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Číslo: 6

Cirkev nie je organizáciou, ale Božou rodinou
(z myšlienok pápeža Františka)
Istotne

poznáte

podobenstvo

vľúdnosť Božej rodiny. Z tohto veľkého

alebo

lepšie

plánu vyrastá Cirkev, ktorá nie je akousi

povedané, o milosrdnom otcovi (porov.

organizáciou ustanovenou na základe

Lk 15,11-32). Mladší syn opustí otcov

dohody niekoľkých osôb, ale je Božím

dom, všetko premrhá a rozhodne sa vrátiť

dielom, dielom, ktoré sa rodí sa práve

späť, pretože si uvedomuje, že urobil

z tohto plánu lásky, ktorý sa postupne

chybný krok. Nepovažuje sa však viacej za

realizuje v dejinách.

o márnotratnom

synovi

hodného byť synom a dúfa, že bude

Cirkev sa rodí z Božej túžby povolať

prijatý aspoň medzi sluhov. Otec mu však

všetkých ľudí do spoločenstva s ním, do

beží v ústrety, objíme ho, navracia mu

priateľstva s ním, a dokonca mať účasť –

synovskú dôstojnosť a pripraví mu oslavu.

ako jeho deti – na Božom živote. Samotné

Podobenstvo

slovo „Cirkev“, z gréckeho ekklesia,

predstavuje

Boží

plán

s ľudstvom.

znamená

„zhromaždenie“:

Boh

nás

Aký je tento plán Boha? Chce z nás

zvoláva, pobáda nás, aby sme vyšli

všetkých vytvoriť jedinú rodinu svojich

z individualizmu, z náklonnosti uzavrieť

detí, v ktorej ho každý bude cítiť nablízku

sa do seba a volá nás, aby sme sa stali

a vnímať, že je ním milovaný - tak ako

súčasťou jeho rodiny. Toto povolanie má

v evanjeliovom podobenstve – a zažívať

pôvod v samom stvorení. Boh nás stvoril,
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aby sme žili v hlbokom vzťahu s ním. Aj

privádza ku Kristovi a k Bohu. Cirkev je

keď hriech prerušil toto spojenie s ním,

veľkou rodinou Božích detí. Isteže, má aj

s inými i so stvorením, Boh nás neopustil.

ľudské aspekty. Tí, ktorí ju tvoria, pastieri

Celé dejiny spásy sú príbehom Boha,

a veriaci, majú slabosti, nedokonalosti

ktorý hľadá človeka, ponúka mu svoju

i hriechy, aj pápež, či nie? A má ich veľa!

lásku a prijíma ho. Pri čítaní evanjelií

Nádherné je však to, že si uvedomujeme,

vidíme

seba

že sme hriešnici. Ak si to uvedomíme,

zhromažďuje malé spoločenstvo, ktoré

nájdeme Božie milosrdenstvo: Boh vždy

prijíma jeho slovo, nasleduje ho, kráča

odpúšťa. Nezabudnime na to: Boh vždy

Ježiša,

ako

okolo

s ním po jeho ceste

odpúšťa! Prijíma nás vo

a stáva

svojej

sa

jeho

odpúšťajúcej

rodinou. On v tomto

a milosrdnej

spoločenstve

Môžeme povedať, a je to

pripravuje a buduje

tiež význačné: Hriech je

svoju Cirkev.

urážkou

Odkiaľ
pochádza

láske.

Boha,

ale

teda

i príležitosťou pokoriť sa,

Cirkev?

aby sme si uvedomili, že

Rodí sa z najvyššieho prejavu lásky na

jestvuje niečo krajšie a tým je Božie

kríži,

milosrdenstvo. Myslime na to.

z otvoreného

Ježišovho

boku,

odkiaľ vychádza krv a voda, symboly

Dnes si položme otázku: Nakoľko

sviatostí eucharistie a krstu. V Božej

milujem Cirkev? Modlím sa za ňu? Cítim

rodine, v Cirkvi, je oživujúcou miazgou

sa byť súčasťou rodiny Cirkvi? Čo robím

Božia láska, ktorá sa konkretizuje tým, že

preto, aby bola spoločenstvom, v ktorom

milujeme Boha a iných, všetkých bez

sa každý cíti prijatý a pochopený, zažíva

rozdielu a bez hraníc.

lásku

Kedy sa Cirkev prejavuje? Cirkev sa

a

obnovuje

milosrdenstvo
jeho

život?

Boha,
Viera

ktorý
je

dar

prejavuje vtedy, keď Svätý Duch napĺňa

a skutočnosť, ktorá sa nás osobne dotýka.

srdcia

Boh nás volá, aby sme našu vieru prežívali

apoštolov,

pobáda

ich

vyjsť

a nastúpiť na cestu ohlasovania evanjelia

spoločne ako rodina, ako Cirkev.

a rozširovania Božej lásky. Aj dnes

Prosme Pána, aby naše spoločenstvá,

niektorí povedia: „Kristus áno, Cirkev

celá Cirkev, boli čoraz viac pravými

nie“ alebo „verím v Boha, ale neverím

rodinami, ktoré žijú a rozširujú Božiu

kňazom“. Je to však Cirkev, ktorá nás

lásku.
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Sväté Písmo v našich životoch
(spoločné rozjímanie v Roku Božieho Slova)
Čo si myslíte, je vôbec Biblia dôležitá

Prečítajme nahlas vybraný text.

v živote kresťana? V dnešnej dobe, ktorá

V našom

ponúka

z evanjelia od Lukáša (Lk 7, 24-30)

toľko

návodov

na

šťastný

prípade

to

bude

úryvok

<< Keď Jánovi poslovia odišli, začal

a úspešný život?
Ak sme odpovedali, že je dôležitá, tak

hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli

si istotne uvedomujeme, Biblia má byť

na

základom nielen našej viery, ale aj skalou,

vetrom? Alebo

na ktorej staviame svoj každodenný život,

Človeka oblečeného do jemných šiat?

mala by modlitba súvisiace s Božím

Veď tí, čo sa skvostne obliekajú a žijú

slovom patriť ku každému modlitebnému

v rozkošiach,

stretnutie kresťanov. Bez pravidelného

domoch. Teda

čítania alebo počúvania a hĺbania nad

Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako

Písmom je iba ťažko možný kresťanský

proroka. Lebo to o ňom je napísané:

život.

„Hľa, posielam svojho posla pred tvojou

Pokúsme

sa

preto

v jubilejnom

Roku

stretnúť

so

sa

spoločne,

Božieho

svojím

Slova,

tvárou

a

vidieť?

on

čo

Trstinu
ste

bývajú
čo

zmietanú

vyšli

v

ste

vidieť?

kráľovských
vyšli

pripraví

cestu

vidieť?

pred

tebou.“ Hovorím vám: Medzi tými, čo sa

aj

narodili zo ženy, nie je nik väčší ako Ján.

individuálnym čítaním Božieho Slova

Ale ten, kto je v Božom kráľovstve menší,

a rozjímaním

obsahom.

je väčší ako on.“ A všetok ľud, čo ho

Ponúkame vám návod, ako naozaj objaviť

počúval, ba aj mýtnici uznali Božiu

ten pravý základ našej viery.

spravodlivosť, keď sa dali pokrstiť

nad

jeho

Bohom

púšť

Začneme krátku modlitbou, pri

Jánovým

krstom. Ale

farizeji

ktorej poprosíme Svätého Ducha, aby bol

a zákonníci zmarili v sebe Boží úmysel,

s nami, aby nás viedol a osvecoval.

lebo sa mu nedali pokrstiť. >>

Modlitbu môžeme predniesť aj vlastnými
slovami, pripraviac svoje vnútro na
prijatie odkazu od samotného Boha. Boh
v Písme neomylne hovorí o našom
spasení. Iná cesta k spaseniu neexistuje,
než je zaznamenaná v Božom slove

Daný úryvok si môžeme prečítať
aj viackrát, aby si sa s ním dôverne
oboznámili.
Nasleduje chvíľa úplne tichého
čítania a rozjímanie. Pokúsme sa
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v prečítanom texte nachádzať to, čo nás

Božie Slovo v praxi

oslovilo. Možno to nebude rovnaké

Nastáva chvíľa, kedy sme

pozvaní

s ostatnými, ale nájdime to, čo sa dotklo

konfrontovali svoj život s tým, čo počuli

nášho srdca. Pýtajme sa sami seba pri

v Božom slove.

čítaní Božieho Slova: Čo je posolstvo toho,

Nasledovať Krista si vyžaduje: prijať

čo teraz čítam? Čo tu Boh mne vlastne

jeho učenie a napodobňovať jeho príklad.

hovorí?

Učí nás úplnej odovzdanosti Bohu, jeho
vôli a dôrazne nás žiada milovať aj

Rozjímanie nad textom

nepriateľov. Od nás samých žiada, aby

Počas rozjímania nad prečítaným

sme sa zriekli falošnej sebalásky.

textom

sa

pokúsme

odpovedať

na

niektoré z týchto otázok:
a) Hovorí text o hriechu, ktorému
sa mám vyhnúť alebo sa zaň kajať?
b) Je tam príkaz alebo prísľub, ktorý
mám plniť?
c) Obsahuje text otázku, na ktorú
mám odpovedať?
d) Obsahuje text náuku o Bohu,
o mne, o svete, ktorú mám prijať?
S Jánom Krstiteľom mal Boh svoj plán
a Ján ho splnil. Boh Otec poslal svojho
Syna, aby nám dal konkrétny vzor, aby
sme tento božský vzor napodobňujúc
podľa svojich okolností a síl v sebe
uskutočňovali.
Nasledovať a napodobňovať Ježiša
Krista, predstavovať ho v našom živote je
pre nás nielen známkou a podmienkou

Téma prečítaného textu
Nasledovanie Ježiša Krista
Myšlienka
Uvedomujem si, že Boh má so mnou
svoj plán? V čom? Kedy?
Sv. apoštol Peter nám hovorí: „Veď ste
sa znovuzrodili nie z porušiteľného
semena, ale z neporušiteľného: Božím
slovom, živým a večným.“ (1 Pt 1, 23)
Inde apoštol Pavol hovorí: „Celé Písmo je
Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie,
na usvedčovanie, na nápravu a na
výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží
človek dokonalý a pripravený na každé
dobré dielo.“ (2 Tim 3, 16)
Aplikácia a predsavzatie
Snažiť sa naplno pochopiť plán, ktorý
má so mnou Ježiš!

vyvolenosti, ale zároveň od toho závisí
v akej miere sme milí Bohu.
Ako vyzerá moje nasledovanie Krista?
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Liturgický program
Liturgický program po 7. nedeli po Päťdesiatnici
od 20.07. do 26.07. 2020

Pondelok
20.07.

Svätý a slávny prorok Eliáš
odporúčaný sviatok

07:30 sv. lit. (csl.)

* Pavol s rod.

18:00 sv. lit. (slov.)

† Andrej, Anna, Vlasta

06:30 sv. lit. (csl.)

Utorok
21.07.

Sv. prorok Ezechiel

* Ján, Mária, Ján

18:00 sv. lit. (slov.)

1. † Mária

2. † František, Jozef, Pavol, Mária, František

Streda
22.07.

Sv. myronosička a apoštolom rovná
Mária Magdaléna

06:30 sv. lit. (csl.) † z rod. Lenkovej, Škumaničovej...
18:00 sv. lit. (slov.)

† Helena

06:30 sv. lit. (csl.)

Štvrtok
23.07.

Sv. muč. Trofim, Teofil a spol.

* Eva

18:00 sv. lit. (slov.)

1. * Oľga s rod.
2. * Veronika

Piatok
24.07.

Sobota
25.07.

Sv. mučeníci Boris a Gleb

† Štefan, Mária (panychída)

zdržanlivosť od mäsa 18:00 sv. lit. (slov.)
Zosnutie sv. Anny, matky
presv. Bohorodičky

8. nedeľa po
Nedeľa
26.07.

06:30 sv. lit. (csl.)

07:30 sv. lit. (csl.)

† Michal
† Anna, Štefan, Vasiľ...

18:00 sv. lit. (slov.)

* Anna s rod.

08:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

Päťdesiatnici
Prep. mučenica Paraskeva

hl. 7

10:00 sv. lit. (slov.)

* Miroslav

18:00 sv. lit. (slov.)

* Martina, Soňa, Daniel
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Liturgický program
Liturgický program po 8. nedeli po Päťdesiatnici
od 27.07. do 02.08. 2020
06:30 sv. lit. (csl.)

Pondelok
27.07.

Sv. veľkomuč. a uzdravovateľ
18:00 sv. lit. (slov.)

Panteleimon

Sv. apoštoli a diakoni Prochor,
Nikanor, Timón a Parmenas

06:30 sv. lit. (csl.)

Streda
29.07.

Sv. mučeník Kallinik

Štvrtok
30.07.

Sv. apoštoli Silas, Silván a spoločníci

18:00 sv. lit. (slov.)
06:30 sv. lit. (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.)
Sv. a spravodlivý Eudokim

Sobota
01.08.

06:30 sv. lit. (csl.)

zdržanlivosť od mäsa 18:00 sv. lit. (slov.)
Vynesenie úct. a život. Kríža
Začiatok pôstu pred sviatkom
Zosnutia Bohorodičky –
Spasivka

9. nedeľa po

1. * Eva, Tomáš
2. * Helena, Jarmila

18:00 sv. lit. (slov.)

Piatok
31.07.

1. † Ján, Anna

2. † Michal, Anna, Michal, Pavlína
06:30 sv. lit. (csl.)

Utorok
28.07.

† Mária, Tomáš, Jelka...

07:30 sv. lit. (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.)

08:00 sv. lit. (csl.)

† Anna, Anna
† Mária, Ivan, Anna
† Michal, Anna
* Matúš
† Mária, Mária, Ján
† Štefan, Zuzana, Mária...
† Mikuláš

† Ján
† Anna (panychida)

* za farnosť

Päťdesiatnici
Nedeľa
02.08.

Prenesenie pozostatkov sv.

10:00 sv. lit. (slov.)

* o. Martin s rod.

18:00 sv. lit. (slov.)

* Alexej

prvomučeníka Štefana

hl. 8
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Liturgický program
Liturgický program po 9. nedeli po Päťdesiatnici
od 03.08. do 09.08. 2020
06:30 sv. lit. (csl.)

Pondelok
03.08.

Prepodobní otcovia Izák,
Dalmat a Faust

* Mária

18:00 sv. lit. (slov.)

1. † Mária (panychida)
2. † Jozef (panychida)

06:30 sv. lit. (csl.)

Utorok
04.08.

Siedmi svätí mladíci z Efezu

† Mária

18:00 sv. lit. (slov.)

1. † Mikuláš, Rozália
2. † Lumír, Viktória, Roman

Streda
05.08.

Štvrtok
06.08.

06:30 sv. lit. (csl.)

Sv. mučeník Eusignios

18:00 sv. lit. (slov.)
Premenenie nášho Pána, Boha
a Spasiteľa Ježiša Krista
odporúčaný sviatok, mirovanie

Piatok
07.08.

Prep. mučeník Domécius

Sobota
08.08.

Sv. vyznávač Emilián,

† Karol

07:30 sv. lit. (csl.) * Stanislava, Viktória, Miroslav...
16:30 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

18:00 sv. lit. (slov.) * Peter, Inga, Darina, Ľubomír…
06:30 sv. lit. (csl.)

zdržanlivosť od mäsa 18:00 sv. lit. (slov.)
07:30 sv. lit. (csl.)

kyzický biskup

† Juraj, Júlia

18:00 sv. lit. (slov.)

* SSR a NSI
* SSR a NSI
† Michal (panychída)
† Helena, Michal, Ján…

10. nedeľa po
Päťdesiatnici
Nedeľa
09.08.

Sv. apoštol Matej

08:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

10:00 sv. lit. (slov.)

* Helena s rod.

18:00 sv. lit. (slov.)

* o. Pavol s rod.

hl. 1
Zbierka: Katechizácia
a katolícke školy
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Personálne zmeny v našej farnosti
(odchody našich otcov kaplánov)
Od roku 2016 pôsobil v našej farnosti

Po roku pôsobenia v našej farnosti

o. Pavol DANCÁK, keď to bola zároveň

odchádza aj druhý

jeho

prvá

o.

Pavol

farnosť.

Pre

FEČKANIN,

farárov

pri

od svojej vysviacky

ktorých pôsobil,

pôsobil ako kaplán

bol spoľahlivou

v našej farnosti.

osobou,

ktorý

vždy

Aj v jeho prípade

ochotnou slúžiť

môžeme hovoriť ako

a byť

vždy

nápomocný.
Od 01.08. 2020 už bude pôsobiť ako
samostatný duchovný správca farnosti
Ruská Poruba.

kaplán,

o spoľahlivom a vždy ochotnom poslúžiť
v akomkoľvek ohľade života v

našej

farnosti.
Od 01.08. 2020 bude pôsobiť

ako

rektor chrámu na hore Zvir v Litmanovej.

Našim otcom kaplánom týmto srdečne ďakujeme za ich kaplánsku službu
a vyprosujeme veľa Božích milostí a odvahy v ich ďalšej kňazskej službe.
Otcovia, Paľo a Paľko, na mnohaja lita!
„Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bude jeho nádejou.“
(Jer 17, 7)
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