ÚVODNÍK

Nauč nás rátať naše dni,
aby sme našli múdrosť srdca
hovorí? Čo hovorí? A prečo to hovorí? V záplave
informácií mediálneho sveta nemôžeme hocikomu
uveriť. Kto sú vlastne majitelia patentov na pravdu a na život v mediálnom svete? Ako ľahko sme
schopní im uveriť! Nebojme sa hľadať pravdu, lebo jedine ona vyslobodzuje. Pýtajme sa, či to, čo
počúvame a čítame, je naozaj pravda života. Či
ten, ktorý sa k nám prihovára, nás ma naozaj rád.
Alebo si z nás chce urobiť
novodobých otrokov na
realizáciu
diabolských
plánov na zničenie človeka. Komu to vlastne veríme? K múdrosti sa môže
dopracovať len človek
jednoduchého
a pokorného srdca. Človek, ktorý
ma pamäť srdca. Človek, ktorý je schopný učiť sa
z dejín života. Tí, ktorí v dejinách ľudstva ľuďom
sľubovali raj na zemi, zväčša ich priviedli do pekla.
Ježiš svojich nasledovníkov pozýva na krížovú cestu, lebo jedine ona vedie k plnosti života.
Veď nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto svoj život
položí za priateľov. Naučme sa správne rozlišovať. Naučme sa múdrosti srdca a počítajme s tým,
že budeme aj prenasledovaní. Veď Ježiš povedal:
„Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno... Ale
ak vytrváte do konca, budete spasení.“ Sme povolaní vydať pred týmto svetom svedectvo o tom,
komu sme uverili. A jedna forma nášho svedectva
môže byť aj náš postoj k otázkam života a rodiny
v nastávajúcom referende.
Váš duchovný otec Jozef

Z Božej milosti sme prežili rok 2014 a vstúpili
sme do roku 2015. V zozname prežitých rokov,
mesiacov a dní sme postúpili na vyšší level. Tí
starší môžu v spomienkach hodnotiť a porovnávať
dni minulé a dni prítomné. Mladí sa skôr orientujú
na to, čo od života ešte len očakávajú.
Život, ktorý žijeme, však nemá byť len plynúcim časom, ale úžasnou školou života pre nás samých
i pre tých, s ktorými vytvárame vzájomné medziľudské vzťahy. Táto škola života, do ktorej je pozvaný človek už svojím narodením,
nás má viesť k múdrosti
srdca. Zvlášť na začiatku
nového roka, mali by sme si
položiť otázku, čím ho chcechceme naplniť, aby mohol byť pripočítaný
k rokom, za ktoré sa pred Pánom Bohom nebudeme musieť hanbiť.
Možno máme pokušenie dať si nejaké predsavzatie, na ktoré o niekoľko dní aj tak zabudneme
a všetko pôjde v starých koľajach. Prečo? Preto,
lebo chceme meniť len vonkajšie veci, ale opravdivá zmena prichádza cez múdrosť srdca. Zo srdca
totiž vychádzajú naše myšlienky, naše túžby, naše
slová a štýl nášho života.
Žijeme však v dobe, keď naše srdce, naše
myšlienky, naše túžby a štýl života ovplyvňuje
mentalita a duch tohto sveta. K tomu, aby sme si
zachovali svoju vlastnú tvár a objavili Boží obraz
ukrytý v našom živote, je potrebné hľadať múdrosť života. Prvým dôležitým krokom na tejto ceste je naučiť sa správnemu rozlišovaniu. Je potrebné vstúpiť do života rozlišovania medzi dobrom
a zlom. Medzi pravdou a lžou.
Medzi životom a smrťou. Totiž aj zlo, aj lož, aj smrť má
svojich prorokov v tomto svete. A bohužiaľ ich stále viac
a viac pribúda. Útočia na nás
zo všetkých strán a sú preoblečení za anjelov svetla, ktorí
pod nálepkou slobody, sebarealizácie, tolerancie a prísľubu bezstarostného života nás
čoraz viac a viac zotročujú.
Musíme sa naučiť rozlišovať!
Často si klaďme otázku: Kto
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Zo života vrútockej farnosti
Poďakovanie za striešku nad WC
Chceme sa touto cestou poďakovať dvom
obetavým rodinám, ktoré vyrobili a nainštalovali nad vstupné schody do WC striešku.
WC slúži pre veriacich počas bohoslužieb a je
umiestnené v zadnej časti farskej budovy.

koše mikulášskych perníkov a lízaniek. Po krátkom príhovore deti Mikulášovi prednášali básne
a spievali naučené piesne. A potom už bolo rozdávanie darčekov. Perník
dostali deti, mladí aj starí. Mikuláš ich rozdal asi
300. Pomáhal mu aj náš
pán dekan. Mnohé deti sa
chceli
s Mikulášom
a anjelmi aj odfotiť. Sľúbili mu, že sa budú usilovať celý rok poslúchať,
aby mohol prísť o rok
opäť.

Adventná duchovná obnova s pátrom
Jánom Ďuricom SJ
V dňoch 5. až 7. decembra sa konala
v našej farnosti Adventná duchovná obnova
s pátrom Jánom Ďuricom SJ, ktorý v rokoch
1980 – 1990 pôsobil ako vrútocký farár
v našej farnosti. Piatok, prvý deň, bol venovaný úcte k Božskému Srdcu Ježišovmu. Po večernej sv. omši otec Ján premietol írsky dokument Ježišovo srdce v dejinách, ktorý je na
internete
voľne
prístupný
na
adrese:
http://www.tvlux.sk/archiv/play/5721. Film si
všíma historické formy zobrazovania Božského
Srdca a vysvetľuje pramene tejto náboženskej úcty. Najdôležitejším prameňom je Božie slovo, ktoré hovorí o Ježišovom láskavom srdci formou
evanjeliových rozprávaní, podáva nám správu o
jeho prebodnutom boku i o jeho zjavení sa s jazvami po vzkriesení. Sobota, druhý deň, bola venovaná Panne Márii. Pred večernou sv. omšou mal
otec Ján prednášku o Panne Márii a o 19.00 odslúžil sv. omšu pre Neokatechumenátne spoločenstvo.
V nedeľu, tretí deň duchovej obnovy, otec Ján
v homílii rozprával o sv. Jánovi Krstiteľovi, o jeho
živote, ktorý je kritikou nášho životného štýlu.
Otec Ján zdôraznil, že obrátenie znamená odvrátiť
sa od hriechu. Boh je najväčšia istota, o ktorú sa
môžeme oprieť. Otec Ján nám pripomenul odporúčanie Sv. Otca Františka prečítať si každý deň aspoň jednu vetu zo Sv. Písma a aspoň jeden odsek
z KKC. Na záver nás otec Ján povzbudil, aby sme
mali radosť zo života a prinášali potechu nielen
sebe, ale aj iným.

Adventná aktivita pre deti
Adventné obdobie je najkratšie obdobie liturgického roka. Tento krátky čas je potrebné aktívne
využiť. Liturgia slova tohto času nás pozýva hľadať hodnoty, ktoré nám prináša Ježišove vtelenie
a narodenie, ktoré slávime počas vianočných
sviatkov. Na takéto hodnoty bola zameraná aj adventná aktivita pre deti, podľa videa alebo prezentácie o štyroch sviecach na adventnom venci. Pokoj, viera, láska a nádej sú hodnoty, ktoré keď nájdu miesto v ľudskom srdci, srdce je pripravené prijať Boha. Tieto hodnoty boli deťom jednotlivo
predstavované počas svätých omší v adventné nedele o jedenástej hodine biblickými príbehmi
a príbehmi z každodenného života. Deti sa snažili
prísť na to, ako tieto hodnoty žiť vo svojom živote.
Každú nedeľu im bola zadaná úloha, ktorá súvisela
s niektorou hodnotou. V nedeľu Svätej rodiny boli
tieto deti odmenené malým darčekom.

Prišiel k nám Mikuláš
V nedeľu 7. decembra pri svätej omši bolo
opäť veselo. Po svätej omši k našim deťom zavítal
opäť po roku dobrý svätec Mikuláš. Deti ho čakali
s veľkou radosťou. Pri svätej omši o 11.00 bol náš
kostol plný detí. Prišli aj rodičia s deťmi v náručí.
Po záverečnom kňazskom požehnaní sa rozozvučali zvončeky a do kostola vstúpil Mikuláš sprevádzaný dvomi krásnymi anjelmi. Anjeli niesli plné

Pokoj
Pokoj
Pokoj
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Trhy výrobkov šikovných rúk
V nedeľu 14. decembra bol Katolícky kultúrny
dom predvianočne naladený vďaka Adventným
handmade trhom. Už vo vestibule voňal punč a
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ČO SA STALO, PRIHODILO
podporu postihnutých detí, podporu vzdelanosti
detí aj dospelých, a to konkrétne v slumoch Nairobi, v diecéze Lodwar (oblasť Turkana), v Nyeri,
v Chesare, v slume Kibera a v centre Mwangaza
v Keni, ďalej v Marial Lou a v Rumbeku v Južnom
Sudáne, v oblasti Munesa v Etiópii, v Mbale,
v Kyabakadde a Nakanyonyi v Ugande a tiež
v Kibeho v Rwande. Tento ročník je veľmi výnimočný, pretože sme 16.12. v Primaciálnom paláci
oslávili 20 rokov Dobrej noviny.

v hlavnej sále sa šírila vôňa čerstvo upečených
trubičiek. My veriaci sme sa mohli zároveň pokochať mnohými krásnymi ručne robenými výrobkami z drobných domácich dielní zručných žien,
ktoré sme mohli v adventnom období podporiť a
prispieť tak k ich ďalšej tvorbe. Na výber bolo
mnoho krásnych drobností od vianočných dekorácií rôznych druhov a materiálov, cez svietniky, šité
a háčkované hračky, šperky, kabelky, brošničky,
maľované sklo, sviečky, tkané koberce alebo medovníčky. Bol to veľmi príjemne strávený čas v
spoločnosti bratov a sestier z farnosti, pričom najväčšiu radosť mali deti z výroby trubičiek a hlavne
ich ochutnávania.

Štefanská zábava
Druhý sviatok vianočný, 26. december, si už
ani nevieme predstaviť bez tradičnej Štefanskej
zábavy. SKKD zabezpečil chutnú kapustnicu, výbornú hudbu a bohatú tombolu. Vo vyzdobenom
KKD sme znovu našli priestor na výbornú zábavu,
vzájomné rozhovory a tiež sme si spoločne zaspievali pri heligónke. Tento rok sa prišli zabaviť aj
farníci, ktorí boli na Štefanskej zábave prvýkrát.
Zábava trvala do skorých ranných hodín. Tešíme
sa na budúci rok a ďakujeme organizátorom za
obetavosť. ☺

Koledníci roznášali posolstvo Dobrej noviny
Aj tento rok sme 26.12. na
Štefana zvestovali Dobrú novinu.
Koledovali sme v šiestich skupinkách, vo Vrútkach, na Kolónii Hviezde, Karvaša a Bláhovca,
Lipovci a v Turčianskych Kľačanoch a dve skupinky v Priekope. Výťažok z Dobrej noviny bude
použitý na výstavbu a vylepšenie nemocníc, škôl,

Zo života Cirkvi
Poľský parlament silnou väčšinou rozhodol, že
rok 2015 vyhlási za pamätný rok Jána Pavla II.
Rozhodlo sa o tom pri príležitosti 10. výročia úmrtia pápeža 2. apríla 2015. Parlament by tak chcel
oceniť „enormné nasadenie“ Jána Pavla II, za opätovné nastolenie nezávislého poľského štátu v r.
1989, keď sa v Poľsku skončila vláda komunistického režimu. Poľský parlament pravidelne vyhlasuje pamätné roky. V roku 2016 sa budú v Krakove konať Svetové dni mládeže, ktoré sa majú silne
niesť v znamení poľského pápeža.

mi“ či „mentálnu a duchovnú zatvrdnutosť, ktorá
robí z niekoho fungujúci stroj, ale nie Boží. Pápež
sa výslovne postavil aj proti „zúrivému plánovaniu“, ktorý vedie k uzavretiu sa voči Duchu Svätému. Varoval tiež varoval pred uzatváraním sa do
skupín, ako aj pred zlou koordináciou, pri ktorej
každý pracuje sám pre seba a neusiluje o harmonické spoluúčinkovanie. Svätý Otec ďalej kritizoval spolupracovníkov, ktorí neustále chodia po
okolí so „zatrpknutým výrazom“ a šíria trudnomyseľnosť.

Pápež František vyzval pracovníkov Rímskej
kúrie k nepožadovačnej a nesamoľúbej službe Cirkvi, k pokore a súdržnosti. Na tradičnej vianočnej
audiencii pre vedúcich pracovníkov Vatikánu varoval aj pred „chorobami“. K nim patrí „Alzheimerová choroba viery“, ktorá zabúda na spojenie s
Kristom a dejinami spásy, prehnaná upracovanosť,
ktorá stráca z očí vlastný cieľ pastoračnej služby,
ďalej rivalita, úsilie o materiálne zisky, „utáranosť“ a „dvojitý život“. K tomu prirátal aj prehnanú servilnosť voči nadriadeným z vypočítavosti
pre vlastnú kariéru, ako aj pokušenie cítiť sa „nesmrteľnými, imúnnymi, alebo aj nenahraditeľný-

Pápež František varoval katolíckych pracovníkov médií pred spravodajstvom honiacim sa za
senzáciami. „Alarmizmus a katastrofizmus“ nie sú
dobrou službou médií, ako povedal pápež zástupcom talianskej cirkevnej televízie TV 2000 vo Vatikáne. Žurnalisti musia skôr oslovovať hlavu a
srdce ľudí. Pápež kritizoval stále rýchlejšiu komunikáciu bez uvažovania nad vecami. Pripomenul,
že správy sa často podriaďujú propagande, ideológiám, politickým cieľom alebo kontrole hospodárstvom.
Zdroje: KAP, kath.net, RV
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Padol mýtus
narodí iba medzi nimi, medzi mužom a ženou. Je
to pre Vás zázrak? Mám to šťastie byť otcom.
Každé dieťa je iné, jedno perlou, druhé diamantom. Všetky sme chceli. Roztrhalo nám srdce, keď
sme stratili môjho milovaného syna Natanaela
a moju
dcérku
Anežku.
Neviem,
prečo sa to stalo,
možno srdce musí
byť rozryté, aby
vedelo viac milovať
a pocítilo, že všetko
je dar. Možno pre
pochopenie bolesti
tých druhých.
Dieťa potrebuje
rodičov, potrebuje
otca a mamu. Láska
otca je iná ako láska
mamy.
Dieťa
potrebuje obe. Aká
matka, taká Katka sa zvyklo hovorievať. Nikto
nespochybňuje, že deti zo sociálne odkázaného
prostredia nemajú dobrú štartovaciu čiaru do
života. Dieťa sa učí tým, čo vidí. Obráťme trochu
náš sebecký pohľad od požiadaviek dospelých.
Vráťme sa späť! Dieťa v manželstve núti
k obetavosti a zabúdaniu na seba. Každý, kto chce
dieťa pre uspokojenie svojich emocionálnych
potrieb, má dve možnosti: veľké sklamanie, alebo
veľkú zmenu svojho srdca. Nie je tu právo na
adopciu, práve naopak, dieťa má právo na otca
a mamu. Ústavný súd povedal, že táto otázka je
v súlade
s našou
Ústavou,
ale
aj
s medzinárodnými zmluvami. Koho by ste vy
vyškrtli dieťaťu zo života? Otca alebo mamu?
Správna odpoveď je: choďte na referendum
a povedzte nikoho.
Najmä vtedy nie, keď
máme poradovníky
na deti a na dieťa
manželia
čakajú
mnohokrát
aj
niekoľko rokov.
Je
teda
manželstvo
výnimočné? Zaslúži
si výnimočné práva?
Určite áno, nikde
inde nie je tak
dokonale zmiešaná

Tak stalo sa! Prezident vyhlásil referendum na
7. februára 2015. Rozhodnutie Ústavného súdu
niektorých ľudí nezbavilo ich osobných
pochybností o ústavnosti referenda. Ani prezidenta, už vôbec nie LGBTI (lesbický, gay, bisexuálny, transrodový a intersexuálny) aktivistov.
Úplne nie sú spokojní
ani zástancovia rodiny.
Aké
je
teda
to
rozhodnutie, ak by sme
sa naň pozreli s troškou
zmierlivého odstupu?
Nádej, ktorú mali
LGBTI aktivisti na
zavedenie nových práv
mimoparlamentnou cestou,
vyprchávala
postupne. Najskôr prišla
prvá rana, keď Ústavný
súd povedal, že tri
otázky sú v súlade s Ústavou. Teraz po rozhodnutí
prišla druhá rana – samotné rozhodnutie. Súd
odôvodnil zamietnutie referendovej otázky
ohľadom zacho-vania výnimočnosti práv, ktoré
doposiaľ patria výlučne iba manželstvu, úplne
inak, ako si to možno predstavovali.
Keď pán prezident už druhý raz vyzval
všetkých na slušnú diskusiu, trochu som sa
pousmial, ale nestrácam nádej. Okrem diagnostikovanej celulitídy sme sa od novinárov dočkali
aj horších pomenovaní, napr. fundamentalisti,
agenti Konferencie biskupov, chromíkovská Pomocná stráž KBS, talibanci, aliancia proti
ľudským právam a združenie za obrátenie toku
dejín. Prečo? Pre jednoduché otázky, ktoré sú
súčasťou našej spoločnosti, ide o status quo, ktorý
prežil komunistov, prežil
nový zákon o rodine
a ak neprežije rodina a
manželstvo, tak to bude
prestárle
záverečné
dejstvo
našich
európskych dejín.
Rodina je kĺbom,
ktorý nás vedie od
minulosti do budúcnosti.
Možno nie dokonalý,
ako nie sme dokonalí
nikto,
ale
jediný
fungujúci. Dieťa sa
[6]
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nor MacCoby, The Two Sexes: Growing Up
Apart, Coming Together (Boston: Harvard, 1998),
Steven Rhoads, Taking Sex Differences Seriously (Encounter Books, 2004)).
V diskusii sa používa množstvo protichodných výskumov. Avšak môže byť iný praktický
záver, ak ide o deti: ak veda nič nepovedala definitívne, musíme sa skôr spoľahnúť na to, čo je
overené. Často počuť v diskusii názor „nepôjdem,
lebo o ľudských právach sa nehlasuje“. Je to dobrá
kampaň protistrany, ktorej sami neveria. Nebudú
mať žiaden problém s predkladaním zákona,
o ktorom sa bude hlasovať v parlamente, či
s podaním na súdy, kde budú hlasovať o tomto
práve sudcovia. Čo chcú dosiahnuť, je, aby nerozhodovali ľudia. Ľudia odolávajú tlakom mocných skupín oveľa viac. Ústavný súd povedal, že
tri otázky sú v súlade s Ústavou a ani štvrtá nikoho nediskriminuje. Nálepku talibanca si nezaslúži
ani on, ani nikto, kto si myslí to isté.
Mgr. Karol Klobušický, PhD.

láska s intimitou, intimita s narodením, narodenie
s výchovou. Práve preto funguje už od nepamäti.
Oddeľte jedno od druhého a budete svedkami
rozpadu a chorôb. Bol som na konferencii
rodinných sudcov, kde prednášal jeden bývalý
rodinný sudca, ktorý spomínal výskum na
dospelých deťoch, ktorých sa pýtali, či by chceli,
aby sa ich rodičia dali dokopy po rozvode. Aj
dospelé deti tvrdili, že je to stále ich želaním. Deti
potrebujú lásku otca a lásku mamy, a samozrejme
aj ich vzájomnú lásku. A tešia sa na súrodencov.
Otec v Nemecku odmietol svoju dcéru nútiť
do toho, aby bola na hodine sexuálnej výchovy.
Dcéra to odmietala a on ju nepresviedčal. Bol za
to poslaný do väzenia. Nie som proti výchove
k manželstvu a rodičovstvu, práve naopak. Aj
škola musí pomáhať, ale nechcem, aby moje deti
dostávali informácie bez lásky len o technike
sexu, nie o darovaní. Je na rozhodnutí každého
rodiča, či chcú, aby ich deti boli vyučované
o práve na sex a masturbáciu v detskom veku a či
chcú, aby ich deti boli vo vyučovaní postavené
pred rozhodovanie, či by chceli byť
opačným
pohlavím.
Tak
ako
rešpektujem právo rodičov, ktorým to
nevadí, bol by som rád, aby boli
rešpektovaní rodičia, ktorým to vadí.
Obávam sa toho, že ak rodičia a deti toto
právo nedostanú, dopadneme rovnako
ako v Nemecku. Nenávidíme tých, ktorí
nemôžu manželstvo uzatvoriť? Nie!
Krásu neprecítite odmietaním jej
nedostatku, ale pohľadom na ňu. Môžu
nás z toho obviňovať, ale podstatné je,
aby sme to nerobili.
Sociologické výskumy ukazujú, že
otec a matka majú osobitné úlohy,
v ktorých excelujú. Deti majú hlad po
poznaní svojich rodičov (Kyle Pruett).
Prítomnosť otca v rodine znižuje delikvenciu a antisociálne správanie chlapcov
a pred-časnú sexuálnu aktivitu u dievčat
(Ellis, Bruce J., et al, David Popenoe, Life Without Father (Boston: Harvard University Press, 1999)). Prítomnosť matky v rodine poskytuje deťom
vynikajúce
emocionálne bezpečie
a matka je výnimočná pri čítaní fyzických a emocionálnych podnetov dojčiat. Dcéram poskytuje jedinečné rady,
ako sa vyrovnať s fyzickými, emocionálnymi a sociálnymi problémami spojenými s pubertou a dospievaním (Elea[7]
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Judaizmus (10. časť)
Židovské sviatky. V minulom čísle sme sa zapodievali židovským kalendárom a týždenným
sviatkom Šabat (resp. Sabat). Teraz si uvedieme
aspoň niektoré výročné sviatky. Mesiacom nisan
(marec, apríl) sa začína židovský náboženský rok.
Pesach alebo Pascha (Sviatok prekročenia
alebo Sviatok nekvasených chlebov), nesprávne nazývaný aj židovská Veľká noc, sa začína 15. nisana
a je prvým z troch tzv. pútnických sviatkov viažucich sa na historické i poľnohospodárske súvislosti.
Ďalšími dvomi sú Šavuot a Sukot. Samotný názov
Pesach pochádza z hebrejského slova pasoach
(prekročenie, prejdenie, zachovanie, ušetrenie).
Tento jeho význam úzko súvisí s udalosťou, ktorú
si na Pesach židia pripomínajú – odchod Židov z
Egypta,
prekročenie
Rákosového
mora
a vyslobodenie z egyptského otroctva, keď židovskí prvorodení boli ušetrení a egyptskí prvorodení
zahubení, keďže na ich príbytkoch nebolo vyznačené znamenie pre anjela smrti. Židia museli utiecť
tak rýchlo, že im ani nestihlo vykvasiť cesto na
chlieb, a tak si vzali na cestu len nekvasené chleby
urobené z múky a vody – macesy. Preto sa počas
Pesachu nič kvasené nesmie konzumovať, ani nachádzať v domácnosti. S Pesachom sa viažu mnohé tradície, zvyky, príkazy a zákazy. Pečú sa macesy, ktoré sa konzumujú počas siedmich dní slávenia Pesachu. Mimo Izraela (v diaspóre) sa Pesach
slávi osem dní. Na slávnostnom stole sa nachádzajú okrem macesov aj pokrmy so symbolickým
významom: pečená kosť (obetný baránok), vajce
na tvrdo (nový život), horké byliny (horkosť otroctva), petržlen alebo zemiak (symbol chudobnej
stravy v otroctve), sladká zmes z ovocia, vína a korenia (malta, z ktorej Židia ako otroci vyrábali v
Egypte tehly), slaná voda (zázračný prechod cez
more). Stôl je prestretý podľa predpísaného poriadku (tzv. pesachový seder), ktorý je napísaný
v knihe Haggada. Deň pred Pesachom je pôstnym
dňom pre všetkých prvorodených chlapcov na pamiatku zázraku ušetrenia židovských prvorodených
v Egypte.
Šavuot (Sviatok týždňov) pripadá na 6. sivan
(máj, jún). Od počiatku Pesachu ho delí sedem
týždňov a jeden deň, teda 50 dní. Od druhého dňa
Pesachu sa počas siedmich týždňov počítajú dni
(tzv. počítanie Omer), ktoré uplynuli od Pesachu,
keď boli telá Židov oslobodené fyzicky z egyptského otroctva až po Šavuot, keď odovzdaním Tóry boli ich duše oslobodené od modlárstva a nemorálnosti. Sviatok Šavuot (v preklade týždne) teda

pripomína deň, keď Hospodin na hore Sinaj odovzdal Mojžišovi Tóru. Slovíčko „odovzdanie“ má
svoj význam a bola mu daná prednosť pred slovíčkom „prijatie“. Tóra na hore Sinaj bola odovzdaná,
no židia ju prijímajú v každodennom nepretržitom
procese. Preto odovzdanie, ktoré je v histórii jedinečným, je tým, čo robí tento sviatok významným.
Sviatok má i poľnohospodársky význam: do Jeruzalemského chrámu sa nosilo prvé obilie z novej
úrody pšenice – dodnes sa chrámy zdobia kvetmi
alebo ratolesťami zo stromov. V Izraeli sa slávi jeden deň, mimo Izraela dva dni. Zvykom je aspoň
jeden deň tohto sviatku konzumovať mliečne výrobky, čo podľa niektorých pripomína sľub ľudu
Izraela, že dostanú zem oplývajúcu mliekom a medom.
Roš ha-šana (Nový rok) začína 1. tišri (september, október) a slávi sa dva dni. Je to výročie
šiesteho dňa stvorenia sveta, keď Boh stvoril prvého človeka – Adama. To znamená, že sú to vlastne
narodeniny prvého človeka. Počas tohto sviatku židia bilancujú svoje správanie v predchádzajúcom
roku, pretože pre židov je tento deň aj Dňom súdu,
po hebrejsky Jom ha-dín. Pri príležitosti Nového
roka si dávajú, podobne ako my, predsavzatia byť
v nadchádzajúcom roku lepší a vyvarovať sa chýb
z minulosti. Tento deň je známy i ako Deň trúbenia
na šofar, po hebrejsky Jom ha-t’ruá. Šofar je dychový hudobný nástroj, vyrobený najčastejšie z baranieho rohu, znejúci približne ako trúbka. Zvuk
šofaru zvoláva židov do spoločenstva, preniká až k
ich srdciam a nabáda ich k pokániu a náprave.
So sviatkom Roš ha-šana je spojených viacero
tradícií. Jednou z tých najznámejších a najobľúbenejších je jedenie jablka namočeného v mede, čo
symbolizuje prianie sladkého a dobrého nadchádzajúceho roka. Ďalšou tradíciou je tzv. Tašlich –
zbavenie sa hriechov. Popoludní prvého dňa tohto
sviatku židia vstupujú do tečúcej vody rieky alebo
potoka, kde potom vyprázdnia svoje vrecká a tým
sa symbolicky zbavia svojich hriechov.
Jom Kipur (Deň zmierenia alebo správnejšie
Deň pokánia) je pravdepodobne najdôležitejším
sviatkom židovského roka. Jom Kipur, spomínaný
aj v Tóre (Lv 23, 26), sa slávi 10. tišri. Už v názve
tohto sviatku sa hovorí o pokání a zmierení a to je
presne to, o čom tento deň je. Je to deň, kedy by si
mali všetci židia spytovať svoje svedomie a snažiť
sa o zmierenie, ako s Bohom, tak aj so svojimi
blížnymi. Samotný Jom Kipur (šabat všetkých šabatov, ako je tiež nazývaný) však prináša zmierenie
[8]
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počas svojej vlády v Zasľúbenej zemi zakázal obrady židovskej viery a zneuctil Jeruzalemský
chrám. Ten bol po tomto víťazstve opäť zasvätený
Božej službe. Po zapálení 7-ramenného svietnika
menora (symbolu Božej prítomnosti v chráme) došlo v chráme k zázraku: jediná kanvička olivového
oleja, ktorú mali vtedy židia k dispozícii a ktorá
mala vystačiť na jeden deň, vydržala celých osem
dní, kým bol vyrobený
ďalší olej. Tento zázrak si
židia pripomínajú slávením sviatku Chanuka.
Každý deň počas ôsmich
dní sa zapaľuje jedna
sviečka na 9-ramennom
svietniku
(chanukija)
v smere zľava doprava.
Chanuka je sviatkom prinášajúcim pokoj a radosť z
Božieho zázraku. Je posolstvom svetla a nádeje aj
v tej najzložitejšej situácii.
Tu bi-švat (Nový rok stromov) je menší sviatok, počas ktorého je povolené pracovať a jeden zo
štyroch „nových rokov“, ktoré sa spomínajú
v Mišne. Slávi sa 15. ševata (január, február). Tento deň, podľa tradície, izraelská pôda obnovuje
svoju silu a plodnosť, aby rodila „olej a med“. Je
dňom radosti pre tých, ktorí jej zasväcujú svoj život. V dobe chrámu sa od tohto dňa vypočítavala
úroda ovocia až do 1. elula (august, september),
kedy sa slávi Nový rok daní a do chrámu sa odovzdávalo desať percent majetku a úrody.
Purim (Sviatok lósov) je jedným z najveselších
sviatkov židovského kalendára. Je pripomienkou
čias, keď Židia žili v Perzii a boli zachránení pred
vyvraždením. Celý príbeh Purimu je vyrozprávaný
v knihe Ester. Rozpráva o tom, ako zlý vezír Haman (keď sa pri predčítaní textov povie jeho meno,
tak sa ozve krik detí a zvuk rapkáčov) chcel vyhladiť všetkých Židov, a preto si hádzal lósy, ktoré mu
mali ukázať najpríhodnejší deň pre jeho strašný
čin. Vďaka legendárnej kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi sa plán nevydaril. Pri tejto príležitosti sa konajú veselé hostiny, maškarné sprievody pre deti a hrajú sa divadelné hry o kráľovnej
Ester. Purim sa slávi 14. adara (február, marec) a
teší sa priazni najmä vďaka svojej veselosti. Súčasťou sviatku je obdarúvanie chudobných a posielanie darčekov (sladkostí) priateľom a známym.
Použité pramene: www.delet.sk; Jana Hradská,
Slávka Molnárová: Židovské dejiny a kultúra.
Pokračovanie nabudúce.
Marián Sovík

len medzi židmi a Bohom, nie medzi židmi navzájom. Dosiahnuť odpustenie hriechov spáchaných
voči svojim blížnym je možné len požiadaním o
odpustenie tých, ktorým ublížili alebo uškodili, napravením krívd, a to je nutné spraviť ešte pred Jom
Kipur. Na Jom Kipur sa dodržuje prísny pôst. Pôst
sa vzťahuje na nasledovných päť oblastí – jedenie
a pitie, umývanie, voňavkovanie a kozmetiku, nosenie koženej obuvi a pohlavný styk. Pretože je tento deň
výnimočný, je nutné dodržiavať pôst aj na Šabat.
Pôst trvá 25 hodín, začína
pred západom slnka a končí
príchodom noci na druhý deň.
Sukot (Sviatok stanov) sa
začína 15. tišri, piaty deň po
skončení sviatku Jom Kipur.
Sviatok Sukot (v preklade stany) je na rozdiel od Jom Kipur sviatkom plným radosti a trvá sedem dní. Bezprostredne po skončení
Sukot sa slávia sviatky Šemini aceret a Simchat Tóra, ktoré sa často nesprávne považujú za súčasť
Sviatku stanov. Sviatok Sukot súvisí s odchodom
Židov z Egypta, konkrétne s biblickým príkazom
pobudnúť sedem dní vo zvláštnych stanoch. Postavením stanu a prebývaním v ňom počas siedmych
dní (ak to zdravie, podnebie a počasie dovoľuje,
vrátane spánku) plnia židia jedno z 613 prikázaní
(613 micvot). Sviatok Sukot je zároveň aj oslavou
úrody a vinobrania. Poďakovanie Bohu za úrodu sa
vyjadruje pri bohoslužbe mávaním zväzkom štyroch rastlín (cedrát – citrusový plod, myrta, ďatlová palma, vŕba). Rastliny v tomto zväzku symbolizujú rovnosť všetkých ľudí, ktorí majú držať spolu,
a citrusové plody, staršie i novšie, symbolizujú
kontinuitu minulosti a budúcnosti. Židia sa sťahujú
naspäť do svojich príbytkov na ôsmy deň – Šemini Aceret (Sviatok ôsmeho dňa) a ich sviatočná
modlitba obsahuje prosbu za dážď, lebo bez dažďa
by bola Zasľúbená zem len vyprahnutou púšťou.
Simchat Tóra (Radosť zo Zákona) sa oslavuje na
deviaty deň a je radostnou oslavou veľkosti Tóry.
Tancuje sa s jej zvitkami a vyjadruje sa radosť z
Písma, ktoré je v modlitbe nazývané aj stromom
života. Počas sviatkov Šemini Aceret a Simchat Tóra nie je dovolené pracovať.
Chanuka (voľne preložené ako chanu – utáborili sa k boju a ka – číslovka 25) alebo Sviatok svetiel začína 25. kisleva (november, december) a trvá
osem dní. V roku 164 pred n. l. Židia, vedení Judom Makabejským, zvíťazili nad krutým panovníkom Sýrie – Antiochiom IV. (175 – 164), ktorý
[9]

O MANŽELSTVE

Otcovia majú chrániť tajomstvo rodinnej lásky
„Taký otec, čo sa modlí spolu s deťmi, čím prejavuje svoje kráľovské kňazstvo, zostupuje do hĺbky
sŕdc detí, kde zanecháva stopy, ktoré nedokážu
zmazať ani budúce životné udalosti.“ (Ján Pavol
II., Familiaris Consortio, 60).
Láska otcov voči svojim deťom je ohrozená
mnohými spoločenskými, kultúrnymi a ekonomickými skutočnosťami.
Veda potvrdzuje, že
prítomnosť otca v domácnosti má zásadný
význam pre výchovu
citovo normálnych a
duchovne žijúcich synov. Dobrý otec koná,
aby ochránil tajomstvo
lásky, do ktorej slobodne vstúpil a ku
ktorej sa zaviazal:
manželstvo a rodinu.
Toto tajomstvo sa dá
vidieť v jeho láske voči svojej neveste, svojim deťom a v dare rodiny.
Do tohto tajomstva vstupuje kňaz ako dôležitý činiteľ. Od začiatku mužovho rozhodnutia oženiť sa
a založiť si rodinu zastáva kňaz zásadnú úlohu.
Kňaz sviatostne sprostredkováva bezpodmienečnú
Kristovu lásku, keď je svedkom manželstva a neskôr krstu detí. Kňaz
zmieruje mužov s
Bohom a dáva im a
ich rodinám za pokrm
chlieb života. Kňaz je
tu na to, aby ponúkal
svoj život v obeť, aby
Kristus mohol stále
konať včas, šíriac
svoju spásonosnú prítomnosť v sviatostných znakoch a skrze
ne. Kňaza oslovujeme „otče“ v prvom rade preto, lebo obetuje svoj
život za tých, ktorých miluje, za tých, ktorých miluje Kristus – Božie deti (Jn 1, 12; 1 Kor 4, 14-15;
Gal 4, 19). Otec rodiny sa preto má veľa čo učiť od
duchovne a emocionálne zrelého kňaza, pretože
obaja kráčajú po tej istej ceste: takej, ktorá nie je
zasvätená sebanaplneniu, ale službe potrebám druhých skrze Kristovu moc a v nej. Otec chráni tajomstvo rodinnej lásky a podnecuje ho vnútorným

životom, ktorý je určený vzťahom ku Kristovej
láske a obeti za jeho nevestu, Cirkev. Či už ide o
kňaza alebo o otca, ich otcovský život nie je o ich
potrebách, je o potrebách druhých. Povolanie k otcovstvu vedie k životu obety. Kňaz a otec sú spojenci, ktorí sa neskôr navzájom povzbudzujú, aby
robili viac než len to, čo je nevyhnutné v službe
duchovnému blahu tých, ktorí sú v ich starostlivosti. Ako povedal
pápež Ján Pavol
II.: „Úloha a poslanie otca v rodine a pre rodinu
majú jedinečný a
dôležitý
význam…otcova neprítomnosť spôsobuje vážne ťažkosti…
[muž]
bude
vydávať
svedectvo, ktoré
privádza deti k
živému stretnutiu
s Kristom a s Cirkvou“ (Ján Pavol II, Familiaris
Consortio, 25). Deti musia mať možnosť vidieť
svedectvo svojho otca milovať až do smrti. Takýto
záväzok je podstatou skutočnej mužskej užitočnosti svojej manželke a deťom. Všetci manželia a otcovia vedia, že nezrelé sklony, ktoré slúžia na
uspokojenie vlastného ega
(pozostatok života zaslobodna) sa pomaly očisťujú, keď
sú verní každodenným záväzkom svojho otcovského
poslania. A všetci dobrí kresťanskí manželia a otcovia túžia po tejto očiste, pretože
chcú vstúpiť do sebaobetujúcej lásky Kristovej. Páry potvrdzujú túto túžbu vstúpiť
do Kristovej lásky tým, že
uzatvárajú manželstvo pred
kňazom v rámci eucharistickej cirkevnej liturgie.
Otcovia a kňazi sú dnes spojencami v boji o uchovanie manželstva ako absolútnej hodnoty v kultúre,
ktorá netoleruje žiadne absolútne pravdy.
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PÝTAME SA

Ako je možné, že si dovolil diabol pokúšať
samotného Boha v osobe Ježiša Krista?
Človek sa stretáva neustále s pokušením – nutkavou situáciou, kde si slobodne vyberá zlo alebo
ho odmieta, aj keď je človek náchylný k zlu od prvého pádu, zlo nemusí prijímať, ani ho konať.
Duch Svätý nám umožňuje rozlišovať medzi skúškou, ktorá je nevyhnutná na rast vnútorného človeka a má za cieľ „osvedčenú čnosť“ (Rim 5,3-5), a
medzi pokušením, ktoré vedie k hriechu a smrti.
Máme rozlišovať aj medzi „pokušením“ a „súhlasom“ s pokušením. Rozlišovanie napokon odhaľuje
klamstvo pokušenia: zdanlivo je jeho predmet dobrý, „na pohľad krásny a na poznanie vábivý“ (Gn
3,6), kým jeho ovocím je v skutočnosti smrť.
„Boh nechce, aby niekto robil dobro akoby z nevyhnutnosti, ale dobrovoľne… No užitočnosť pokušenia je takáto: Nikto okrem Boha nevie, čo naša
duša dostala [od neho], ani my sami; pokušenia to
odhaľujú, aby nám viac nebolo skryté, akí sme, ale
– keď spoznáme, čo sme – aby sme
si uvedomili, či si želáme svoje nečnosti, a aby sme aj vzdávali vďaky
za dobrá, ktoré nám pokušenia odhalili.“
Evanjeliá hovoria o čase Ježišovej samoty na púšti hneď po tom,
ako prijal krst od Jána. Ježiš „pobádaný Duchom“ na púšť zostáva tam
štyridsať dní bez jedla; žije medzi
divou zverou a anjeli mu posluhujú.
Keď sa tento čas končí, satan ho
trikrát pokúša tým, že podrobuje
skúške jeho synovský vzťah k Bohu. Ježiš odráža tieto útoky, ktoré
sú opakovaním Adamovho pokušenia v raji a Izraela na púšti, a diabol
„na čas od neho odišiel“ (Lk
4,13). Prečo si diabol dovolil pokúšať
Ježiša?
Ježiš toto pokúšanie dopustil s
ohľadom na silu viery a svedectva,
ktoré nám zanechal, že diabol nemá
nad ľudskými synmi žiadnu moc, ak mu ju človek
sám a slobodne neodovzdá. Nad pokúšaním zlého
sa dá s pomocou milosti zvíťaziť, o čom nám svedčia mnohé príbehy svätcov. Ježiš nám chcel ukázať, že nad pokušením sa dá zvíťaziť. K tomuto víťazstvu však vedie neľahká cesta. Ježiš zvíťazil
nad pokušením po dlhom pôste a modlitbe, akoby
nám chcel ukázať, že práve modlitba a pôst je pro-

striedkom na víťazstvo nad pokušením diabla.
Existencia diabla je v dnešnom modernom svete
spochybňovaná. Táto skutočnosť a presvedčenie je
vodou na mlyn samotnému diablovi, ktorý nepotrebuje prejavovať svoju existenciu. On sa snaží
sám presvedčiť ľudí, že on neexistuje, aby tak spochybnil vykupiteľskú obetu Ježiša Krista. Sväté
písmo nám dáva jasné dôkazy o existencii diabla.
Diabol ako neposlušný anjel, slobodne rozhodnutý
postaviť sa proti Bohu, sa bude neustále pokúšať
získať ľudské duše, lebo je hnaný závisťou a túžbou po pomste. Ježiš, náš Pán, premohol raz navždy moc zlého a jeho obeta na dreve kríža otvorila nám všetkým dvere raja, zatvorené neposlušnosťou prvých ľudí. Pokušenia na tomto svete musia
prísť, Ježiš nám však ukázal cestu, ako sa dá nad
nimi zvíťaziť. Modlitba a pôst sú najlepšie prostriedky, ako odolať vábivým pokušeniam zlého
ducha, otca lži,
klamstva a podvodu.
Ježiš Kristus sa
zjavuje ako Boží
Služobník, úplne
poslušný Božej vôli. Tak víťazí nad
diablom: „Poviazal
silného“, aby mu
vzal jeho korisť.
Ježišovo víťazstvo
nad Pokušiteľom
na púšti anticipuje
víťazstvo umučenia, vrcholnej poslušnosti jeho synovskej
lásky
k Otcovi. Pokúšanie Ježiša ukazuje,
akým
spôsobom
má Boží Syn plniť
poslanie Mesiáša v
protiklade k spôsobu, aký mu navrhuje satan a aký
mu chcú prisúdiť ľudia. Pokúšanie na púšti ukazuje
Ježiša, pokorného Mesiáša, ktorý víťazí nad satanom svojím plným súhlasom s plánom spásy, ktorý
chce Otec.
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INFORMUJÚ NÁS

Život na cirkevnej ZŠ s MŠ A. Bernoláka
Duchovné cvičenia
Začiatkom novembra boli pedagogickí
i nepedagogickí pracovníci na duchovných cvičeniach v Čičmanoch. Duchovné cvičenia viedol dp.
Róbert Dorman, ktorý je špirituálom v nitrianskom
seminári. Všetci sa nielen obohatili o duchovné
slovo, ale sa aj nabili energiou, ktorú nevyhnutne
potrebujeme.
Komparo a testovanie
November je aj mesiacom, v ktorom si žiaci
overujú svoje vedomosti. Tradične si Komparo –
test zo slovenského jazyka a matematiky – vyskúšali ôsmaci a deviataci. Premiéru mali piataci, ktorí
plnili testy tiež zo slovenského jazyka
a matematiky v rámci Celoslovenského testovania
žiakov piatych ročníkov.
IT FACTOR iBobor
V Informaticko-robotickej súťaži pre štvorčlenné deviatacké tímy sme obsadili druhé miesto.
Zaslúžili sa oň: Ján Bielesch, Adam Babják, Miroslav Mazúch a Matúš Stašák v medzinárodnej informatickej súťaži – iBobor. V online súťaži sa zúčastnilo 47, z nich bolo 36 úspešných.
Vystúpenie žiakov pre seniorov
Dňa 12. novembra sme spríjemnili popoludnie
našim najstarším spoluobčanom v OSBD v Martine. Do programu sa zapojili súrodenci Babjakovci,
folklórny súbor BUCI – chlapci a dievčatá a spevácky a inštrumentálny krúžok. Odmenou nám neboli len vecné dary, ale hlavne, že sme mohli našim starším vyčariť úsmev na tvári.
Misijné trhy
Na konci novembra si naši
žiaci, ich rodičia a učitelia vyhrnuli rukávy, pustili sa do práce a vyrobili všelijaké pekné
vecičky pre potešenie malých
aj veľkých. Načo? Na misijné
trhy! Svoje výrobky deti predávali v JMC za symbolickú cenu.
Vyrobili sme a predali výrobky
za 983 €! Všetky tieto peniažky
poputujú do Kambodže na kresťanskú misiu, kde sa naši slovenskí dobrovoľníci starajú
o opustené a choré deti. Táto
finančná čiastka im pomôže

uhradiť náklady spojené so vzdelávaním a liečbou
týchto detí.
Návšteva vzácneho kríža
Pomaly sa blížia Svetové dni mládeže, na ktorých sa mládež z celého sveta stretne s pápežom
Františkom.
Najbližšie
stretnutie sa má uskutočniť v Krakove. Pri tejto
príležitosti uplynulé mesiace putoval kríž zo Svetových dní mládeže aj po
Slovensku.
Dňa 28. novembra
doputoval tento kríž do
Kostola Sedembolestnej
Panny Márie, kde sme si
ho mohli uctiť počas sv. omše a modliť sa pri ňom
všetci žiaci a učitelia našej školy. Organizátori nám
porozprávali aj o histórii tohto kríža. Povzbudili
nás svojím svedectvom a sme im vďační, že sme
mohli pokľaknúť pri kríži a prosiť Boha
o požehnanie.
Adventné rozhlasové vysielanie
Počas adventného obdobia sme sa každé ráno
na začiatku vyučovania spojili v spoločnej modlitbe a rozjímaní nad myšlienkami sv. Jána Pavla II.
Týmto spôsobom sme sa snažili aspoň na chvíľu
zastaviť a duchovne prežiť čas prípravy na Vianoce.
Predvianočné stretnutia
Advent je už tradične spojený okrem duchovnej prípravy na narodenie Ježiša s predvianočnými
aktivitami žiakov, učiteľov a rodičov. Počas celého
adventu jednotlivé triedy našej školy
mali predvianočné stretnutia. Niektoré triedy pripravili pre rodičov
a ostatných žiakov vianočné besiedky, divadelné predstavenia – rozprávky ako Perinbaba či Popoluška,
či predvianočné tvorivé dielne, kde si
rodičia spolu so žiakmi mohli vyrábať rôzne výrobky samozrejme spojené s občerstvením a príjemnou atmosférou a náladou. Posledný týždeň
pred vianočnými prázdninami mali
možnosť žiaci a učitelia potešiť iných
tým, že im mohli písať a posielať
vianočnú poštu.
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OZNAMY
Vianočný koncert vo farnosti
Martin – Sever
Pozývame Vás na vianočný koncert s orchestrom „Česká vianočná omša od J. J. Rybu“. Koncert sa uskutoční
v nedeľu 11. januára 2015 o 16.00 v
kostole Martin – Sever.
Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov
Od 18. do 25. januára je Týždeň
modlitieb za jednotu kresťanov. Celý
týždeň budeme sláviť sväté omše
s formulárom na tento úmysel.
Slávnosť našich miništrantov
V sobotu 31. januára pozývame
všetkých miništrantov a mládež našej
farnosti osláviť patróna mládeže sv.
Jána Bosca. Pri svätej omši budú
miništranti
skladať
miništrantský
prísľub. Na túto slávnosť pozývame aj
všetkých bývalých miništrantov i
všetkých rodičov a príbuzných našich
miništrantov. Po svätej omši pozývame
miništrantov a spevokol detí a mládeže
na slávnostnú večeru do Katolíckeho
kultúrneho domu.
Pozvánka na Piaty farský ples
Chceme Vás touto cestou pozvať
na 5. Farský ples, ktorý budeme
organizovať v KKD 7. februára 2015.
Cieľom tohto
plesu
je
upevnenie
nášho
farského
spoločenstva.
V príspevku
25,€
(študenti
a dôchodcovi
a 20,- €) je
zahrnuté:
prípitok,
predjedlo,
slávnostná večera, víno, občerstvenie,
káva, zákusok a kapustnica. Do tanca
a spevu nám bude hrať hudobná
skupina „Mimi“ z Dolného Kubína
a atmosféru počas prestávok nám bude
spríjemňovať harmonikár Peter zo
Zázrivej. Bližšie informácie budú vo
farských oznamoch.
[13]

Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac
január 2015
Obetovanie dňa na úmysly:
Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení
s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech
ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou
nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca na tento mesiac:
Všeobecný: Aby sa veriaci z rozličných náboženských tradícií a všetci ľudia dobrej vôle
spoločne usilovali o mier.
Evanjelizačný: Aby členovia rehoľných spoločenstiev v tomto Roku zasväteného života
opätovne našli radosť v nasledovaní Krista a s nadšením slúžili chorým. .
Úmysel našich biskupov: Aby sme si v osobnom i spoločenskom živote osvojili výzvy novej evanjelizácie.

Liturgické slávnosti, sviatky a spomienky svätých
1. januára – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky,
prikázaný sviatok
2. januára – sv. Bazila Veľkého a Gregora
Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi
3. januára – Najsvätejšieho mena Ježiš
6. januára – Zjavenie Pána, slávnosť, prikázaný
sviatok
11. januára – Krst Krista Pána
17. januára – sv. Antona, opáta
21. januára – sv. Agnesy, panny a mučenice

24. januára – sv. Františka Saleského, biskupa
a učiteľa Cirkvi
25. januára – Obrátenie sv. Pavla, apoštola
28. januára – sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa
Cirkvi
31. januára – sv. Jána Bosca, kňaza
V čase od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za
jednotu kresťanov.

Duchovná služba vo farnosti

Farská matrika

Sväté omše

Krsty

Vrútky

Sebastián Krcho
Johanka Králiková
Peter Strempek
Viktória Šútovcová
Viktória Bašistová
Michal Šutovský
Kamila Ruttkayová
Matej Zelina
Mia Hanes
Erik Castanys Rodriguez

v nedeľu: 7:30, 9:30, 11:00, 18:00
v týždni: 6:30, 18:00
Svätá spoveď: príležitosť pred každou svätou omšou, na
prvý piatok spovedanie od 15:00.
Úradné záležitosti (krsty, sobáše, vybavovanie krstných
listov a iné): môžete najlepšie vybaviť v úradných
hodinách okrem nedele po rannej a večernej svätej omši
v časoch od 7:00 h do 8:00 h a od 18:45 h do 19:15 h
Adorácie: každý štvrtok od 17:00 h do svätej omše a na
prvý piatok v mesiaci od 7:00 h do 8:00 h a od 15:00 h do
18:00 h
Večeradlá modlitby s Pannou Máriou:
v stredu o 16:45 h (v mesiacoch máj, október o 16:30 h) a
každú prvú nedeľu v mesiaci o 16:45 h
Príspevky do Svetla pravdy: do schránky SP alebo
osobne redaktorom SP
Farské oznamy a úmysly svätých omší: každý týždeň sú
aktualizované na farskej stránke http://vrutky.fara.sk/

Sobáše
Pohreby
Ján Knapík
Anna Vrtiaková r. Šmičeková
Milan Holečko
Emília Jarabicová r. Bezdedová
Anna Černeková r. Michálková
Martin Vojtek
Milan Matejička

1957 – 2014
1955 – 2014
1960 – 2014
1933 – 2014
1941 – 2014
1931 – 2014
1941 – 2014
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