ÚVODNÍK

Je naozaj Veľký týždeň veľký?
Veľký týždeň nespočíva teda na vonkajších
hodnotách, smútku, zriekaní sa, uvažovaní nad
utrpením a smrťou Pána Ježiša, ale hodnota Veľkého týždňa je v našej odpovedi, ktorá nesie znamenie viery, nádeje a lásky voči Bohu, blížnym i
sebe samým.
Od roku 1985, kedy svätý Ján Pavol II. určil
Kvetnú nedeľu za nedeľu mladých, všetci si môžeme uvedomiť, že je pre nás prínosom, keď sa cítime mladými. Vek, skúsenosti ešte viac pomáhajú
čo najaktívnejšie a s úžitkom pre duše i telá prežiť
zmenu, obrodu i v tomto týždni. Sme po veľkonočnej sviatosti zmierenia. Aj to je krásne, keď
dokážeme ísť na sväté prijímanie viackrát ako
vlani. Akým povzbudením
pre dušu i telo je, keď si počas roka pripomenieme, že
sme sa vo Veľkom týždni aktívne zúčastnili obradov Veľkého týždňa. Aký pôsobivý
môže byť príklad, keď si celá
rodina nájde čas a Veľký týždeň prežije ako duchovnú
obnovu. Tí, ktorí takto Veľký
týždeň už prežili, môžu vydať svedectvo, že to bol začiatok pozitívneho prínosu
pre jednotlivca i celú rodinu.
Je radosť počuť, keď sa
členovia rodiny vyjadrujú, že
sa tešia na Veľký týždeň.
Hovoria o ňom ako o druhých Vianociach. Opäť sa zíde celá rodina. Prežijú krásne
chvíle medzi sebou i spoločne v kostole. A najmä liturgia sobotňajšej noci,
zmŕtvychvstania Pána Ježiša s veľkonočným „aleluja“ je pre nich skutočným prínosom radosti, pohody, pokoja a lásky.
A čo naša rodina? Moja? Prečo to tak nie je u
nás? Je potrebné začať od seba bez nátlaku na
druhých. Povzbudiť najdrahších je to najsprávnejšie, čo nás nič nestojí, a predsa môže obohatiť.
Veľký týždeň ponúka veľké milosti. Opravdiví kresťania v ňom zažijú chvíle vďaky, prosby,
odprosenia. Všetko sa pominie, smrťou sa prirodzené hodnoty stratia, a predsa ostáva to, čo sme
žili s Ježišom, ktorý jediný je skutočne VEĽKÝ.
Všetkým Vám vyprosujem bohaté duchovné
ovocie zo slávenia Veľkonočných tajomstiev!
Váš duchovný otec Jozef

Mnohým veciam, udalostiam, či osobám sme
si zvykli priraďovať superlatívy. Používame to
celkom bežne v našej reči. Je to super vec! Je to
najlepší výrobok na trhu! Bol to najväčší
a najkrajší deň môjho života! Je najslávnejší človek! Je to najväčšia celebrita! Je najmocnejší, či
najbohatší muž na zemi!
Je to naozaj tak? Možno chvíľku áno. Veď
každý človek tuží po uznaní, aspoň na chvíľku zažiariť ako hviezdička, ktorá upúta pozornosť na
tmavej oblohe všednosti.
Aj my mávame svoje veľké dni. Pre niekoho
to je úspešná maturita, pre iného prvé rande, honosná svadobná hostina, povýšenie v práci, výhra
v lotérii, uzdravenie zo zákernej choroby a tak ďalej.
Spoločným menovateľom
všetkých týchto radostí
však je to, že trvajú pomerne krátko a často sú striedané vnútornou prázdnotou, ktorá očakáva príchod
ďalšieho veľkého dňa.
V čom je však nastávajúci Veľký týždeň naozaj
veľkým? Jeho veľkosť je
prítomná v paradoxe. Ten,
ktorý je jediný veľký, sa
uponížil až na najpotupnejšiu smrť na kríži a stal sa
sluhom všetkých, aby nás
povýšil do dôstojnosti Božieho synovstva. Veľkosť
tohto
týždňa
hovorí
o veľkosti lásky Boha prejavenej človeku.
Veľkosť týchto dní sa však má ukázať
v našom konkrétnom živote, v našich skutkoch,
slovách a zmýšľaní. Kríž sa stal znamením aj nášho víťazstva. Smrť Krista je prejavom najväčšej
lásky Boha, ktorou chce objať každého človeka.
Veľký týždeň ako liturgický čas nás má priviesť viac a bližšie ku Kristovi. Ježiš zomrel na
kríži za nás. Potrebuje našu odpoveď, že vedome a
dobrovoľne prijímame jeho smrť ako prostriedok
našej spásy. Čím aktívnejšie a vernejšie si osvojíme udalosti umučenia a smrti Ježiša Krista, tým
radostnejšie prežijeme prvé Ježišove slová, ktoré
povedal po svojom zmŕtvychvstaní: „Pokoj vám!“
(Jn 20,21).
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Zo života vrútockej farnosti
Jarné prázdniny našich miništrantov
16. februára sme sa miništranti vybrali do Rajeckej Lesnej do pastoračného centra, kde sme prišli doobeda. Po výbornom obede a krátkej sieste
sme sa vybrali na Fačkov, kde sme z áut vytiahli
boby a hor sa na svah. Na svahu si nás ľudia nemohli nevšimnúť, lebo sme sa perfektne zabávali
a hrali rôzne súťaže, ako napríklad: skok do diaľky, či rýchlostne závody – kto najrýchlejšie zíde
svah. Zahanbiť sme sa nedali ani my, vedúci, keďže sme sa do pretekov zapojili. Po bobovačke sme
sa vrátili do pastoračného centra a navarili si večeru. Po večeri sme mali „stretko“ s naším pánom
kaplánom a „stretko“ sa týkalo modlitby ako rozhovoru s Bohom. „Stretko“ sme zakončili večernou modlitbou a išli sme spať.
Na druhý deň sme si na raňajky spravili omeletu a keďže bolo nádherné počasie, tak sme sa
znova vydali na Fačkov a strávili tam skoro celý
deň. Pred večerou sme išli na svätú omšu do
miestneho kostola. Po Bohoslužbe sme si dali večeru a išli spať. O druhej ráno sme zobudili miništrantov a nasledovala nočná hra. Už bola Popolcová streda, a tak sa naša nočná hra „odohrávala“ na
Kalvárii, kde sme sa pomodlili krížovú cestu. Vrátili sme sa do chaty a pokračovali v spánku. Ráno
sme upratali chatu a pobrali sa domov duchovne
posilnení a plní zážitkov.

funguje v týchto oblastiach optimálne, je schopná
pomôcť svojim členom, aby mohli ľahšie dosiahnuť spásu. Večná spása človeka je totiž jediným
motívom existencie farnosti, ale aj existencie celej
Ježišovej Katolíckej cirkvi.
Valné zhromaždenie SKKD očami jeho člena
V nedeľu 8. marca po krížovej ceste sme
v malých skupinkách vchádzali do Katolíckeho
kultúrneho domu na Valné zhromaždenie SKKD.
Po vstupe do budovy sme si splnili svoju povinnosť člena – zaplatenie členského príspevku u pani
Onofrejovej a pri vchode do sály sa podpísali.
K uvedenému dátumu bolo na hárkoch zapísaných
163 členov. Valného zhromaždenia sa zúčastnilo
celkom 99 členov.
Stoly v sále boli prikryté bielymi papierovými
obrusmi, na nich boli prichystané moravské koláče
a po 1 dcl bieleho vína. Niektorí veru nečakali ani
na ponúknutie, s chuťou sa dali do koláča. Krátko
po 16.h Valné zhromaždenie otvoril náš pán farár
Jozef Petráš privítaním a spoločnou modlitbou.
Následne pán Kašuba prečítal program Valného
zhromaždenia, ktorý sme všetci odsúhlasili ako
i návrhovú komisiu v zastúpení pána Olejára
a pána Kováčika. Tajomníčka SKKD pani Onofrejová prečítala krátku správu o činnosti spolku. Začala vydareným a úspešným výletom na Gemer
ako i nesplnenou úlohou výmeny dverí vo vstupnej
hale. Sľubovala, že aj tento rok usporiadajú výlet
a keďže majú viac tipov, musia to ešte prehodnotiť. Krátko sa zmienila o oslave z príležitosti 90
rokov SKKD. Z ďalšej činnosti vymenovala kúpu
15 nových stolov, prenajímanie priestorov na dlhodobé i krátkodobé nájmy, pravidelné poskytovanie priestorov pre stretávanie sa neokatechumenálneho spoločenstva, seniorov, detí z eRKA, spevokolu, predvianočné trhy, detský karneval, stretnutie miništrantov, zábavy a tradičný guláš
v Jedľovinách na sv. Cyrila a Metoda. V nedeľu po
sv. omšiach môže ísť každý do espresa posedieť si
s priateľmi pri voňavej káve. Počas referovania
o činnosti, niekoľko mládežníkov začalo roznášať
kávu (nie tú z espresa), vyrušovali štrnganím lyžičiek, šálkami, rozhovorom. Členovia SKKD sa
tiež začali rozprávať medzi sebou, keď pán Kašuba
čítal správu o hospodárení, preto som mohla zachytiť len malú časť tejto správy. Celkový stav účtu bol 12 771,- eur, ktoré sa získali z prenájmov

Príprava na Biskupskú kanonickú vizitáciu
V našej farnosti sa pripravujeme na biskupskú
vizitáciu (kontrolu, prehliadku), ktorú vykoná diecézny otec biskup Tomáš Galis dňa 23. apríla
2015. Vizitácii budú predchádzať predprípravné
stretnutia ekonomického vikára, generálneho vikára a riaditeľa biskupskej kancelárie. Na poslednom
stretnutí Farskej pastoračnej rady si jej členovia
a hostia rozdelili prípravu na vizitáciu po majetkovej i pastoračnej stránke (napr. aktualizáciu inventárneho majetku, zhrnutia činností spolkov, združení a spoločenstiev, aktualizáciu web stránky, zistenie návštevnosti kostola a pod.). V našej farnosti
(od jej vzniku v roku 1899) sa vizitácia nekonala.
Zmyslom biskupskej (kanonickej) vizitácie je potreba (zo strany biskupa) spoznať celkový život
farnosti (duchovný, mravný, kultúrny i materiálny), aby následne mohol poslúžiť farárovi i farníkom otcovskou radou kvôli zdokonaleniu vymenovaných oblastí života. Pokiaľ farnosť (ako komunita veriacich v Krista pod vedením farára)
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Zaujímavu pripomienku dala pani Franecová, keď skonštatovala, že je to Spolok katolíckeho kultúrneho domu a pri takejto príležitosti ako
je Valné zhromaždenie, chýba kultúrny program.
Pán farár by bol by rád, aby kultúrny dom
slúžil všetkým a medzi jednotlivými spoločenstvami vo farnosti bolo vzájomné prepojenie.
Trápi ho malý počet členov Spolku a myslí si, že
napr. aktivisti z Rozprávkového domčeka by tu
nemali chýbať. Citoval slová terajšieho sv. Otca
Františka: „Cirkev sa nemá uzatvárať.“
Pán Dubovský poprial všetkým ženám
k MDŽ a pripomienkoval zvýšenie členského.
Myslí si, že treba zvýšiť aktivity a až potom zvýšiť členský príspevok.
Pán Majda pripomenul, že v tom čase, keď
sa postavil KKD, postavilo sa aj kino
a Evanjelický dom. Na kultúrne účely slúži už
len náš kultúrny dom.
Pán Blaho nás oboznámil s krátkym plánom
činnosti na rok 2015, ktorý sa opakuje každým
rokom. Upozornil na výlet, ktorý je plánovaný na
1. 5. 2015.
Návrhová komisia prijala tieto návrhy: zvýšenie členského príspevku na 5,- eur a odsúhlasenie
zmien v Stanovách.
Na záver pán farár dal všetkým požehnanie
a začali sme sa po skupinkách rozchádzať niektorí
domov, iní zas na sv. omšu. (M. Bičanová)

priestorov, členských príspevkov a venovaných
2% z daní príjmov. Povedal, že tento príjem bol
vlani nižší ako po iné roky. Revíznu správu
o hospodárení prečítala pani Pinkavová, skonštatovala, že pri hospodárení neboli zistené žiadne
nedostatky. Následne pán Kašuba nás oboznámil
s navrhnutými zmenami v Stanovách SKKD.
Zmeny sa týkali:
1. adresy SKKD v dôsledku premenovania
ulíc vo Vrútkach v roku 2014. Nová adresa
znie: SKKD, Námestie S. Zachara č.3
2. pomenovania doterajšieho predsedu,
ktorým je vždy pán farár a nie je volený Valným zhromaždením, na riaditeľa SKKD. Doterajší výkonný podpredseda, ktorého volí Valné
zhromaždenie, sa mení na výkonného predsedu.
3. dĺžky funkčného obdobia predstavenstva z doterajších 2 rokov na 4 roky. Tento návrh bude platný od najbližšej voľby predstavenstva.
Všetky návrhy boli jednohlasne odsúhlasené.
Začala diskusia. Prvý sa prihlásil pán Majda.
Nepáčila sa mu zmena názvu predsedu na riaditeľa a tiež pripomienkoval, čo sa urobí s členom
predstavenstva, ak počas funkčného obdobia nepomáha pri aktivitách Spolku. Tak vznikol návrh,
ktorý sa má doplniť do Stanov SKKD, že taký
člen môže byť odvolaný na Valnom zhromaždení.
Pani Kocmánková požiadala o slovo: „Jedna
pani mi povedala, že predstavenstvo Spolku podniká v KKD. Čo je na tom pravda?“
V predstavenstve, ale i medzi členmi v sále nastal vzruch a šepot. Uvedenú okolnosť vyvrátil
a vysvetlil pán farár.
Pán Kašuba odpovedal na otázky pani Franecovej o nájomných zmluvách a pánovi Žilkovi na
platnosť nových Stanov.
Pani Blahušiaková povedala v krátkosti
o aktivitách Literarného klubu M. Zaťku.
Pán Pavlík pripomenul osobnosť pána Barynku, pravú ruku pána kanonika Komoru, veľkého organizátora pri činnosti Spolku. Pretože je
90 rokov od jeho úmrtia, navrhol položiť veniec
na jeho hrob v Ružomberku.
Pán Rovňák navrhol zvýšenie členského príspevku na 5,- eur, čo bolo odsúhlasené väčšinou.
Na to naviazala pani Onofrejová; členský príspevok môžu ľudia zaplatiť aj cez pani Hrádockú
v sakristii. Tí členovia, ktorí majú 3-4 roky nevyrovnané účty, prestávajú byť členmi SKKD.

Sedem Spasiteľových slov na kríži
V nedeľu 22. marca v popoludňajších hodinách sa v našom kostole uskutočnil literárnohudobný program. V úvode prítomných hostí privítal pán dekan Mons. Jozef Petráš a poprial prítomným hlboký duchovný zážitok. V programe sa
predstavili svojím umením známy herec, recitátor
a pedagóg doc. Štefan Bučko. Svojím umeleckým
prednesom len potvrdil majstrovské umenie prednesu, ktorým sa prihováral divákom v podaní
vlastnej poézie, básní Milana Rúfusa a Viliama
Turčányho. Hlavným motívom boli úvahy
z Rahnerovej knižky Sedem zastavení. S prednášanou témou korešpondovalo Haydnovo dielo Sedem slov Vykupiteľových na kríži v podaní komorného zoskupenia Ad Hoc Orchestra zo Žiliny.
Striedavý prednes umeleckého slova a hudobného
prejavu oslovili divákov duchovnou hĺbkou zameranou na pôstne obdobie. Umelecký program organizačne zabezpečil Literárny klub Mateja Zaťka
pri KKD, ktorý ďakuje pánovi dekanovi za možnosť realizovať v našom chráme tento jedinečný
program.
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NÁBOŽENSTVÁ A SEKTY

Judaizmus (13. záverečná časť)
Zmluva. V ohnisku židovského náboženstva
sa nachádza slovo zmluva. Zmluva medzi Bohom
a ľuďmi. Čo je to vlastne zmluva? Anglické slovo
covenant (zmluva) pochádza z latinského slova
convenire, čo znamená „zísť sa“ alebo „dohodnúť
sa“; anglický výraz covenant znamená oficiálnu,
slávnostnú dohodu medzi dvomi či viacerými stranami. Každá strana musí plniť záväzok vyplývajúci
z dohody. Podľa tejto definície sa zmluva podobá
obchodnému kontraktu. No v biblickom význame
zmluva predstavuje čosi oveľa viac ako kontrakt.
Hoci rozdielov medzi nimi je viacero, dotkneme sa
iba dvoch. Prvý: slávnostná prísaha verzus súkromný sľub; druhý: vzájomné darovanie seba samého verzus výmena materiálnych statkov. Pre starozákonných Izraelitov sa zmluva od kontraktu odlišovala skoro tak, ako manželstvo od prostitúcie.
Sväté písmo jasne svedčí o tom, ako Boh v každej
dobe používal zmluvy na budovanie rodinných
zväzkov so svojím ľudom. Odráža sa to aj vo výraze bežne používanom v Biblii, keď Boh s nami vytvára zmluvný vzťah: „... budem ich Bohom a oni
budú mojím ľudom... budem vaším Otcom a vy
budete mojimi synmi a dcérami... “ (2 Kor 6, 1618). Ustanovenia zmluvy si vyžadujú také činy,
ktorými by bolo možné zaslúžiť si odmeny či dobrodenia, kým nevernosť záväzkom je zasa spojená
s trestami a ujmami. Je to ako v rodine, kde deti
pomáhajú, aby si zaslúžili vreckové, a keď vyrastú
a dokážu svoju zrelosť, môžu očakávať odmenu vo
forme dedičstva. Ak však tvrdošijne zotrvávajú
v ťažkom hriechu, môžu byť vydedené. Toto je
biblický model zmluvy, pretože Otec žehná svoje
deti, ak sú verné zmluve, a trestá ich, ak ju porušujú (Dt 28). Požehnania znamenajú život, kliatby
smrť. Preto Boh dôrazne vyzýva svoj ľud, aby si
vybral život a správal sa tak, aby sa mohol tešiť
z jeho otcovského požehnania. Ježiš Kristus svojim
poslucháčom povedal (Mt 7, 11), že ak my, hoci
sme hriešni, vieme svojim deťom dávať toľko dobrých vecí, o koľko viac by sme mali dôverovať, že
láska
Boha
k nám
je
nevyčerpateľná
a neprekonateľná. Hlavní hrdinovia nášho príbehu
lásky spečatenej zmluvou, hoci sprevádzaní tisíckou vedľajších postáv, sú: Adam, Noe, Abrahám,
Mojžiš a Dávid. Čo má týchto päť mužov spoločné? Každého z nich spájalo s Bohom intímne puto
priateľstva, vzťah iniciovaný Bohom a postavený
na osobnej zmluve.
Prvá zmluva. Na úsvite stvorenia uzavrel Boh
svoju prvú zmluvu s Adamom vo forme manžel-

ského zväzku s Evou uzavretého v znamení sabatu.
„A stvoril Boh človeka na svoj obraz... muža
a ženu ich stvoril (Gn 1, 27). Požehnal ich
a povolal k plodnosti; preto uzavrel manželskú
zmluvu so zakladajúcimi rodičmi ľudskej rodiny.
Boh sľúbil, že ich vyslobodí z hriechu skrze prisľúbené „potomstvo“, ktoré rozmliaždi hlavu diabolskému hadovi – pokušiteľovi (Gn 3, 15). Náš
praotec Adam reprezentuje celú ľudskú rodinu. Sv.
pápež Ján Pavol II. vo svojej prvej encyklike Redemptor hominis zdôraznil, že v čase stvorenia sveta Boh uzavrel zmluvu s celým ľudstvom.
Druhá zmluva. O desať generácií Boh uzavrel
druhú zmluvu s Noemom a s jeho rodinou. Boh sa
zaručil Noemovi, že ho zachráni spolu s jeho rodinou pred vodami potopy, a po nej sľúbil, že už nikdy týmto spôsobom znova nevyhladí ľudskú rodinu (Gn 9, 8-17). Symbolom sľubu je dúha, ktorá
má Bohu a všetkým živým bytostiam pripomínať
túto zmluvu.
Božia rodina týmto nadobudla charakter rodu.
Noe bol ženatý muž s troma dospelými synmi, a aj
tí boli ženatí. Spolu tvorili širšiu rodinu.
Tretia zmluva. O ďalších desať generácií Boh
uzavrel tretiu zmluvu s Abramom. Boh sľúbil, že
učiní Abraháma otcom veľkého národa (Gn 12, 17) a že jemu a jeho potomkom dá izraelskú krajinu
(Gn 13, 14-18). Samotná zmluva (Gn 15 a 17) sa
začína historickým úvodom hlásajúcim, že to Boh
vyviedol Abraháma z Uru Chaldejcov (v dnešnom
Iraku). Potom vymedzuje povinnosti žiť poctivo
a spravodlivo, ktoré sú rozpracované v neskorších
knihách. Symbolom tejto zmluvy sa stáva obriezka
(Gn 17). Božia rodina týmto nadobudla rozmery
kmeňa. Keď Abram poslušný Božiemu volaniu
opustil svoje rodisko, bol patriarchom, ktorý vládol
rodu. No časom sa stal náčelníkom skutočného
kmeňa. Okrem vlastných príbuzných, ktorí ho
sprevádzali (ako bol Lot), mal pod sebou stovky,
možno i tisíce služobníkov (Gn 14, 14). Zmluva
zahŕňala všetkých týchto ľudí. Takže Boží ľud sa
rozrástol z manželského páru na širokú rodinu
(rod) a potom na kmeň, ktorý tvorilo mnoho rodín
a mnoho ďalších manželstiev. Boh sľúbil Abrahámovi zasľúbenú zem, kde budú jeho potomkovia
požehnaní ako národ, neskôr ako kráľovstvo, až
napokon cez neho a jeho potomstvo bude požehnaná celá ľudská rodina (Gn 12, 1-3; 22, 16-18).
Štvrtá zmluva. Štvrtú zmluvu Boh uzavrel na
vrchu Sinaj s Mojžišom. Táto zmluva pripomína
historickú skutočnosť, že Izraelitov Boh prostred[6]

NÁBOŽENSTVÁ A SEKTY
Jeden z najvýraznejších rozdielov medzi Starým a Novým zákonom je, že Starú zmluvu uzavrel
Boh cez ľudských prostredníkov, ktorí boli pod
prísahou, a potom hrešili, ako Adam (Rim 5, 1221) a Izrael (Hebr 3-4), čím na seba privolali kliatby uvedené v zmluve. Na rozdiel od toho Novú
zmluvu založil Bohočlovek Ježiš Kristus, no až potom, keď splnil dohodnuté podmienky Starej zmluvy – a na vlastnom tele pretrpel jej kliatby. Stal sa
tak prostredníkom Novej zmluvy (Hebr 8-9), ktorú
potvrdil prísahou.
Šiesta zmluva. Šiestu zmluvu uzavrel Ježiš
Kristus. Znakom tejto Novej zmluvy sa stala Eucharistia, cez ňu sa Božia rodina naozaj stala univerzálnou, všeobecnou (po grécky katholikos), inak
známou ako Katolícka cirkev. Tejto cirkvi
a kresťanstvu všeobecne sa budeme venovať v nasledujúcich
článkoch tejto rubriky.
Trinásť princípov viery.
V 12. storočí zostavil najväčší
mysliteľ svojej doby – rabín
Móše ben Majmón (1135 –
1204, v Európe známy ako Maimonides) trinásť „koreňov“ judaizmu, „trinásť princípov viery“, ktoré uvádzame na záver
našich článkov o judaizme:
1.
Viera
v existenciu
Stvoriteľa a Prozreteľnosti;
2.
Viera v jeho jedinečnosť;
3.
Viera v jeho netelesnosť;
4.
Viera v jeho večnosť;
5.
Viera, že bohoslužba sa robí len kvôli
nemu;
6.
Viera v slová a prorokov;
7.
Viera, že Mojžiš bol najväčší zo všetkých prorokov;
8.
Viera v zjavenie Tóry na hore Sinaj;
9.
Viera v nemeniteľnosť zjaveného
zákona;
10. Viera, že Boh je vševediaci;
11. Viera v posledný súd a v posmrtný život;
12. Viera v príchod Mesiáša;
13. Viera v zmŕtvychvstanie.

níctvom Mojžiša vyslobodil z egyptského otroctva,
čo sprevádza prísľub, že Izrael bude mať spomedzi
všetkých národov pred Bohom osobitné miesto. Izraeliti boli povolaní zaujať zasľúbenú zem Kanaán
ako svoje dedičstvo (Ex 3, 4-10). Symbolom tejto
zmluvy bola pascha. Táto zmluva pretvorila dvanásť kmeňov Izraela na Božiu rodinu národa, ktorým bol Izrael. Táto skutočnosť si bezpodmienečne
vyžadovala prepracovanejší systém zákonov. Boh
dal Mojžišovi Desatoro a ďalšie ustanovenia. Táto
zmluva je teda opäť výrazom Božej milosti
a požiadavky. Dokonca aj inštrukcie sú rovnakým
darom ako povinnosť, pretože ukazujú ľudu Izraela, ako môže náležite reagovať na Božiu voľbu.
A keďže Boh neskôr zachováva obe stránky zmluvy, skutočnosť, že zmluva je založená na Božej milosti, je naďalej zrejmá, aj keď
ľud Izraela určité jej prvky nedodržiava.
Piata zmluva. Boh uzavrel
piatu zmluvu s Dávidom. Jej
znakom bol „večný trón Dávidovho syna“ s cieľom povýšiť
Izrael na kráľovstvo (2 Sam 7).
To vyzdvihlo vyvolený národ
nad okolité národy a mestské
štáty a tie včlenilo do zmluvy
tým, že im pridelilo štatút podriadenosti
ako
kolóniám
a vazalom podliehajúcim Bohu
a jeho kráľovskému kňazovi
„Dávidovmu
synovi“.
A pretože králi požadujú hold
od podriadených národov, cudzinci prichádzajúci každoročne do Jeruzalema mohli počúvať Boží zákon a od
Šalamúna sa dozvedieť o jeho otcovskej múdrosti.
Tak sa pohania učili klaňať jedinému pravému Bohu. Otec ich tak pripravoval na to, že sa raz, po príchode skutočného Dávidovho syna – Ježiša, znova
stanú jeho rodinou.
Ako je vidieť, každá z týchto zmlúv je vo svojej podstate rodinnou zmluvou. Boh vždy zaobchádza so svojím ľudom osobne, prostredníctvom
každej z týchto zmlúv formuje svoju rodinu
a dohliada na príbuzenské vzťahy a povinnosti. Jeho konečným cieľom je znovu zjednotiť celé ľudské pokolenie roztrieštené hriechom, pýchou, nespravodlivosťou a násilím. Ľudstvo nemôže napraviť samo seba, ani obnoviť jednotu výlučne svojím
vlastným úsilím, nech by sa o to akokoľvek usilovalo. Jedine Boh nás môže dať znova dokopy
a zmieriť nás všetkých so sebou.

Použité pramene: kolektív autorov: Viery a
vyznania; Scott Hahn: Otec, čo plní sľuby.
Marián Sovík
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O MANŽELSTVE

Muži a 21. storočie alebo Ako ďalej…
tajú ďalšie generácie synov bez otcov. Rodiny bez
mužov nútia ženy, aby prevzali mužské úlohy
a práce. V tomto období silnie feministické hnutie
a ženy, ktoré zažívajú svoju silu a úspech sa viac
a viac presadzujú vo všetkých sférach spoločenského života, čo má za následok, že aj ony začínajú
chýbať v rodinách. Buduje sa systém školských
a predškolských zariadení, ktoré umožňujú túto
zmenu postavenia ženy v spoločnosti a rodine. Ženy sa dávajú cestou, ktorá bola predtým prístupná
len mužom. Deti sú čoraz viac mimo rodiny, čo má
za následok, že hodnota rodiny má stále menší
vplyv v povedomí spoločnosti a spoločnosť si nárokuje viac a viac zasahovať do rodiny
a spochybňuje jej úlohu, lebo ona sama sa stále
viac stará o čas strávený deťmi mimo rodiny.
Bludný kruh, kde skutočné hodnoty sú nahradené
inými – zameranými na seba a na úspech.

Muži a ženy sú často chápaní ako niečo protikladné, dobre to vystihuje pojem bojujúce strany.
Je plno vtipov, ktoré tento stav dokumentujú. Čoraz viac humoru je však orientovaného aj na dehonestovanie muža či ženy. Určite sa však zhodneme
na tom, že sme inakší.
Od Chaplina po Woodyho Allena
Za posledných sto rokov sa udiala obrovská
zmena v postavení muža a ženy v západnej spoločnosti. Veľmi dobre to dokumentuje kinematografia.
Ak sa samostatne pozrieme na muža, tak od rytiera,
ochrancu žien, trebárs éra nemého filmu (taký je aj
Charlie Chaplin) sa prepracoval postupne
k tvrdému osamotenému mužovi, podmaňujúcemu
si Divoký západ (John Wayne a jeho filmové úlohy) alebo inú časť sveta, stále ešte ochraňujúceho
zraniteľnú ženu. Postupne čoraz viac sú zobrazovaní muži ako rovnocenní partneri emancipovaných žien. Napríklad Dustin Hoffman vo filme
John a Mary. Hoffman už neoplýva charizmou
svalnatého, ničím neohrozeného muža, ale začína
ponor do jeho vnútorného sveta pocitov a aj neistoty. Muž, ktorý vie ukázať svoju zraniteľnosť. Prichádza nový pohľad na slabého muža, ktorý nevie
uspokojivo žiť svoje vzťahy, je to vnútorne neistý
rozorvaný Woody Allen, ustavične niečo hľadajúci
a topiaci sa vo vzťahoch so ženami.
Stále viac sa vo filmoch objavujú ženy, ktoré
preberajú mužské úlohy, zachraňujú svet, sú detektívkami, bojovníčkami a často a čoraz častejšie vyhrávajú nad mužmi. Muži sa stávajú infantilnými,
alebo iba smiešnymi figúrkami. Je to hlavne
v sitkomoch ako Dva a pol chlapa, Priatelia a iné
seriály, ktoré ovládli hlavne súčasnú televíznu
tvorbu.
Niečo sa stalo, čo len film dokumentuje, alebo
sme my muži tlačení do takýchto postojov? Zrejme
to nebude také jednoduché, ako sa jednoducho
formuluje takáto otázka.

Z chlapca muž – proces, ktorý má svoje zákonitosti
A čo muži? Problémom je, že z chlapca sa nestáva chlap len preto, že má na to roky a dostatok
testosterónu. Celé dejiny ľudstva sa z chlapca stával muž nejakým procesom, ktorý sa volá mužská
iniciácia. Inak povedané, treba ho to naučiť, čo ale
vôbec nie je jednoduché. Keďže sa to v západnej
civilizácii nedeje už niekoľko generácií, tak sme
zabudli, ako sa to robí a musíme to znovu objavovať a učiť sa to. Je zaujímavé, že po zmene najčastejšie volajú ženy, manželky, ktoré túžia po skutočných mužoch, na ktorých by sa vedeli spoľahnúť a ktorí by im poskytli oporu v ich životoch.
Reťaz – rodina je taká silná, aké silné je jej najslabšie ohnivko. A skutočnosť je taká, že sme to
my muži.
Otázkou je, kto to vie – urobiť z chlapca skutočného muža a – kto to má robiť, keďže sa to tou
správnou formou nerobí už tak dlho.
Najprv si povedzme, aké sú teda iniciačné
predpoklady, ktoré by mal muž zvládnuť.
1.
Život je ťažký.
Musíme byť dopredu označení krížom, ináč
strávime celý svoj život tým, že sa mu budeme vyhýbať.
2.
Si smrteľný a raz zomrieš.
Musíme prijať svoju smrteľnosť ako skutočnosť. Naše zranenia sa musia stať „posvätnými
zraneniami“, aby nás pripravili na konečné odpútanie sa od tohto sveta.
Pokračovanie na strane 9.

Žena v úlohe muža
Zásadný obrat v postavení muža v rodine nastáva s vedecko-technickou revolúciou v 19. storočí. Muži v priemyselných častiach sveta odchádzajú do fabrík, kde trávia šesť dní v týždni od rána do
noci. Generácia ich synov má neprítomného, alebo
úplne chýbajúceho otca. V takomto rozsahu je to
prvýkrát v dejinách. V 20. storočí prichádzajú po
sebe dve svetové vojny, kde milióny mužov zabijú,
alebo aspoň na dlhé roky odvedú od rodín. Vyras[8]

INFORMUJÚ NÁS...
Si súčasťou veľkého a posvätného tajomstva.
Iniciácia je schopnosť tieto veci žiť, nielen si
o nich prečítať a možno aj v srdci prijať. Je to
schopnosť realizovať svoje vzťahy tak, aby sme
robili ľudí, ktorí sú nám mužom zverení, šťastnými.
Tak okrajovo sme načreli do problému muža
a jeho vzťahov. Ako nezrelosť mužov ovplyvňuje
aj jeho spiritualitu a s tým súvisiace veci, môžeme
rozobrať nabudúce. Lebo muži skutočne
v kostoloch chýbajú…

Dokončenie zo strany 8.
3.
Nie si ten najdôležitejší.
Skromnosť a pokora majú zásadný význam pre
ľudskú pravdu a šťastie.
4.
Ty tu nevládneš.
Svet, v ktorom žijeme, nie je svet neobmedzeného pokroku, v skutočnosti je sám obmedzený.
A vládne mu Boh. Túto bezmocnosť si musíme
priznať.
5.
Tvoj život sa netýka len teba.
Si súčasťou niečoho väčšieho a Niekoho, kto
ťa celkom prevyšuje. Tvoja úloha je načúvať, byť
poslušný a vzdávať úctu – nie súdiť a kalkulovať.

Život na cirkevnej ZŠ s MŠ A. Bernoláka
Historický úspech našich stolných tenistov
Naši stolní tenisti opäť potvrdili svoju skvelú formu a zaslúžene postúpili z okresného kola
na krajské
kolo,
ktoré
sa uskutočnilo
v Čadci.
Našu školu reprezentovali títo stolní
tenisti: Ján Bielesch, Peter Valach, Jakub Švento a
Timotej Kalinka. Vo finále zvíťazili nad tradičným
rivalom – chlapcami z Gymnázia Lettricha, a tak
postupujú na celoštátne finále družstiev, ktoré sa
bude konať v Košiciach v dňoch 9.4. – 10.4.2015.
Našim reprezentantom blahoželáme a držíme im
palce, aby sa im darilo aj na celoštátnom finále.

Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni
Dňa 24. februrára sa na našej škole, na 1. stupni, uskutočnila recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. Deti podávali veľmi dobré výkony. Pani učiteľky mali problém vybrať tých najlepších recitátorov, ale predsa sa rozhodli a vybrali tých najlepších. Na prvých troch miestach sa umiestnili v kategórii próza: Jakub Mazúch, Tomáš Ovsianka,
Matej Gajdoš a v kategórii poézia: Andrea Cuľbová, Andrej Sim, Alžbetka Simonedisová. Do
okresného kola Vajanského Martin postúpili prvý z
každej kategórie. Držíme im palce a prajeme veľa
úspechov do ďalších súťaží.

Jakub Švento – 3. miesto v Slovenskom
pohári mládeže
V Moravskom Svätom Jáne sa konalo v sobotu
14. februára 3. kolo Slovenského poháru mládeže
SPM v stolnom tenise v kategórii najmladší žiaci.
Na turnaji štartovalo 76 hráčov z celého Slovenska.
Na turnaj cestoval aj náš žiak Jakub Švento zo
4.B triedy. V turnaji bol nasadený ako štvrtý hráč
slovenského rebríčka. V skupine postupne porazil
Filipa Krajčoviča z Majcichova, Dávida Belopotočana z Tvrdošína a Mariána Pialu z Čadce. Všetky
zápasy vyhral zhodne 3:1, čím sa ako víťaz skupiny nasadených dostal automaticky do štvrťfinále.
Vo štvrťfinále Jakub porazil Mateja Tkáča
z Vranova nad Topľou 3:0 a v semifinále už na neho čakal Jakub Goldír z Čadce, s ktorým už v tejto
sezóne dvakrát prehral. Jakub Goldír zápas vyhral
3:1 a Jakuba Šventa čakal zápas o 3. miesto.
V zápase o 3. miesto si Jakub Švento poradil
s Nicolasom Kubalom z Trnavy v pomere 3:1, čím
mu vrátil prehru zo semifinále 2. kola SPM vo
Veľkých Uherciach a získal pekné 3.miesto. Blahoželáme!

Turisti na Chate pod Suchým
Po prvom neúspešnom výlete na Chatu pod
Suchým sme sa rozhodli predsa ju prekonať a vybrali sme si sobotu 28. februára. Plní očakávania,
čo nás hore bude čakať, sme začali svoj výstup
smerom ku starému hradu Strečno. Trocha zablatení sme pokračovali od hradu ďalej, kde nás len pár
metrov za hradom čakala zasnežená cesta. Brodili
sme sa ako na severnom póle, miestami sme už nevládali a chceli to vzdať. Ale túžba konečne uvidieť chatu nás tiahla až hore. A stalo sa, dokázali
sme to! V chate nás čakali okrem chatára a ostatných turistov aj štvornohí kamaráti, ktorí nám spríjemnili chvíle sušenia a oddychu. Cesta späť už bola o čosi kratšia, pretože sme využili ťažko vynesené zimné dopravné prostriedky a po zadkoch sme
sa spustili dolu. Cestou sme stretli rolbičku, ktorá
nám parádne rozhrnula cestu. Šťastní, trocha mokrí
a zdravo unavení sme sa vrátili do svojich domovov. Tešíme sa ďalšie spoločné chvíle strávené v
prírode.
[9]

PÝTAME SA...

Prečo Boh stvoril takýto svet (s existenciou hriechu)?
Ak nás Boh miluje, prečo necítime jeho lásku?
Čo je najväčším problémom ľudstva? Odpoveďou
je hriech.
Boh vo Svätom Písme vystupuje ako milujúci
Otec, potvrdzuje to predovšetkým Ježiš Kristus
v mnohých podobenstvách. Na začiatku Biblie je
opísané stvorenie sveta. V tejto správe o stvorení
sa opakuje štyrikrát veta: „ A Boh videl, že je to
dobré.“ Z toho sa dá vycítiť, že svet bol stvorený
Bohom, a on sám ho hodnotí ako dobré dielo. Zlo
Boh nestvoril. Láska sa prejavuje len v ovzduší
slobody, keď sa človek môže rozhodnúť a má na
výber viac ako jednu možnosť, aby nebola vynútenou. A práve zlo – hriech si stvorenie vybralo ako
svoju odpoveď na Božiu ponuku lásky – budeme
ako Boh, chceme si rozhodnúť sami, Boh a jeho
požiadavky nebudú našou normou. Touto voľbou
bola odmietnutá Božia láska – šťastie. Počuli sme,
že Boh je láska. Ale, ak je Boh láska, prečo túto
lásku neprežívame? Prečo je okolo nás toľko nenávisti, nepokoja? Prečo prežívame toľko strachu?
Prečo sú na zemi vojny, hlad a nepokoje? Biblia
nám dáva na to jasnú odpoveď: „Lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu“ (Rim 3,23). Tou vecou,
ktorá nám bráni prežívať Božiu lásku, je hriech.
Diabol oklamal našich prarodičov, ktorí uverili jeho klamstvu o Bohu. Satan vzbudil v človeku podozrenie, že Boh chce obmedzovať jeho slobodu.
Človek si začal myslieť, že šťastie získa vlastnými
silami. Následkom toho je, že konkrétnym činom
stráca priateľstvo a spoločenstvo s Bohom. Navyše
sa pokazil aj vzťah medzi Adamom a Evou (obviňovanie) a jeho vzťah s tvorstvom, ktoré sa proti
nemu vzbúrilo. Odvtedy medzi ľuďmi začala vládnuť nenávisť a pomstychtivosť, vojny, nespravodlivosť, honba za bohatstvom a všetko zlo, ktoré
existuje vo svete. Napriek tomu Boh nezanevrel na
ľudí, neustále sa im zjavuje a napĺňa prísľub spásy.
Toto Zjavenie nebolo prerušené ani hriechom našich prarodičov. Boh totiž „po ich páde vzbudil
v nich nádej na spásu prisľúbením vykúpenia a
ustavične sa staral o ľudské pokolenie, aby všetkým, ktorí vytrvalým konaním dobra hľadajú spásu, daroval večný život“. „A keď pre svoju neposlušnosť stratil tvoje priateľstvo, neponechal si ho
v moci smrti... Viac ráz si ľuďom ponúkol zmluvu.“ Hriech spôsobil, že človek nemohol už zniesť
pohľad Boha, ani iného človeka a keď počul Božie
kroky, ukryl sa a pred inými sa zahalil figovými
listami. Ani my mnohokrát nechceme, aby niekto
zistil, kým skutočne sme. Bojíme sa, že nás odha-

lia. A tak zakrývame svoje tajomstvá, svoj smútok,
svoj hriech. Pravda o nás všetkých je taká, že sme
hriešni. Hriech je nedôvera voči Bohu, odmietanie
jeho vôle a snaha zariadiť si život podľa seba. To
znamená, že sa neklaniame Bohu, ale niečomu, čo
Boha nahrádza (moje túžby, peniaze, sláva, kariéra,
vzťahy...). Hriechom je aj všetko, čo nie je z viery
v Boha (Rim 14,23), teda všetka činnosť, ktorá je
v protiklade s vierou a každý prejav nedôvery.
Hriech škodí viac človeku ako Bohu, preto Boh
nechce, aby sme hrešili. Zlá správa: jednoducho to
nemôžeme zmeniť. Sami sa z toho nedostaneme. Z
vlastných síl nedokážeme zvíťaziť nad hriechom,
nemôžeme sa sami spasiť. Keďže nemôžeme spasiť sami seba, nemôžeme spasiť ani brata. Stojíme
pred týmto problémom úplne bezmocní. Medzi
Bohom a nami je múr, ktorý tam postavil hriech.
Aj keď sa budeme akokoľvek snažiť tento múr
zbúrať, nikdy ho neprerazíme. Boh po páde človeka hľadá a volá: „Kde si?“ Ako sa choval Ježiš k
hriešnikom? Prichádzal k nim, jedával s nimi a od
najväčšej hriešnice si nechal umývať nohy. Nikdy
nikoho neodsúdil. Mal porozumenie s tými, ktorí
boli úbohí. Naša situácia sa zdá byť neriešiteľná.
Boh nás však „nenechal v štichu“ a postaral sa o
vyriešenie nášho problému. To riešenie má meno
JEŽIŠ. Hriech medzi Bohom a človekom vykopal
priepasť, ktorú sme vlastnými silami nedokázali
preklenúť. Boh však po nás tak veľmi túžil, že poslal svojho Syna, aby tú priepasť prekonal za nás
(Jn 3,16-17). Boh sám sa stáva človekom, aby sa
človek mohol stať Božím synom. Vďaka Ježišovi
Kristovi sa znova vytvára pokoj medzi Bohom a
človekom. Už sa viac nemusíme báť, hanbiť a
ukrývať sa pred Bohom. Človek v hriechu stratil
schopnosť nájsť strom života, aby mohol večne žiť.
Skrze Ježiša Krista našiel nový strom života, ktorým je Kristov kríž. Meno Ježiš (JEŠUA) znamená
„Boh zachraňuje“ alebo „Boh spasí“. Ako Ježiš
Kristus spasil človeka?
Ježiš zvíťazil nad hriechom. Náš hriech spôsobil, že sme voči Bohu mali obrovský dlh, ktorý
sme nemohli splatiť vlastnými silami. Ježiš zaplatil
cenu za náš hriech. Biblia hovorí, že mzdou hriechu je smrť (Rim 6,23). My všetci sme si za svoje
hriechy zaslúžili smrť, boli sme odsúdení na smrť.
Ježiš vzal náš rozsudok na seba a zomrel namiesto
nás, aby sme my mohli žiť. Svojou smrťou zotrel
náš dlžobný úpis a pribil ho na kríž (Kol 2,14). Boh
nám nielenže odpustil naše hriechy, ale zároveň na
ne celkom zabudol. Keď Boh odpúšťa, odpúšťa
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navždy a odpustené hriechy nám už nikdy nebude
spomínať. Ježiš neprišiel len aby nám hriechy odpustil, ale aby nás od nich oslobodil, čo znamená,
že nás urobil schopnými nehrešiť. Hriech už teraz
nie je naším pánom, už ho nemusíme poslúchať.
Hriech už nad nami nemá moc. V Ježišovi Kristovi
sme novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo
nové (2Kor 5,17). Ježiš nás oslobodil od hriechu a
napravil náš vzťah s Bohom. Priepasť medzi človekom a Bohom, ktorú spôsobil hriech, možno
preklenúť jediným mostom, a tým je Ježišov kríž.
Keď Ježiš zomrel na kríži, zvíťazil nad diablom a
hriechom. Jeho smrťou sa však jeho vykupiteľské
dielo neskončilo. Ježiš tretieho dňa vstal
z mŕtvych, a tým porazil smrť. Vďaka tomu máme
večný život. Krásne to vyjadril apoštol Pavol:

„Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj
osteň?“ (1Kor 15, 55). Ježiš nás spasil už pred dvetisíc rokmi, ale jeho spása je aktuálna aj dnes, pre
dnešného človeka, pre každého z nás. On, ktorý
zvíťazil nad hriechom a všetkým zlom tohto sveta,
je ten istý dnes, zajtra a naveky.
Nemusíme byť smutní z existencie hriechu –
berme pokušenie ako skúšku dôvery voči Bohu.
Veď vieme, ako úžasne Boh spustil plán Záchrany
celého ľudstva cez svojho Syna. Prajem Vám, aby
sme si tieto skutočnosti opäť uvedomili aj počas
nadchádzajúcich Veľkonočných sviatkov a z nich
aj žili celý náš život v nádej na Vykúpenie.
Zdroj: http://www.animator.sk/, KKC
Miloš Hlucháň ☺

Ahojte, slniečka! ☺
Prajem vám krásne Veľkonočné sviatky, aby radosť z Božieho zmŕtvychvstania naplnila vaše srdiečka a aj srdiečka vašich rodičov a súrodencov. Verím, že ste sa snažili cez pôst spoznávať viac Pána
Ježiša a že ste pochopili, ako veľmi nás miluje. Dnes si povieme niečo o sv. Kataríne Sienskej, ktorá je
nazývaná pannou a učiteľkou Cirkvi a tiež spolupatrónkou Európy. Spomíname si na ňu každý rok 29.
apríla. Aj ona postupne spoznávala Pána Ježiša a jeho veľkú lásku k nám. Ak sa o nej chcete dozvedieť
niečo viac, čítajte ďalej.
Svätá Katarína sa narodila 25. marca v roku 1347 v Talianskom meste Siena. Počas svojho života
mala rôzne videnia a rozhovory s Pánom Ježišom, a preto sa aj rozhodla, že sa nevydá a zasvätí svoj život Pánu Ježišovi. Rozhodla sa odísť aj do kláštora, avšak s hrdinskou láskou sa popritom starala aj
o chudobných, chorých a zločincov. Mnohí ľudia ju zato obdivovali, ale aj súdili. Ona sama však svoje
činy takto obhajovala: „Ani Pán Ježiš neprestal robiť dobre, i keď na neho vymýšľali zlé veci.“ Svätá
Katarína však mala aj iné dary. Vedela čítať hriešnikom vo svedomí, či dokonca sa zaslúžila o to, aby
sa pápež vrátil do Ríma. Totiž 71 rokov žili pápeži v Avignone (vo Francúzku) a nie v Ríme (v Taliansku). Sv. Katarína zomrela vo veku 33 rokov.
Deti, vo vašom okolí je určite veľmi veľa starších ľudí, ktorí často trpia rôznymi bolesťami
a chorobami. Možno sú to vaši starí rodičia, či sused, susedka. Ak ti to rodičia dovolia, skús aspoň počas týchto Veľkonočných sviatkov navštíviť jedného z nich a pomôž mu s niečím. Možno ho potešíš už
len tým, že ho prídeš navštíviť. Ak nikoho takého nepoznáš, netráp sa. Môžeš pomôcť aj svojim rodičom s vysypaním smetí, vysávaním, utieraním prachu, atď. Miluj všetkých svojich blížnych a pomáhaj
im. Svojim dobrým skutkom prejavíš nielen lásku im, ale aj Pánovi Ježišovi.
Ježiš povedal Kataríne: „Chúďatko moje, vieš, ako
ťa mám rád?“ „Neviem“, odpovedala. „Poviem ti to
sám. Keby som ťa nemal rád, nebolo by z teba nič a ani
by si nič dobré nedokázala. Vidíš, že ťa musím milovať.“ „To je pravda“, povedala Katarína. Ale preriekla
sa: „Ale aj ja by som Ťa chcela tak milovať.“ A hneď si
uvedomila, že je to nezmysel, čo povedala. „To je nespravodlivé. Ty ma môžeš milovať takou veľkou láskou a ja Teba iba malou.“ A Ježiš jej odpovedal: „A
predsa som ti to umožnil.“ „Ako?“ „Dal som ti blížneho. Všetko, čo urobíš jemu, budem brať, ako by si to
urobila mne samému.“ A Katarína hneď bežala do lazaretu ošetrovať chorých. „Teraz teda môžem Ježiša milovať veľkou láskou.“
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Naša farnosť očakáva kanonickú vizitáciu
diecézneho biskupa
Zmyslom kanonickej vizitácie je potreba (zo
strany biskupa) spoznať celkový život farnosti (duchovný, mravný, kultúrny i materiálny), aby následne mohol poslúžiť farárovi i farníkom otcovskou radou kvôli zdokonaleniu vymenovaných oblastí života. Pokiaľ farnosť (ako komunita veriacich v Krista pod vedením farára) funguje v týchto
oblastiach optimálne, je schopná pomáhať svojim
členom vo všetkých oblastiach ich pozemského života, no predovšetkým v tom, aby mohli ľahšie dosiahnuť spásu. Večná spása človeka je totiž jediným motívom existencie farnosti, ale aj existencie
celej Ježišovej Katolíckej cirkvi. Cieľom vizitácie
je zistiť aktuálny stav farnosti po duchovnej
i materiálnej stránke a zistiť jej možnosti do budúcnosti, zmapovanie jej prípadných problémov
a pomoc pri ich riešení.
Diecézny biskup sa chce stretnúť s farárom
farnosti, kaplánom, resp. s inými kňazmi žijúcimi
vo farnosti, s veriacimi farnosti, s pastoračnou i
ekonomickou radou. Podľa možností by sa rád
stretol i s predstaviteľmi samosprávy.
Plán týchto stretnutí býva približne nasledovný:
•
Stretnutie a rozhovor s kňazmi, ktorí bývajú a pôsobia na území farnosti;
•
Vizitácia školy na území farnosti: stretnutie
s vedením
školy,
pedagógmi
a študentmi;
•
Stretnutie s chorými (v penzióne, resp.
DSS);
•
Stretnutie s členmi náboženských hnutí,
spolkov a organizácií vo farnosti;
•
Stretnutie
s
členmi
pastoračnej
a hospodárskej rady farnosti. Zasadačka
farského úradu. Stretnutia sa zúčastnia
traja členovia pastoračnej a traja členovia
ekonomickej rady farnosti;
•
Koncelebrovaná sv. omša s biskupom vo
farskom kostole;
•
Po svätej omši stretnutie biskupa
s veriacimi farnosti v KKD.
Veľkonočná – spoločná svätá spoveď
v našej farnosti
V nedeľu 29. marca bude v našej farnosti
veľkonočná svätá spoveď. Spovedáme vo Farskom
kostole popoludní od 15.00 h do 17.30 h. O 18.00 h
bude večerná svätá omša, pri ktorej môžete
pristúpiť k svätému prijímaniu.

Povzbuďte k veľkonočnej svätej spovedi
svojich príbuzných a známych, aby sme s čistým
srdcom mohli prežiť najväčšie sviatky našej viery.
Prosíme Vás, aby ste využili túto možnosť,
nakoľko v pondelok a utorok Veľkého týždňa
spovedáme len v Martine.
Zelený štvrtok Pánovej večere
Zelený štvrtok – ráno svätá omša vo Vrútkach
nebude. O 10.00 h kňazi slávia v Žiline
v katedrálnom chráme Najsvätejšej Trojice s otcom
biskupom „Missa chrismatis“. Pri večernej svätej
omši o 17.00 h oslávime tajomstvo ustanovenia
Eucharistie, sviatosti kňazstva a Pánov príkaz o
bratskej láske. Pri svätej omši bude obrad
umývania nôh. Po svätej omši bude možnosť
adorácie
Najsvätejšej
Sviatosti.
Adoráciu
ukončíme modlitbou vešpier o 20.00 h.
Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti
Pána
Tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa
mäsitého pokrmu. To znamená, že veriaci vo veku
18 – 60 rokov sú povinní zachovať prísny pôst (raz
za deň sa môžeme dosýta najesť a dvakrát niečo
málo zajesť) a od 14 rokov až do smrti pod ťarchou
ťažkého hriechu zdržať sa v tento deň mäsitého
pokrmu – tento úkon sa nedá nahradiť iným
skutkom kajúcnosti.
Krížová cesta ulicami mesta bude od 9.00 h
z kostola v Priekope do kostola vo Vrútkach.
Všetkých Vás pozývame.
O 15.00 h začnú obrady Veľkého piatku – po
ich skončení je kostol otvorený na adoráciu pri
Božom hrobe až do večernej svätej omše na Bielu
sobotu. Adorácia pri Božom hrobe by mala byť
prejavom našej vďaky za veľký dar vykúpenia.
O 20.15 h sa spoločne pomodlíme vešpery a potom
budú nasledovať Lamentácie proroka Jeremiáša.
Plán Krížovej cesty na Veľký piatok
Úvod: Kostol Priekopa
1. zastavenie: Pred kostolom
2. zastavenie: VM-staving (V ulici č. d.
2064/5)
3. zastavenie: Za Jordánom (č. d. 61)
4. zastavenie: Most (Za Jordánom č. d. 81)
5. zastavenie: Kratinova 17
6. zastavenie: Uzlovská č. d. 8 (križovatka
s Ul. Martáka)
7. zastavenie: Priekopská tržnica
8. zastavenie: Zelená ul. č. d. 15 (rýchločistiareň)

[12]

OZNAMY
9. zastavenie: Štvrť Čajkovského č. d. 10
ďalej smer po ulici Podjavorinskej na Ul. 1.
Čsl. brigády
10. zastavenie: Pošta
11. zastavenie: Kriváň – fontána
12. zastavenie: Pešia zóna – VÚB
13. zastavenie: Tržnica – parkovisko
14. zastavenie: Parkovisko (pred farským kostolom)
Záver: Kostol Vrútky

Obrady Veľkonočnej vigílie sa začnú po
modlitbe vešpier. Procesia na oslavu Vzkrieseného
Pána bude na námestí pred kostolom.

Biela sobota
Ráno o 7.00 h budeme mať posvätné čítanie a
ranné chvály pri Božom hrobe. Počas celého dňa
Vás pozývame na adoráciu pri Božom hrobe.
Adoráciu ukončíme o 19.00 h modlitbou vešpier.

Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok
Veľkonočná nedeľa je najväčšou slávnosťou
celého liturgického roka. Sväté omše budú v
nedeľu v obvyklom nedeľnom čase o 7.30 h, 9.30
h, 11.00 h, 18.00 h. Na základe prosby niektorých
veriacich pri rannej svätej omši o 7:30 h budeme
mať požehnanie veľkonočných pokrmov. Košíky s
veľkonočným jedlom poukladajte k oltáru Panny
Márie.
Na Veľkonočný pondelok sväté omše budú o
7.30 h, 9.30 h a 18.00 h, teda svätá omša o 11.00 h
nebude.

Veľkonočná vigília
Veľkonočná vigília sa má konať v noci.
V tomto roku slnko zapadá o 19.17 h. Podľa
pradávnej tradície táto noc je očakávaním Pánovho
zmŕtvychvstania. K obnoveniu krstných sľubov si
prineste sviečku a nezabudnite si ju zabezpečiť
servítkom proti kvapkaniu.

Nedeľa Božieho milosrdenstva
Druhá veľkonočná nedeľa 12. apríla je
slávnosťou Božieho milosrdenstva. V týždni pred
touto nedeľou večer o 17.45 h bude bývať novéna
k Božiemu milosrdenstvu. V nedeľu Božieho
milosrdenstva o 15.00 h budeme sláviť hodinku
k Božiemu milosrdenstvu.

Veľká noc 2015 - program
Deň
Nedeľa
29. marca
Zelený štvrtok
2. apríla

Čas
15:00 – 17:30

Aktivita
Spoločná svätá spoveď vo farskom kostole vo Vrútkach

10:00

Missa chrismatis – spoločná sv. omša kňazov s diecéznym
otcom biskupom v katedrálnom chráme Najsvätejšej
Trojice v Žiline
Slávnostná sv. omša s obradom umývania nôh. Po sv. omši
adorácia.
Ukončenie adorácie modlitbou vešpier.
Krížová cesta ulicami mesta
Obrady Veľkého piatku
Vešpery a Lamentácie proroka Jeremiáša
Posvätné čítania a ranné chvály
Celodenná adorácia pri Božom hrobe
Ukončenie adorácie vešperami
Po vešperách obrady Veľkonočnej vigílie
Svätá omša s posvätením jedál
Sväté omše ako v nedeľu
Sväté omše
Korunka Božieho milosrdenstva počas celého týždňa pred
nedeľou Božieho milosrdenstva
Sväté omše ako v nedeľu
Korunka Božieho milosrdenstva

17:00

Veľký piatok
3. apríla
Biela sobota
4. apríla

20:00
9:00
15:00
20:15
7:00
19:00

Veľkonočná nedeľa
5. apríla
Pondelok 6. apríla
6. – 12. apríla

7:30
9:30; 11:00; 18:00
7:30; 9:30; 18:00
17:45

Nedeľa Božieho
milosrdenstva

15:00
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Púť do Medžugoria
Aj v tomto roku sa môžete prihlásiť na púť do
Medžugoria, ktorá sa uskutoční od 5. do 12. júla.
Cena púte je 240,- €. Prihlásiť sa môžete u Mgr.
Evy Strniskovej, mobil: 0915 336 422. Bližšie informácie sú na nástenke.
Dekanátne stretnutie mladých
Pozývame všetkých mladých z našej farnosti
i z dekanátu na stretnutie mladých – večer prežitý

v Božej prítomnosti, ktoré sa uskutoční v sobotu
18. apríla 2015. Stretnutie začne sv. omšou o 18.00
h, ktorú bude celebrovať Ing. Mgr. Karol Vallo,
poverený pastoráciou mládeže v žilinskej diecéze.
Večer bude pokračovať katechézou, chválami
a adoráciou. Toto stretnutie povedú mladí
kresťania žilinskej diecézy, ktorí chcú svedčiť
o Bohu a rozdávať nádej a radosť.

Farnosť Vrútky Vás pozýva na
Farskú púť - Poľské pútnické miesta
Czestochowa, Licheň, Kraków, Wieliczka,
Kalwária Zebrzydowska
Termín: 11. september – 15. september
Cena: cca 200,- €
(čakáme na potvrdenie ubytovania)
Program:
Piatok – 11. 9. 1. deň: V skorých ranných hodinách o 4:30 h odchod z Vrútok.
Príchod do Czestochovej, prehliadka Sanktuária, svätá omša, ubytovanie, prestávka
na individuálny obed. Popoludní Krížová cesta na Waloch, individuálny program,
večera, 21:00 h účasť na Apele Jasnohorskom, nocľah
Sobota – 12. 9. 2. deň: 6:00 h Odhalenie zázračného obrazu, svätá omša, raňajky,
po raňajkách odchod do Lichne. Licheň – prehliadka Sanktuária, prestávka na individuálny obed, ubytovanie, krížová cesta, večera, 21:00 h Apel Máriin a sviečkový
sprievod, nocľah
Nedeľa – 13. 9. 3. deň: Svätá omša, raňajky, návšteva Licheňskeho lesa, prestávka na individuálny obed, popoludní odchod do Krakowa, večera, večerná prechádzka Krakowom, nocľah
Pondelok – 14. 9.
4. deň: Raňajky, návšteva baziliky Božieho milosrdenstva Lagiewniki, svätá omša, návšteva kláštora, v ktorom pôsobila sv. sestra Faustína, prestávka na individuálny obed, návšteva baziliky a centra sv. Jána Pavla II. (monumentálny komplex fresiek od Marka Rupnika a relikvíí sv. Jána Pavla II.). Popoludní soľná baňa Wieliczka, večera a nocľah v Krakowe
Utorok – 15. 9. 5. deň: Raňajky, návšteva historickej časti mesta Krakow (zámok
Wawel, Rynek Glowny, Sukienice, Mariánsky kostol), prestávka na individuálny
obed.
Popoludní odchod do Kalwárie Zebrzydowskej – prehliadka, svätá omša, duchovný program. Vo večerných hodinách odchod na Slovensko.
V cene je započítané: doprava, 4x nocľah, 4x raňajky, 4x večera.
V cene nie sú započítane vstupné poplatky do múzeí.
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Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac
apríl 2015
Všeobecný: Aby sme odmietali kultúru ľahostajnosti a o to viac sa venovali trpiacim
blížnym, osobitne chorým a chudobným.
Evanjelizačný: Aby príhovor Panny Márie pomohol kresťanom žijúcim v sekularizovaných
krajinách dať sa do služby ohlasovania Ježiša Krista.
Úmysel našich biskupov: Aby sme nezabúdali, že máme u Boha orodovníčku – Pannu
Máriu a aby sme ju uctievali modlitbou posvätného ruženca ako Božiu Matku a našu Matku.
Apoštolát modlitby je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré Svätý Otec zveril jezuitom.
Má pomáhať kresťanom, aby spojili svoju modlitbu a svoj život s modlitbou a s poslaním všeobecnej Cirkvi.
Pripomínajú nám to všeobecné a evanjelizačné úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré Svätý Otec každý rok vyhlasuje.
Patrónkou členov Apoštolátu modlitby je okrem sv. Františka Xaverského aj sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka
Cirkvi. Sv. Terézia poznala Apoštolát modlitby. Vo svojich posledných autobiografických poznámkach napísala:
„Túžim byť dcérou Cirkvi, tak ako bola naša matka svätá Terézia z Avily, a modliť sa na úmysly nášho Svätého Otca.“

Liturgické slávnosti, sviatky a spomienky svätých
2. apríla – Zelený štvrtok Pánovej večere
3. apríla – Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti
Pána
4. apríla – Biela sobota - Veľkonočná vigília
5. apríla – Veľkonočná nedeľa Pánovho
zmŕtvychvstania
12. apríla – Nedeľa Božieho milosrdenstva
21. apríla – sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi,
spomienka
23. apríla – sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka,
spomienka

25. apríla – sv. Marka, evanjelistu, sviatok
26. apríla – Nedeľa Dobrého Pastiera, zbierka na
seminár
29. apríla – sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky
Cirkvi, patrónky Európy, sviatok

Duchovná služba vo farnosti

Farská matrika

Sväté omše

Krsty

Vrútky

Jakub Melichárek
Samuel Peter Bilý
Timotej Vician

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
Vladimír Záborský
Elena Polková r. Ruttkayová
Milan Ertl
Angela Matisová r. Veselovská
Vilma Boďová r. Jurkovičová
Bartolomej Guleja

1964 – 2015
1921 – 2015
1952 – 2015
1925 – 2015
1931 – 2015
1926 – 2015
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