svoje deti pri

mediálneho správania svojich detí, si

využívaní médií. Deti svoje mediálne

vyžadujú aktívy a uvedomelý prístup zo

návyky nadobúdajú predovšetkým na

strany rodičov a predovšetkým:

základe

a)

posilnenie

mediálnej

gramotnosti rodičov

odpozorovaného

správania
požaduje

rodičov.

Od

zvýšenie

mediálneho
rodičov

ich

sa

znalosti

Primárne je potrebné posilniť znalosť

a zodpovedný výber mediálnych obsahov,

rodičov z mediálnej oblasti, aby sa

ktoré sa budú sledovať v rodinách aby tak

dokázali orientovať vo svete médií,

zabránili

poznali špecifiká jednotlivých druhov

vplyvom na deti i celkovú atmosféru

médií, ale tiež psychológiu pôsobenia

rodiny. V tejto súvislosti sa odporúča

médií predovšetkým na deti a mládež.

zriadiť domácu „mediatéku“ s kvalitnými

Rodičia

nadobudnúť

knihami, filmami, počítačovými hrami,

schopnosť analyzovať a kriticky hodnotiť

CD nosičmi. Do výberu mediálnych

kvalitu mediálnych obsahov primárne

obsahov a spôsobov využívania médií

podľa stanovených hodnotových kritérií,

v rodine by sa mali aktívne zapájať i deti,

čo je predpokladom formovania daných

čím sa posilňuje ich sloboda a vlastná

schopností i u detí. Zároveň by mali byť

zodpovednosť pri využívaní médií.

by

tiež

mali

schopný identifikovať potreby, záujmy

negatívnym

mediálnym

Cieľom efektívnej realizácie „rodinnej

detí v súvislosti s médiami a poznať ich

mediálnej

politiky“

motívy využívania médií.

rovnováhu

medzi

je

dosiahnuť

využívaním

médií

Kompetentné usmerňovanie detí v ich

a inými aktivitami členov rodiny. veľký

konzume médií predpokladá schopnosť

význam tu má využiť voľnočasové aktivity

rodičov stanoviť a realizovať tzv. „rodinnú

na iné ako mediálne aktivity a podnecovať

mediálnu

deti

politiku“.

To

predpokladá

nahradiť

konzum

médií

inou

predovšetkým určiť pravidlá využívania

zmysluplnou činnosťou. Východiskom tu

médií v domácnosti, prístup členov

je tráviť spoločne s deťmi viac času mimo

rodiny k médiám a kontrolovať ich

dosahu mediálnej reality.
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b)

prehĺbenie

a

etickej

Spoločenské úsilie v oblasti podpory

svetonázorovo-náboženskej

mediálnej výchovy ako celoživotného

formácie rodičov

formatívneho procesu jednotlivcov by

Východiskom

vymedzenia

malo smerovať k vytváraniu podmienok

a sprostredkovania hodnotiacich kritérií

pre mediálne vzdelávanie rodičov ako

deťom, ktoré využijú pri posudzovaní

prvých

hodnosti a kvality mediálnej produkcie

kompetentného mediálneho správania

orientácia

svojich detí.

rodinnej

výchovy

podľa

multiplikátorov

formovania

normatívnych (etických a morálnych)

Dôležité je pri tom vytvoriť systém

ideálov. Hodnotová výchova v rodine

podporných prostriedkov, ako rodičom

znamená
deti

k

vychovať

v ich zodpovednej úlohe

postojom,

pomôcť. Veľký význam

presvedčeniam,

tu

majú

zmýšľaniam

inštitúcií

a cnostiam v súlade

v

oblasti

poskytovania

s určitou hodnotou

formálneho,

hierarchiou

aj

a

aktivity

vlastným

ale

neformálneho

vzdelávania

svetonázorom.

ako

sú

školy, osvetové centrá,

Rodičmi

deklarovaná

hodnotová

farské

orientácia

musí

konkrétne

záujmové

nájsť

spoločenstvá

či

dobrovoľné

spoločenské

(nevládne)

vyjadrenie v spôsobe uskutočňovania ich

organizácie a občianske združenia, ktoré

života, a to v rodine či mimo nej. Súlad

môžu realizovať programy mediálnej

medzi vyznávanými hodnotami rodičov

edukácie rodičov (školenia, mediálne

a ich konkrétnym žitím pôsobí na deti

večery a iné), resp. vydávať pomôcky pre

formatívne,

realizáciu mediálnej výchovy v rodinách

rovnako

ako

nesúlad.

Prehlbovať formáciu rodičov v tomto

(brožúry, programové časopisy a iné).

duchu znamená dosiahnuť, aby lepšie

Avšak úsilie o poskytnutie formácie

poznali dané hodnoty v ich pravom

rodičom s mediálnej výchovy v zmysle

význame poskytnúť v prípade záujmu

dosiahnutia vytýčených cieľov by malo

kresťanské

byť spojené s prehĺbením ďalšej životnej

náboženské

vzdelávanie

v súlade s rešpektovaním slobody ich

formácie

vierovyznania.

a svetonázorovo-náboženskej oblasti.
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Liturgický program
Liturgický program po 26. nedeli po Päťdesiatnici
od 09.12. do 15.12. 2019
Pondelok
09.12.

Utorok
10.12.

Prepodobný otec Patapios

Sv. mučeníci Ménas, Hermogenés

06:30 sv. lit. (csl.)

† Ladislav, Ján

18:00 sv. lit. (slov.)

† Zuzana, Ondrej

06:30 sv. lit. (csl.)

* Michal, Mária

18:00 sv. lit. (slov.)

a Eugraf

1. † Michal, Anna

2. † Mária, Ján, Mária, František

Streda
11.12.

Štvrtok
12.12.

06:30 sv. lit. (csl.)

† Valéria, Jozef, Tomáš

Prepodobný otec Daniel Stĺpnik
18:00 sv. lit. (slov.)

† Tomáš

06:30 sv. lit. (csl.)

Prepodobný otec Spiridon

† Martin (panychída)

18:00 sv. lit. (slov.)

Divotvorca, trimiluntský biskup

1. † Helena
2. † Michal (panychída)

Piatok
13.12.

Svätý muč. Eustratios, Auxencius,

* Helena s rod.

18:00 sv. lit. (slov.)

* Martina s rod.

Eugen, Mardarios a Orest

zdržanlivosť od mäsa

Sobota
14.12.

06:30 sv. lit. (csl.)

06:30 sv. lit. (csl.)

Sv. muč. Tyrsos, Leukios,

17:00 Veľká večiereň

Filemon, Apollónios a Kallinik

18:00 sv. lit. (slov.)

Nedeľa
15.12.

† Jozef

† Helena, Michal, Katarína

07:30 sv. lit. (slov.)

Nedeľa svätých
Praotcov

09:00 sv. lit. (csl.)

Sv. hieromuč. Eleuterios

11:00 sv. lit. (slov.)

* Štefan, Anna,
Renáta, Miroslav
* za farnosť
* Helena, Anton, Ján,
Marta, Matúš

hl. 2

17:15 Veľká večiereň

ňň

18:00 sv. lit. (slov.)

* Miroslav, Miloslava,
Michaela, Lenka
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Liturgický program
Liturgický program po Nedeli sv. Praotcov
od 16.12. do 22.12. 2019
Pondelok
16.12.

18:00 sv. lit. (slov.)

† Michal, Mária

06:30 sv. lit. (csl.)

Utorok
17.12.

Sv. prorok Daniel

Streda
18.12.

Sv. muč. Sebastián
a jeho spoločníci

Štvrtok
19.12.

Sv. mučeník Bonifác

Piatok
20.12.

06:30 sv. lit. (csl.) * Anna, Anton, Ľubomír s rod.

Prepodobný otec Patapios

* Anna, Tatiana s rod.

18:00 sv. lit. (slov.)

† Jozef, Júlia, Jozef, Elena

06:30 sv. lit. (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.)

† Michal, Mária
† Jozef, Ján, Helena, Júlia…

06:30 sv. lit. (csl.)

† Ivan (panychída)

18:00 sv. lit. (slov.)

Sv. hieromuč. Ignác Bohonositeľ

† Vojtech, Mária

06:30 sv. lit. (csl.)

† Danka, Štefan, Štefan

Predprazdenstvo Narodenia Pána
zdržanlivosť od mäsa

18:00 sv. lit. (slov.)

† Katarína, Peter

06:30 sv. lit. (csl.) † Mária, Vojtech, Ján, Lýdia...

Sobota
21.12.

Sv. muč. Juliána

17:00 Veľká večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)

Nedeľa svätých Otcov
Nedeľa
22.12.

07:30 sv. lit. (slov.)
09:00 sv. lit. (csl.)

* na úmysel darcu
* za farnosť

Sv. veľkomuč. Anastázia
11:00 sv. lit. (slov.)
hl. 3

15:00 hod. spoveď
ňň

* Jana, Terezka, Karolína

17:15 Veľká večiereň
18:00 sv. lit. (slov.)
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Nedeľa sv. Praotcov
(liturgický kalendár)
Počas

nedele

sv.

Praotcov

si

pripomíname Abraháma, Izáka, Jakuba,

môže nielenže usadiť, ale nájde tam aj
spoločenstvo a radosť hostiny.

Dávida a všetky ostatné veľké postavy

Dnešná nedeľa nám pripomína dve

obdobia Starého zákona, ktorí očakávali

veci: Po prvé, časť prisľúbení sa naplnilo:

naplnenie prísľubu príchodu Mesiáša.

syn je nám daný (Iz 9). Je to dôvod

Stali

sa

pútnikmi

radosti, lebo Boh je s nami

a cudzincami, ktorí síce tu

(Mt 1,23). Po druhé, keďže

nedosiahli

bolo

sme ešte nedorazili do cieľa,

sľúbené, ale nikdy neprestali

aj my sme ešte stále pútnici.

to,

čo

čakať, dúfať a dôverovať.

Keď sa pozeráme späť na

Je zaujímavé si všimnúť

praotcov jedna vec je stále

ako sa postupne odkrýva

viac

jasnejšia:

vytrvalosť

obsah, zmysel prísľubu.

a trpezlivosť. Bez vytrvalosti

Najprv Abrahám čaká

a trpezlivosti by neprežili.

pevné mesto, kde by mohol

Ich vnútro by sa totálne

prebývať. Neskôr mu Boh

zničilo. Takto sa ústredným

hovorí, že jeho deti zaujmú zem. V dobe

odkazom dnešnej nedele stáva práve

prorokov

vytrvalosť a trpezlivosť.

sa

očakáva

nastolenie

strateného kráľovstva. Znova je to symbol
stálosti,

životného

Praotcovia sú vzorom trpezlivosti

priestoru,

a vytrvalosti. Ak chcem naozaj už tu na

Izaiáš

zemi aspoň na chvíľku zažiť radosť

predpovedá, že sa narodí syn a na jeho

nebeskej hostiny, mal by som zostať

pleciach

ho

vytrvalý v konaní dobra – zvlášť pre tých,

zrealizuje. V dobre rímskej nadvlády sa

čo mi nemajú ako vrátiť – a byť trpezlivý.

narodí Ježiš, ktorý ohlasuje nebeské

Očakávanie sa takto napĺňa a Boh nikoho

kráľovstvo a odhaľuje jeho najhlbší

z nás nenechá bez „ochutnávky“, bez

zmysel: večera, hostina. Od mesta, cez

preddavku

zem a kráľovstvo až po hostinu. Teda Boh

nekončiacej hostiny u neho doma. Lebo

prisľúbil pevné miesto, kde sa človek

v dome Otca je dosť miesta (Jn 14,2)

spoločenstva
bude

i

domova.
kráľovstvo:

on

tej

skutočnej

nikdy
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Boží dotyk
(myšlienky pre potešenie duše)
Muž zašepkal: „Bože, prehovor ku

ma, Bože, a daj mi poznať, že si tu!“ Na to

mne.“ A zaspieval slávik. Ale muž

sa Boh načiahol a dotkol sa ho. Ale muž

nepočul.

zmietol motýľa a šiel ďalej.

Tak muž zakričal: „Bože, prehovor ku

Muž zavzlykal: „Bože, potrebujem

mne!“ A naprieč oblohou sa prevalil hrom

tvoju pomoc“ ... a prišiel e-mail s dobrou

a blesk. Ale muž nepočúval.

správou a povzbudením.

Muž sa poobzeral a povedal: „Bože,
daj sa mi vidieť.“ A jasne sa rozžiarila
hviezda. Ale muž nevidel.

Ale muž ho vymazal a plakal ďalej....
Dobrá správa je, že si milovaný.
Neobíď lásku len preto, že nie je

A muž zavolal: „Bože, ukáž mi
zázrak!“ A zrodil sa život. Lenže muž si to

zabalená spôsobom, aký očakávaš!
Boh plánuje dotknúť sa nás cez svojho

nevšimol.

Syna. Uvedomujem si to? Pripravujem sa

Ten muž v zúfalstve vykríkol: „Dotkni sa

na tento Boží dotyk?

Infocentrum
(aktuality a informácie)
 Vo štvrtok (19.12. 2019), od 8.30 hod. budeme vysluhovať sviatosť zmierenia
pre chorých v našej farnosti. Ak máte záujem o vyslúženie tejto sviatosti pre Vašich
blízkych, nahláste to v sakristii do utorka (17.12. 2019).
 Sviatosť zmierenia (spoveď) pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista bude
v našej farnosti vysluhovaná v nedeľu (22.12. 2019) od 15:00 hod.
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