ÚVODNÍK

Oslava Boha
ale prišiel ako Služobník – a prehliadli Ho. Hľadali oslobodenie od Ríma, ale On sa podrobil rímskemu krížu – a prehliadli Ho. Hľadali niekoho,
kto by vyhovoval ich forme, ale On sám bol Ten,
ktorý formuje – a prehliadli Ho! Hľadali uspokojenie svojich dočasných potrieb, ale On prišiel naplniť ich večné potreby – a prehliadli Ho! A čo
hľadáš ty? Leva? Bojovníka? Kráľa? Osloboditeľa? Čo hľadáš? Prišiel ako Baránok, aby sa obetoval za hriech. Necháš Ho odísť? Prišiel, aby priniesol pokoj medzi Bohom a človekom. Necháš
Ho odísť? Prišiel, aby sa všetkým ľuďom stal vzorom služobníka. Necháš
Ho odísť? Prišiel, aby
nám priniesol pravú slobodu. Necháš Ho odísť?
Prišiel, aby ti dal večný
život. Necháš Ho odísť?
Keď sa poddáš Baránkovi, stretneš sa s Levom!
Pripoj sa k Tvorcovi pokoja a stretneš sa s Bojovníkom! Spolupracuj
so Služobníkom a stretneš sa s Kráľom! Choď s
tým, ktorý sa poddal a
stretneš sa s Osloboditeľom! Staraj sa o večné a
budeš mať aj dočasné.
Ak sa ti Ježiš nehodí do
formy, ktorú máš, potom
poď k Tomu, ktorý formuje a On ti dá novú formu. Poddaj sa Jeho plánu pre svoj život a uvidíš,
ako najskôr naplní tvoju večnú potrebu, a potom
sa postará o všetko ostatné. (autor neznámy)
Od dnešného dňa môžeš zapojiť do osobnej
modlitby aj oslavu Boha. Povedz mu: Pane, si
vznešený. Si dobrý a spravodlivý. Si najmocnejší.
Každý deň mu povedz aspoň 10 takýchto viet.
Veľmi ťa to k Bohu priblíži.
Tento mesiac budeme prežívať mnohé sviatky
Pána Ježiša, ale aj májové pobožnosti Božej matky Márie, nech sú pre nás tiež osobitými spôsobmi
a prejavmi úcty a chvály Bohu. Prajem Ti požehnané prebiehajúce Veľkonočné obdobie – čas milosti a požehnania pre naše rodiny, celú farnosť.
http://martindom.sk/
http://modlitba.sk/

Už si niekomu kričal na slávu? Napr. pri nejakom športe alebo nejakej osobe? Ak áno, tak komu? Čo si myslíš o tom, keď sa niektoré celebrity
ukazujú neustále v médiách? O čo im podľa teba
ide? Ako by sa ti podľa tvojho názoru zmenil život, ak by si bol slávna osobnosť a ľudia by ťa
všade vítali a skandovali tvoje meno? Aké spôsoby oslavy Boha poznáš?
Keď slovenskí hokejisti získali v roku 2002
zlatú medailu na Majstrovstvách sveta v hokeji a
prišli do Bratislavy osláviť úspech s ľuďmi, tak
ľudia začali skandovať na meno brankára Lašáka.
„Lašák nie je človek, Lašák
je boh." Prirovnávali človeka
k Bohu. Niektoré náboženstvá zase pokladali ľuďmi
vytvorenú sochu za Boha a
vzdávali jej úctu. Nosili jej
jedlo, akoby Boh musel jesť,
pálili jej kadidlo, akoby tá
socha mala moc niečo urobiť. Pritom aj tú sochu musel
zostrojiť nejaký šikovný človek. Sú známe prípady slávnych ľudí z Hollywoodu, že
napriek tomu že majú veľa
peňazí, ich život je v troskách. Dali sa na alkohol,
drogy a nevidia zmysel života. Majú slávu, peniaze aj
vplyv, ale nemajú vzťah s
Bohom. To, že je človek slávny, ho neurobí v jeho
vnútri šťastným.
Boh si však zaslúži oslavu, klaňanie sa, úctu a
rešpekt. On je ten najmocnejší, najsilnejší, najlepší. On je Stvoriteľ celého viditeľného aj neviditeľného sveta, ktorý zároveň riadi a udržuje v existencii. Človek dokáže napr. písať do notebooku,
robiť nejakú činnosť, sú to drobnosti oproti tomu,
že Boh riadi celý svet. Udržuje v chode prírodné
zákony, ktorých je pôvodca. Bez Boha by si nežil.
On stvoril tvoju dušu a vložil ju do teba pri tvojom
počatí. Túži ťa priviesť do neba. Za toto všetko
mu patrí oslava a chvála. Boha môžeme chváliť
pre Neho samého. Ľudia chválili slovenského
brankára za to, že dobre chytal. Ak by dobre nechytal, tak by mu nadávali. Boh však nerobí nič
zle. Jeho môžeme chváliť, pretože ON JE.
Hľadali Leva, ale prišiel ako Baránok – a prehliadli Ho. Hľadali Bojovníka, ale prišiel ako
Tvorca pokoja – a prehliadli Ho. Hľadali Kráľa,

Miloš Hlucháň, kaplán
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Zo života Cirkvi
V predvečer Nedele Božieho milosrdenstva pápež František predsedal vešperám vo Vatikánskej bazilike. Na symbolickom mieste pred Svätou bránou baziliky
pred začiatkom slávenia vešpier zverejnil
bulu ohlásenia mimoriadneho jubilea Svätého roku milosrdenstva. Ten sa začne 8.
decembra na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, pri príležitosti 50. výročia ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu.
Svätý Otec František prijal zrieknutie
sa úradu pastoračného spravovania Rožňavskej diecézy, ktoré predložil J. E. Mons.
Vladimír Filo a zároveň vymenoval za rožňavského biskupa J. E. Mons. Stanislava
Stolárika, presúvajúc ho z titulárneho sídla
Barica (Barika) a z úradu košického pomocného biskupa.
František, ako prvý pápež v histórii,
bude mať príhovor v kongrese USA. Americký prezident Barack Obama s manželkou
Michelle ho privítajú v Bielom dome 23.
septembra. Počas návštevy chcú prezident a
pápež pokračovať v dialógu, ktorý sa začal
v marci 2014. Témami stretnutia majú byť
o. i. spoločné hodnoty a spoločná angažovanosť za chudobných, lepšie hospodárske
šance pre všetkých, ochrana životného prostredia, ochrana náboženských menšín a integrácia migrantov a utečencov.
Emeritný pápež Benedikt XVI. oslávil
16. apríla 88. narodeniny. Zároveň 19. apríla ubehlo desať rokov od jeho zvolenia za
pápeža. Už dva roky žije emeritný pápež
úplne utiahnuto v kláštore „Mater ecclesiae“ vo Vatikánskych záhradách. Prítomný, ale neviditeľný chce v budúcnosti zostať. Chce sa venovať modlitbe a meditácii
a vedenie Cirkvi úplne prenechať svojmu
nástupcovi, ktorého ubezpečil o svojej bezpodmienečnej poslušnosti. Pápež František
zaňho slávil rannú svätú omšu v deň jeho
narodenín. V kaplnke vatikánskeho Domu
sv. Marty vyzval k modlitbe za svojho
predchodcu, „aby ho Pán posilnil a daroval
mu veľa radosti a šťastia“.
Zdroje: KAP, kath.net, KNA, RV

Zo života vrútockej farnosti
Kvetná nedeľa s neokatechumenátnou cestou
Na Kvetnú nedeľu prvé neokatechumenátne spoločenstvo našej farnosti si opäť obnovilo ďalšiu časť svojho krstu v etape „Reditio symboly“, čo znamená odovzdávanie kréda. Celú svätú omšu o 9.30 h liturgicky
doprevádzali spevom neokatechumenátných piesní a
prednesom pašií. Kvetnou nedeľou, keď opäť prijali
palmy ako znak víťazstva a slávnostne zaspievali Krédo
pred celou farnosťou, zavŕšili túto etapu ďalší traja členovia Neokatechumenátnej cesty. Táto slávnostná svätá
omša bola krásnou slávnosťou celej našej farnosti
a veľmi pozitívne účinkovanie bratov a sestier Neokatechumenátnej cesty privítali všetci veriaci našej farnosti.
Svätú omšu o 11.00 h, ktorá sa slávi za účasti mladých rodín s deťmi, liturgicky doprevádzalo spoločenstvo „Rozprávkový domček“.
Na kvetnú nedeľu sa tiež konala zbierka na pomoc
prenasledovaným kresťanom. Celkom sa vyzbieralo
1135,54 €. Na pomoc kresťanom v Jeruzaleme
z milodarov Božieho hrobu bolo odoslaných 617,23 €.
Otec biskup zbierky odoslal na kompetentné ustanovizne a všetkým vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať.
Poďakovanie
Chceme sa Vám všetkým z úprimného srdca poďakovať za dôstojnú prípravu a priebeh veľkonočných
slávností. Osobitná vďaka patrí Chrámovému zboru pod
vedením Viliama Majdu za nacvičenie a prednesenie
krásnych pašií, ktorých autorom je Pavol Krška. Ďakujeme obetavým ženám a aranžérkam za upratovanie a
výzdobu kostola. Vďaka patrí pani kostolníčke, krásnej
asistencii našich miništrantov i všetkým, ktorí ste sa zúčastnili na modlitbe krížovej cesty na Veľký piatok.
Vďaka tiež mestskej polícii za doprovod počas krížovej
cesty. Bratom akolytom a lektorom ďakujem za angažovanú účasť v liturgii.
Predĺženie menovania Farskej pastoračnej
a ekonomickej rady do roku 2017
Aby bolo náležite postarané o dobro Farnosti Vrútky a Božieho ľudu v nej žijúceho, so zreteľom na normy
kánonu 536 Kódexu kánonického práva a Štatútu
o Farskej pastoračnej rade, ktorý vydal Biskupský úrad
v Žiline dňa 1. marca 2010, som dekrétom z 22. apríla
2012 ustanovil v poradí druhú Farskú pastoračnú radu
od môjho prevzatia úradu farára vo farnosti Vrútky na
dobu troch rokov. Nakoľko 30. apríla tohto roku končí
mandát Farskej pastoračnej a ekonomickej rady rozhodol som sa z právomoci, ktorá prislúcha farárovi predĺžiť jej mandát na ďalšie dva roky, teda do 30. apríla
2017. Zároveň chcem poprosiť členov Farskej pastorač[4]
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nej a ekonomickej rady o ochotu aj naďalej vykonávať túto službu pre dobro farnosti.

poklona k Sviatosti Oltárnej a spoločenstvo zo
Zákopčia, ktoré organizovalo túto evanjelizáciu,
dalo možnosť pomodliť sa s nami za nás alebo
kohokoľvek. Po programe v kostole sme zamierili do Espresa, kde nás čakali na stole lahodné šišky a vynikajúci čaj, ktorý po celý čas varili dievčatá z našej farnosti. V Esprese sme sa spoznali
a zblížili s ľuďmi zo spoločenstva zo Zákopčia
a navrhli nám aj víkendovú chatu ako pokračovanie tejto evanjelizácie.

Nedeľa Božieho milosrdenstva
Nedeľu Božieho milosrdenstva 12. apríla
sme prežili pri adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. O 15:00 h sme sa pomodlili hodinku k Božiemu milosrdenstvu.
Dekanátne stretnutie mládeže
V sobotu 18. apríla sa po večernej svätej omši uskutočnila v našom kostole evanjelizácia mládeže s názvom „Ako v nebi tak i na zemi“, ktorá
priniesla našim mladým vo Vrútkach povzbudenie vo viere a vo vytváraní spoločenstva. Program bol prekrásny, spievali sa chvály, konala sa

Biskupská vizitácia v našej farnosti
Harmonogram vizitácie Mons. Tomáša Galisa, žilinského biskupa vo farnosti Vrútky v štvrtok 23. apríla 2015.

Čas

Program

8.30 h

Privítanie otca biskupa na fare – spoločná modlitba – Hora media

8.45 h

Rozhovor s kňazmi a Bohu zasvätenými osobami

9.30 h

Stretnutie s primátorom Mesta Vrútky

10.00 h

Stretnutie s matkami a deťmi v rodinnom centre „Rozprávkový domček“

10.30 h

Stretnutie s vedením Základnej školy Hany Zelinovej

11.00 h

Stretnutie s vedením, pedagógmi a žiakmi Gymnázia J. C. Hronského

11.45 h

Stretnutie s vedením a s klientmi DSS Senior, Vrútky

12.30 h

Stretnutie s vedením a s klientmi DSS Benetrix, Martin – Priekopa

13.00 h

Obed na fare

14.15 h

Návšteva cintorína s modlitbou za zosnulých kňazov

14.30 h

Návšteva reklamnej firmy Peter Gaššo a spol.

15.30 h

Stretnutie s Neokatechumenátnym spoločenstvom v KKD

16.00 h

Káva v Esprese a stretnutie s predstavenstvom SKKD

16.30 h

Stretnutie s Ing. Martinom Kostrom, zástupcom Pozemkového pasienkového
spoločenstva a s Farskou ekonomickou radou na fare

17.30 h

Adorácia s Eucharistickým požehnaním

18.00 h

Svätá omša a stretnutie s hnutiami, spoločenstvami a veriacimi farnosti

Podrobnejšiu správu z uskutočnenej biskupskej vizitácie v našej farnosti uverejníme v nasledujúcom
čísle.
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Kresťanstvo (1. časť)
Kresťanstvo je s počtom 2,18 miliardy veriacich (podľa údajov za rok 2011) najrozšírenejším
náboženstvom na svete. Z tohto veľkého množstva
ľudí najpočetnejšiu ucelenú skupinu tvoria katolíci,
ktorých je 1,19 miliardy1. Spoločne s judaizmom
a islamom patrí k trom veľkým monoteistickým
náboženstvám, teda vyznaniam, ktoré veria len
v jediného Boha. Od judaizmu a islamu sa však odlišuje v jednom bode celkom jednoznačne: kresťanský Boh pozostáva z troch Božských osôb, hoci
to neznamená, že ide o troch bohov. Tieto tri Božské osoby sú: Otec, Syn a Svätý Duch. Pilierom
kresťanstva je teda trojjedinosť Boha. Kresťan verí,
že všetky tri Božské osoby sú bytostne rovnaké (totožné) a sú jednej podstaty2. Pomenovanie kresťanstvo je odvodené od slova kresťan (lat. Christianus = Kristov, patriaci Pomazanému – Kristovi)3.
Názov „kresťania“ sa po prvýkrát vyskytol
v Antiochii už okolo r. 40 – 45 (Sk 11, 26). Grécky
výraz Christos vyjadroval spôsob života kresťanov,
ktorý pozitívne oslovil pohanské prostredie (Chrestos = čestný, spravodlivý, poctivý)4. Neskôr sa stal
oficiálnym pomenovaním vyznávačov Ježiša Krista
a jeho náuky.
V čase rozkvetu slávnej Rímskej ríše, do ktorej
patrili všetky krajiny okolo Stredozemného mora
(vrátane Palestíny) a na severe Európy siahala až
k Rýnu a Dunaju, vzniklo v 1. storočí v Palestíne
spoločenstvo kresťanov – Cirkev. Založil ju sám
Ježiš Kristus – Boží Syn, ktorý sa stal človekom.
Palestína – kraj Filištíncov, ako ju nazývali už starí
Gréci, bolo územie na západ i východ od rieky Jordán. Za čias Ježiša Krista tam patrili: Judsko, Samária a Galilea, ako aj Perea a Dekapolis (súbor
desiatich miest). Rozloha krajiny bola 30-tisíc km²
a žili v nej 2-3 milióny obyvateľov. Palestína tvorila jednu z 30 provincií Rímskeho cisárstva. Rímske
impérium malo v čase príchodu Ježiša Krista okolo
60 miliónov obyvateľov. Medzi nimi bolo okolo
4,5 milióna židov4. Väčšinu obyvateľstva najmä
v mestách tvorili otroci pozbavení každého práva.
Podmanené krajiny sa síce tešili z náboženskej
a kultúrnej slobody, naproti tomu politická závislosť bola viditeľná v každodennom živote vo vyberaní cla a daní. Aj napriek rozličným zneužitiam,
ktorých sa dopúšťali cisárovi legáti alebo prokonzuli, v jednotlivých provinciách bol viditeľný poriadok a harmónia. Okrem iného Rím prísne trestal
pirátov a vrahov, vďaka čomu bolo ľahšie
a bezpečnejšie cestovanie. V ríši bol jeden jazyk,
jedna kultúra, výborné spojenie s Rímom (Všetky

cesty vedú do Ríma), čo po vzniku
kresťanstva uľahčovalo jeho šírenie.
Rimania, ako polyteisti (vyznávači viacerých božstiev), uznávali celý
panteón vlastných božstiev a prijímali tiež jestvovanie iných bohov. Ľahko im bolo akceptovať náboženstvá podmanených národov. Niektoré z ich
božstiev dokonca prijali do svojho zoznamu. Od
podmanených národov však vyžadovali úctu
k vlastným božstvám. V tom spočívala podstata
náboženskej tolerancie Rimanov. Pretože celý staroveký svet bol polyteistický, takto chápaná tolerancia zaisťovala spoločenský pokoj. Starosti sa
začali vtedy, keď do hry vstupovali monoteistické
náboženstvá, ktorých vyznávači nechceli akceptovať rímskych bohov. Aj keď antický svet
v mnohých oblastiach dosiahol vysokú úroveň
(hospodárstvo, právo, vojenské umenie...),
v oblasti náboženstva a s ním súvisiacej mravnosti,
ako to vykreslil sv. Pavol, boli na veľmi úbohej
úrovni: „Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi.
Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce
a plazy. Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadosti ich srdca, a tak hanobili svoje vlastné telá tí,
čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia
a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý nech je
zvelebený naveky. Amen. Preto ich Boh vydal ich
náruživostiam... Sú klebetní, utŕhačskí, nenávidia
Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, bezcitní a nemilosrdní.“ (Rim 1, 22-31). Situácia
u židov a mravná skazenosť antického sveta pripravili hoci aj v negatívnom zmysle ľudstvo na
príchod Záchrancu. „...Keď prišla plnosť času, Boh
poslal svojho Syna, narodeného zo ženy...“ (Gal 4,
4). Je však známe, ako sa rozchádzali názory ľudí
na Ježiša Nazaretského počas jeho pozemskej činnosti. Nemožno sa diviť, že od začiatku boli jeho
pôvod a poslanie spochybňované. Kresťanstvo sa
na svojej púti zákonite dostalo do sporu so židovstvom, antickými náboženstvami i s antickou filozofiou. Veriť v ukrižovaného Boha sa pohanom videlo nezmyselné a židia to pokladali za bláznovstvo (por. 1 Kor 1, 18-25). Preto vznikli rôzne smery, najmä gnosticizmus a jeho odnože, ktoré chceli
vysvetliť každé tajomstvo vtelenia Božieho Syna.
Boli to názory veľmi vzdialené od Božieho zjavenia.
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čil poslanie Cirkvi a dal jej vlastnú štruktúru.
Ústrednou témou jeho náuky bolo ohlasovanie príchodu Božieho kráľovstva ako viditeľného prejavu
zvrchovanej Božej moci, spravodlivosti a milosrdenstva. S príchodom Božieho kráľovstva sa spájalo aj učenie o Božom otcovstve. Človek sa stáva
Božím dieťaťom vierou v jeho prozreteľnú moc,
zachovávaním jeho prikázaní a očistením sa od
hriechu. Zachovávať Božie prikázania znamená
milovať. Najväčšie prikázanie znie: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca,
z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej
svojej sily! Milovať budeš svojho blížneho ako seba
samého!“ (Mk 12, 30-31; porov. Mt 22, 36-39; Lk
10, 26-27).
Z Božieho kráľovstva nie je vylúčený nikto,
ako to Ježiš ukázal svojím láskavým postojom k
verejným hriešnikom a iným postavám, ktorými
vtedajšia spoločnosť opovrhovala. V evanjeliách
(napísaných v 2. polovici 1. storočia) nachádzame
Ježišove slová, že jeho posolstvo sa týka všetkých
ľudí, nielen židovského národa: „Choďte do celého
sveta a hlásajte evanjelium každému stvoreniu.“
(Mk 16, 15; porov. Mt 28, 19; Lk 24, 47). Ako toto
vedomie rástlo, o tom svedčia Skutky apoštolov
napísané sv. Lukášom v r. 60 – 70. Poskytujú nám
okrem vonkajšej činnosti pohľad na vnútorný život
prvotnej Cirkvi preniknutý Kristovou láskou.
Po Nanebovstúpení Ježiša Krista sa apoštoli
a okruh najvernejších učeníkov Krista schádzali
spolu v Jeruzaleme vo Večeradle, ako im to prikázal Ježiš, „aby očakávali prísľub Otca“ (Sk 1, 4).
Keď nadišiel deň židovských Turíc a zhromaždení
vo Večeradle vystúpili verejne, obyvatelia Jeruzalema sa presvedčili, že jestvujú vyznávači Ježiša
Krista. V mene apoštolov prvý raz verejne vystúpil
sv. Peter a predniesol svoju reč, v ktorej poslucháčom predstavil pravdu o Ježišovi – Mesiášovi
Ukrižovanom a Zmŕtvychvstalom. Po jeho vystúpení sa skupina vyznávačov Krista zväčšila
o skupinu „asi tritisíc duší“ (Sk 2, 41). Od tohto
dňa spoločenstvo vyznávačov Krista začalo pôsobiť verejne, od tohto dňa sa začali písať dejiny Cirkvi.
Použité pramene:

Knihy Nového zákona prinášajú však spoľahlivé správy o narodení, pôsobení a potupnej smrti
Ježiša Krista. Autori na základe svedkov Ježišovho
života a jeho zmŕtvychvstania potvrdzujú, že „Tento človek bol naozaj Boží Syn.“ (Mk 15, 39).
K tejto najdôležitejšej pravde kresťanstva sa vyjadruje Evanjelium sv. Jána. Ak bol Kristus tej istej
podstaty ako Otec, potom musel byť aj večný. Ako
sa s tým znesie jeho narodenie v Betleheme? Sv.
Ján siahol k obrazu Logos (Slovo): Syn prebýva od
večnosti v Otcovi ako nevyslovené slovo v duši;
tým, že sa vysloví, nezíska ani nestratí nič zo svojej plnosti, stáva sa telom zmyslovo vnímateľným
a názorným. Výraz Logos hral dôležitú úlohu už
v gréckej filozofii. Herakleitos z Efezu ho použil
okolo roku 500 pred Kr. na označenie svetového
poriadku4. Sv. Ján v úvode svojho evanjelia zdôraznil, že len Kristus je pravý Logos, skutočný
sprostredkovateľ Božieho zjavenia a vykúpenia.
Výrazu Logos dal celkom nový obsah, ako je to vyjadrené už v prvých vetách Prológu. Svojím špecifickým obsahom dalo Jánovo evanjelium všetkým
cirkevným obciam, pochádzajúcim z pohanokresťanstva, novú orientáciu, ktorú nenašli v listoch sv.
Pavla. Sv. Ján sprostredkoval kresťanom poznanie,
že Ježiš Kristus nie je len Mesiáš očakávaný židmi,
ale je Spasiteľom celého sveta.
V období ateizácie mnohí spochybňovali historickosť Ježiša Krista. Predstavitelia racionalistov
a ateistickej ideológie dokonca išli až tak ďaleko,
že v ňom videli len mytologickú osobnosť. Dnes na
základe historických materiálov je táto mienka
prekonaná. Kresťanské historické pramene (novozákonné spisy a starokresťanská literatúra), židovské historické pramene (Jozef Flávius, Talmud...)
a historické pramene pohanského pôvodu (Plínius,
Traján, Tacitus, Suetonius, ...) možno považovať
za spoľahlivé a historicky plnohodnotné, takže ich
možno uvádzať ako bezpečné svedectvo
o historickosti Ježiša Krista a jeho Cirkvi4.
Historického Ježiša Krista môžeme vsadiť do
konkrétnej dejinnej súvislosti: narodil sa
v Betleheme pred smrťou kráľa Herodesa Veľkého
(ktorý zomrel pravdepodobne r. 1 pred Kr.5, hoci
oficiálne sa uvádza r. 4 pred Kr.); bol ukrižovaný
v Jeruzaleme za rímskeho gubernátora Poncia Piláta 14. alebo 15. nisana (marec/apríl) 30 – 334.
Ježiš Kristus (heb. Jehošua = Boh je spása, gr.
Christos = Pomazaný, Mesiáš) – jednorodený Syn
Boží, druhá Božská osoba Svätej Trojice, opravdivý Boh a opravdivý človek, ktorý v prisľúbenom
čase vzal na seba ľudskú podobu, aby svojou smrťou na kríži vykúpil celé ľudstvo3. Ježiš Kristus ur-

1

Vatikánsky rozhlas 29.1.2012;
Lexikón svetových náboženstiev;
František Vnuk: Príručný slovník kresťanstva;
4
Viliam Judák: Dejiny mojej Cirkvi;
5
Historická revue 6/2000, str. 3.
2
3

Pokračovanie nabudúce.
Marián Sovík
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O MANŽELSTVE

Môže byť manželská kríza pozitívnym javom?
Ako ľudia sme bytosti neustále vystavované
riziku vzájomných konfliktov. V živote sa dostávame do mnohých krízových situácií, ktoré sme
nútení riešiť. Kríza však môže byť zdrojom novej
vitality, lepšej komunikácie. To, čo je pevné, je
obyčajne postavené na tvrdých základoch.

žíva ako krízové obdobie vlastného rastu, ako akési
„druhé dospievanie“. Partner cíti nepochopenie,
pretože neraz nechápe ani sám seba. Symptomatické sú pocity osamotenosti, rozčarovania, vlastnej i
manželovej obmedzenosti, pochybnosti, depresie,
nedostatok sebadôvery, rozpoltenosť a znechutenie
z doterajšej práce. Prítomná býva ľahostajnosť k
životu, neujasnené perspektívy, povedomie smrti a
podobne. Aj túto periódu treba akceptovať ako obdobie rastu, ako čas premeny k plnšej zrelosti.
Pocity, o ktorých sme sa zmienili, bývajú príčinou zlopovestného „démona du midi“ (túžby po
dobrodružstvách života na poludnie života), ktorý
je inými slovami známou „krízou štyridsiatnikov“. Prof. Gautier v týchto stavoch odporúča, aby
sme naďalej dôverovali životu, aby sme v tichu a s
rešpektom zostávali verní svojmu partnerovi. Vtedy prichádza čas, aby sme si uvedomili, že nemáme očakávať to, čo
nám partner nemôže dať. Aby sme to,
čo môže dať iba
Boh, hľadali v Ježišovi: pokoj, lásku, zahĺbenie sa do
seba,
schopnosť
sebadarovania.
Práve v našom
vlastnom
vnútri,
kde zostáva Boh,
treba hľadať našu najhlbšiu túžbu, ktorá nám dáva
schopnosť žiť, hoci by sa aj všetko ostatné pominulo.

Kríza – výkrik partnera
V kresťanskom chápaní sú „krízy” či „kríže”
predzvesťou vzkriesenia. Manželské krízy neraz
vyplývajú len z toho, že partneri neodpovedajú na
vzájomné výzvy, na volania po potrebe pozornosti,
ocenenia, vypočutia, pochopenia. Na výzvy manželského partnera po zmyslovej radosti, uspokojujúceho prístupu a pod. Krízy bývajú často volania o
pomoc, výkriky trpiaceho partnera. Majú podobu
sĺz, trucu, mlčanlivosti, chuti po pomste, sú strachom, obavou, možnože je v ich pozadí nejasné
ochorenie. Neraz ústia
do agresivity, zneužívania liekov, ba až k
uchyľovaniu sa k nevhodným utišujúcim
prostriedkom ako drogy, či najmä alkohol.
Kríza však môže
byť aj štartovacou plochou pre ďalší vzlet.
Nikdy nedoceníme dôležitosť vzájomných
rozhovorov a odpustenia. Manželský pár môže
priam „umierať na ticho“. Domáca scéna je vlastne
výkrik partnera, ktorý chce toho druhého vytiahnuť
von z uzamknutosti, zamĺknutosti. Chce ho prebrať
z ticha, do ktorého sa skrýva za správami, novinami, televíziou. „Keby sa manželia vedeli rozprávať, bolo by omnoho menej utrpenia“, hovorí manželský poradca Jean Gauthier, ktorý považuje za
najväčšieho nepriateľa vernosti ľahostajnosť. Práve
tá manželstvo zabíja. Nevera v sexuálnej oblasti
býva len dôsledok inej nevernosti. Otázky vzájomnej komunikácie nájdeme dnes rozobrané v početných dielach. (Dobre sú podané i v knihe švajčiarskeho psychiatra P. Tourniera Difficultés conjugales, slovenský preklad Porozumenie v manželstve).

A dvaja už budú jedno
„…len treba vedieť, ktorým z tých dvoch,”
vtipne poznamenáva na margo výroku spisovateľ
Bernard Shaw.
Manželskému vzťahu vôbec neprospieva, ak sa
manželia v úsilí o vzájomnú „vernosť“ obetujú natoľko, že potlačia vlastnú osobnosť, uhasia svoje
vlastné impulzy, ak dajú celkom nabok svoje šľachetné ciele alebo méty, ku ktorým ich predurčil
charakter ich osobnosti.
Obľúbený manželský poradca a kňaz, autor
mnohých výborných publikácií Denis Sonet nazýva
tento jav „fagocytózou“ manželského partnera (v
biológii pod týmto pojmom rozumieme pohlcovanie jednej bunky, či baktérie druhou).
Ak máme zostať verní svojmu partnerovi, najsamprv musíme zostať verní sami sebe. V hĺbke tu

Problematická štyridsiatka
Osobitná pozornosť patrí krízam v čase štyridsiatky, kedy sa manželia dostávajú do širšieho kontextu tejto „tranzitnej fázy“ života. Tá sa často pre[8]

O MANŽELSTVE
nejde len o naše momentálne pocity, ale o vernosť
svojmu hlbokému „ja“, tomu vnútornému a nemennému bytiu, ktoré sa pre výber partnera definitívne rozhodlo, a tak vytvorilo trvalý zväzok.

otvorení radám, mali by sa vedieť poradiť so psychológom, s kňazom, s priateľom, s niekým tretím.
A vždy je tu výzva bedliť, lebo láska sa uchováva v
krehkých nádobách.
Zotrvať vo vernosti môže byť problematickejšie v prípadoch, keď je naša vlastná identita nejakým spôsobom zranená. Máme však k dispozícii
nadprirodzené prostriedky. Tajomstvom úspechu
manželov je Božia prítomnosť medzi nimi. Boh
nás stvoril na svoj obraz. Urobil z nás rodinnú bytosť na obraz svätej Trojice. Bez prestania nás pozýva vstupovať do dynamiky lásky, ktorá zjednocuje tieto tri Božské osoby.

Život pre Boha v manželstve
Vernosť je cesta slobody, ktorú si denne vyberáme, najmä však vtedy, keď sa objaví niečo nečakané. Vernosť nás oslobodzuje od momentálnych
chutí, od našich povrchných pocitov. Pripútava nás
k tomu, čo je v nás hlboké a trváce. Vyžaduje napredovanie v pravde: „Pravda vás oslobodí“. Je to
postoj priehľadnosti srdca. „Kráčať spoločne neznačí zákonite kráčať tým istým krokom,“ hovorí
spisovateľka a matka rodiny Christine Ponsardová.
V manželstve sme povolaní vzájomne sa posväcovať. Tu neexistuje jeden aspekt života, ktorým by
bol náš život s Bohom a druhý aspekt, náš manželský život. Je tu len jeden život, život pre Boha v
manželstve. Vieru nemôžeme prežívať tak, ako keby sme boli slobodní, bez manželského partnera, a
práve to je vernosť. Povolanie každého z nás je jedinečné, a povolanie každého z dvoch partnerov
takisto. Nemožno partnera kopírovať, napodobňovať ho, ani dovoľovať, aby len on udával všetkému
tón podľa jeho vlastnej vôle. Rovnako nie je žiaduce všetko vnútorné vyjadrovať navonok, lebo duchovný život sa v hĺbke prežíva v samote a v mlčanlivosti, aj medzi manželmi. Úsilie o manželskú
vernosť je výzvou rešpektovať a umožňovať duchovný pokrok druhého z manželského páru
bez toho, aby sme ho chceli riadiť po svojom, alebo poznať aj to, čo je jednoducho „nesprostredkovateľné“.

Aktivovať milosti
Ak majú manželia problémy, najlepšou terapiou je modlitba k Duchu Svätému. Zabudli sme na
poklady milosti, ktoré dáva Cirkev osobám v nebezpečenstve, zabúdame na silu sviatosti manželstva. Tradícia cirkevných otcov, najmä sv. Jána
Zlatoústeho, hovorí o „manželských Turícach“ pri
spoločnej modlitbe k Duchu Svätému. Boh si želá
nadovšetko, aby mohol navštíviť svoj ľud! Môžeme sa spolu modliť aj v tichu, adorovať Pána,
chváliť ho, odriekať desiatok, byť spolu na bohoslužbe. Milosti plynúce zo sviatosti manželstva
treba „aktivovať“. A práve tie uzdravia naše rodiny. Do manželského života treba prijať Božskú
lásku, v ktorej sa každá jedna z troch Božských
Osôb prijíma a dáva…
Na záver si pripomeňme myšlienky Jána Pavla
II. rodinám počas návštevy v Saint-Anne d´Auray
vo Francúzsku v septembri 1996: „Manželský život
nie je nikdy bez skúšok. Prináša aj bolestné chvíle,
kedy sa nám zdá, že láska sa vytráca a dôvera v
druhého i v seba zlyháva. Manželia načerpajú silu
v zjednotení sa s pocitmi Krista v noci Veľkého
piatku. Mnohí zakúsili, ako prežitá skúška prispieva k očisteniu lásky. Manželia však budú prežívať
aj intenzívne chvíle radosti, ktoré vyplývajú z ich
spojenia v láske a pripomínajú, že napriek utrpeniu
prichádza oslňujúce svetlo a konečné víťazstvo
Veľkonočného rána. Sviatosť manželstva má tak
paschálnu štruktúru.“
Cestou odpúšťania môžeme opäť nadobudnúť
sebadôveru a nastoliť vzájomné zjednotenie. Hodnotný manželský a rodinný život je možný len
vďaka neprestajnému úsiliu o obrátenie sa a zriekanie sa vlastného egoizmu.

Aby sme vo vernosti vytrvali…
Priblížme si ešte niekoľko odporúčaní otca Soneta z knihy Réussir notre couple (Dobrý
manželský vzťah). Práve tí manželia, ktorí žijú v
dobrom vzájomnom vzťahu, by si mali dávať veľký pozor na nebezpečné zotrvávanie vo vlastnej intímnej uzavretosti. Mali by sa otvoriť aj iným. Svoj
vlastný duchovný vývoj by mali stále konfrontovať
vo vzájomných dialógoch. Lásku treba živiť ako
oheň, prikladať naň malé polienka, a to stálou pozornosťou. Občas by si mali pripraviť vynaliezavé
prekvapenia. Manželskému partnerovi treba dopriať aj chvíle slobody, dať mu právo na jeho
vlastnú existenciu. Slobodu by nemali hľadať mimo svojej vlastnej dvojice, ale práve v jej vnútri by
sa mali cítiť slobodní. Vždy by si mali nájsť čas
pre seba, pekné chvíle by mali prežívať aj ako
manželia sami, len v dvojici. Napokon, mali by byť

www.zastolom.sk
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Z REDAKČNEJ POŠTY

Samota
Biblia, kniha kníh, nás učí žiť v spoločenstve.
Život, to sú vzťahy. Smrť, to je stav bez vzťahov.
Vzťahy sú rôzne. K sebe samému, k prírode,
k svojim blížnym, k Bohu. Každý človek žije vo
vzťahoch, inak to nejde. Kresťanský anarchisti (filozoficko-politický smer založený L. N. Tolstojom) odmietajú cirkev. Ja sám som sa väčšinu svojej mladosti za kresťanského anarchistu považoval.
Potom som však pochopil, že Cirkev zohráva
v tomto svete dôležitú úlohu. Odmietať Cirkev je
privilégium bohémskych intelektuálov. Bežný človek však Cirkev potrebuje. Často je to jeho jediný
kontakt s Božím učením. Egoista si myslí, že môže
žiť sám a že iných nepotrebuje. To je však hriešne
myslenie. Ak nedokážeme milovať ľudí, nedokážeme milovať ani Boha. Ak odmietame spoločenstvo, sme duchovne mŕtvi.
Avšak predsa len sa chcem prihovoriť za samotu. Samota je soľou života. Dáva mu ten správny odtieň chuti. Bez samoty človek duchovne nerastie. Samota nemusí byť len deštruktívna, definitívna a pustá. Môže byť konštruktívna a napĺňať
človeka radosťou. V konečnom dôsledku, nikdy
nie sme sami. Vždy je s nami Boh. A práve tieto
osamelé chvíle s Bohom nás posúvajú na našej duchovnej ceste ďalej. Keď sa zo samoty vrátime
späť medzi ľudí, môžeme svetlo nášho precitnutia
hlásať ďalej. V samote človek prežíva veci intenzívnejšie, má oveľa silnejší pocit bytia.
Aj ja sám som sa k Bohu dostal empiricky skrze samotu a prírodu. Hneď v prvej kapitole listu
Rimanom apoštol Pavol píše o prirodzenom zjavení Boha v prírode. Ja som už od malička cítil
v sebe prítomnosť Boha, avšak o jeho existencii
som pochyboval. Keď som začal v neskorších rokoch chodiť sám do
prírody, uveril som.
Ako sa to stalo?
V samote a občas aj
v zúfalstve som počul
Boží hlas. Nie skutočný, nedostali sa mi
prorocké audície, ale
bolo to vocatio interna
(vnútorné
volanie),
keď ma Boh oslovil
a povolal na službu. Cítil som v sebe náhly prílev
energie. Ovládol ma pokoj. Toto všetko prišlo cez
modlitbu. Ako Daniel vo svojej izbietke, som kľakal na vrcholoch kopcov na kolená a ďakoval Bohu
za jeho ochranu. Veľa som sa vo svojej samote

modlil. Najkrajšie modlitby vznikajú pri chôdzi.
Dlhá, monotónna chôdza odhaľuje v človeku skry-

té rysy osobnosti. Niektoré východné náboženstvá
poznajú meditácie chôdzou. Veru, niečo na tom
bude. Keď kráčate hodiny, dni, týždne, zrazu sa vo
vás niečo zlomí a pocítite prítomnosť niečo vyššieho vo vašom vnútri. Sú to tie vyššie princípy, kvôli
ktorým sa oplatí žiť. A naozaj sa oplatí dlho putovať za Božím hlasom. Nie je to skutok záslužný,
ktorým si chcem od Boha niečo vyprosiť a dokázať
mu svoju oddanosť. Je to forma môjho duchovného
rastu.
Avšak aj samota v dave má blahodarné účinky.
Spoločnosť ľudí nás občas môže rozptyľovať od
vznešenejších myšlienok. Človek nemusí putovať
dlhé kilometre a skrývať sa v divočine, aby bol
sám. Ak si nájde chvíľu čas, zatvorí za sebou dvere
a v samote študuje Písmo a modlí sa, jeho deň zozlatne. Najlepšie je, keď to robí každé ráno. Len tak
naštartuje svoj deň dokonalo a pokorne. Veď aj Ježiš, keď mal urobiť nejaké dôležité rozhodnutie
alebo sa chýlilo k dôležitým udalostiam v jeho živote, odchádzal do
samoty so svojím Otcom. Nenechajme sa rozptyľovať svetskými
záležitosťami, ktorými nás chce Satan odtrhnúť od Boha. Vyzbrojme sa
brnením Božím a verme.
Nechcem tu obhajovať asociálne správanie. V samote si človek
najviac uvedomí, že potrebuje ľudí.
Potom sa k nim správa s o to väčšou
láskou. Tak ako vo všetkom, aj tu treba poznať tu
správnu mieru. Biblia nás učí triezvosti. Všetkého
veľa škodí. Ale škodí aj to, keď je toho málo.
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Tomáš Priehradný

PÝTAME SA...

Prečo sa Boha nebojíme, necítime bázeň pred ním?
Pocit vlastnej sebestačnosti, vlastného individualizmu často vytláča vzťahy, rešpekt, sebareflexiu či úctu k ostatným. Preto sa mnohokrát vytráca
postoj, vzťah k Bohu. Človek si to často odôvodňuje tým, že by musel obetovať slobodu v prospech
niekoho. Je mu jedno či je to Boh alebo človek.
Veľký rozdiel je medzi strachom a bázňou. Preto
chcem naň poukázať vysvetlením významu strachu
a bázne a čo prinášajú do života človeka
a samotnému človeku.
Strach je emóciou, ktorá vzniká ako reakcia na
hroziace nebezpečenstvo. Je sprevádzaný prejavmi
– zblednutie, chvenie, zrýchlené dýchanie, búšenie
srdca, zvýšenie krvného tlaku, niekedy husia koža.
Ide o normálnu reakciu na skutočné nebezpečenstvo alebo ohrozenie, ktorá má človeka pripraviť
na útek, únik alebo obranu. Strach motivuje
k vyhnutiu sa nebezpečenstvu alebo k úteku pred
ním. Kde to nie je možné, tam sa často mení strach
na agresiu.
Bázeň pred Bohom
je darom, ktorých zoznam uvádza prorok Izaiáš (Iz, 11, 2-3). Izaiáš
o týchto daroch hovorí
vo svojom proroctve,
ktoré sa vzťahuje na Mesiáša, ktorý bude nimi
v plnej miere vystrojený.
Ten istý prorok o bázni
hlása aj tieto slová: „Bázeň pred Pánom bude jeho poklad.“ Z tejto Božej pravdy vyplýva, že
ak má byť pokladom, tak sa nestotožňuje so strachom. Bázeň nie je strach. Strach nie je poklad.
Pred strachom sa bránime, pretože nám naháňa
obavy, neistoty. Sme nesvoji a práve preto je strach
neobľúbený. Vieme, kto je pôvodcom strachu. Určite to nie je Boh. Bázeň posilňuje vedomie úcty
voči Bohu a vzbudzuje radosť zo služby Bohu.
Táto udalosť nám môže slúžiť ako svedectvo:
Stala sa matke, ktorá mala zavedené vnútromaternicové teliesko. Zdalo sa, že počala. Neskôr sa potvrdilo, že je to pravda. Pritom sami lekári boli
udivení nad tým, ako je to možné. Kňaz radil, aby
nič mimoriadne v tejto situácii nekonala. Nech
všetko nechá na Božiu vôľu. Keď tehotenstvo po-

stupovalo, lekári jej radili potrat z dôvodu, že dieťa, ak aj príde na svet, určite nebude v poriadku,
zaiste bude postihnuté. Dieťa sa narodilo a narodilo
sa v poriadku. Dnes je z neho kňaz. Pri počúvaní
alebo čítaní podobných udalostí nás preniká bázeň
pred Bohom, pretože takto je možné konať len Bohu, všemohúcemu Bohu.
Iný pohľad na dar bázne pred Bohom nás uvádza k vnútornej sile odporovať hriechu, chrániť sa
pred ním. Ak máme v srdci bázeň pred Bohom,
silnejšie odporujeme hriechu. Boh nás povzbudzuje
aj týmito slovami: „Ako pred jedovatým hadom,
tak utekaj pred hriechom, lebo ak sa k nemu priblížiš, privinie ťa k sebe“ (Sir 21, 2). Sv. apoštol Pavol nás povzbudzuje: „S bázňou a s chvením pracujte na svojej spáse“ (Flp 2, 12). Žiaľ, nešťastím
mnohých je práve to, že sa neboja hriechu, lebo
u nich niet bázne pred Bohom. Napríklad, keď prichádzajú snúbenci žiadať o sviatosť manželstva,
zisťuje sa, že ich stav života
nie je v poriadku, že v ňom
nerešpektujú Boží zákon.
Nerešpektujú Boha, lebo „
dnes je taká doba“. Vyvstáva
otázka: „Nezdá sa vám odvážne teraz od Boha žiadať,
aby požehnal nesvätý život,
keď nerešpektujete to, čo od
vás žiada Boh? Kde beriete
toľko odvahy? Nechýba vám
bázeň pred Bohom? Obranná
reakcia sa dá vyjadriť aj týmito slovami: „Neprávosť
našepkáva
hriešnikovi
v hĺbke jeho srdca; pred jeho očami nieto bázne
Božej. Sám sebe lichotí do vlastných očí, aby nemusel poznať svoju neprávosť a zanevrieť na ňu“
(Ž 36, 2 – 3).
Tam, kde je bázeň, tam je požehnaný život.
A kde je požehnaný život, tam je aj šťastie človeka.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strach
Viliam Judák: Putovanie ku Sviatosti birmovania a moja cesta po nej
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Miloš Hlucháň ☺

DETSKÝ KÚTIK

Ahojte, Slniečka ☺!
Mesiac prešiel ako voda a my tu máme máj,
o ktorom sa hovorí, že je to mesiac lásky. My
kresťania nazývame tento mesiac ako mesiac
Panny Márie. V máji si totiž osobitným spôsobom (májovými pobožnosťami) uctievame Pannu Máriu. Sú v ňom tieto dve spomienky: Panny
Márie Fatimskej – 13. mája a Panny Márie Pomocnice kresťanov – 24. mája. Dnes by som
vám rada porozprávala o Panne Márii, našej nebeskej mamičke a trošku vám priblížila dané
spomienky.
Ako už určite viete, Panna Mária bola Ježiškovou mamičkou. No mnohí z vás si možno neuvedomujú, že je aj našou nebeskou mamičkou.
Možno to nevidíte a necítite, no tak ako nás miluje Pán Ježiš, tak nás miluje aj Panna Mária.
Stará sa o nás a má o nás
strach. Chcela by nám veľakrát pomôcť, no my ľudia na
ňu často zabúdame a nemodlíme sa k nej. A predstavte si,
deti, aké smutné by boli vaše
mamičky, keby sa vám prihovárali a vy by ste im neodpovedali, ani by ste si ich nevšímali. Určite by z toho boli
veľmi nešťastné a plakali by.
No a tak je to aj s Pannou Máriou, aj ona je smutná, keď sa
s ňou nerozprávame, nevšímame si ju. No a ako sa jej
prihovárať? Máme veľa modlitieb, ktorými sa
modlíme k Panne Márii. Napríklad Zdravas Mária, Raduj sa nebies Kráľovná, rôzne Litánie k
Panne Márii a mnohé iné. Jej najobľúbenejšia je
však zrejme sv. ruženec. Ako to viem? Čítaj ďalej a dozvieš sa.
Každý rok 13. mája si pripomíname zjavenia Panny Márie vo Fatime v Portugalsku. Vo
Fatime sa Panna Mária zjavila trom malým nevzdelaným deťom, pastierikom, ktoré nevedeli
čítať ani písať. Lucia mala v tom čase 10 rokov,
František 9 a Hyacinta 7. V nedeľu 13. mája
1917 keď pásli ovečky, ako zvyčajne sa im nad
mladým dubom okolo jednej popoludní zjavila
tajomná pani. Bola oblečená v bielom a žiarila
ako slnko. Deti boli ako obarené. Lucia sa napokon osmelila a spýtala sa: “Kto ste, pani, a

odkiaľ prichádzate?” Tajomná pani jej odpovedala, že prichádza z neba. Lucia sa jej potom
opýtala, či aj ona, Hyacinta a František prídu do
neba a čo od nich pani chce. Pani ich ubezpečila, že všetci traja prídu do neba a že chce od
nich, aby vždy 13. v mesiaci prichádzali na to
isté miesto, šesť mesiacov po sebe. A tiež chce,
aby sa veľa modlili a že potom im povie, čo od
nich žiada. Taktiež im povedala, aby sa modlili
ruženec, ktorý má byť zbraňou v boji proti satanovi. Neskôr v ďalších zjaveniach, sa im Panna
Mária predstavila ako Matka a ako Ružencová
Panna Mária. Chcela, aby sa všetci traja naučili
čítať a písať. Panna Mária týmto trom deťom
zjavila aj tri posolstvá, v ktorých im ukázala,
ako veľmi budú ľudia trpieť, ak sa nepolepšia,
nebudú sa mať radi, nebudú si
pomáhať a modliť sa. Taktiež
deti naučila modlitbu, ktorá sa
modlí po každom desiatku sv.
ruženca: “Ó Ježišu, odpusť
nám naše hriechy, zachráň nás
od pekelného ohňa, priveď do
neba všetky duše, najmä tie,
ktoré najviac potrebujú tvoje
milosrdenstvo.” Je to fatimská
modlitba, ktorá bola pridaná
ako odprosujúca modlitba za
hriešnikov. Na miesto kde sa
kedysi zjavila Panna Mária, v
súčasnosti chodí mnoho pútnikov a je obľúbeným miestom veriacich. Možno sa tam raz pôjdete pozrieť a pomodliť aj vy.
Už z týchto jej zjavení deti môžeme vycítiť, ako
veľmi nás má Panna Mária rada, ako jej na nás
záleží a ako nám chce pomáhať a nechce, aby
sme trpeli. Ľudia sa dlhé roky na ňu obracajú
ako na svoju Pomocnicu a častokrát sú ich modlitby aj vypočuté. Tak nezabúdajte na to ani vy a
modlite sa k nej.
Aj keď je mesiac máj zvlášť zasvätený Panne Márii, nezabúdajte na ňu aj v nasledujúcich
mesiacoch. Naopak, májové pobožnosti by nás
mali povzbudiť a naučiť nás úcte k Panne Márii,
ktorú si máme v svojich srdiečkach nosiť počas
celého roka, či celého svojho života.
Vaša Makrelka
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OZNAMY
Doplnenie názvu tajomstiev radostného ruženca
Slovenskí biskupi na plenárnom zasadaní
schválili doplnenie názvu tajomstiev radostného
ruženca. K štvrtému a piatemu tajomstvu radostného ruženca biskupi doplnili zmienku o svätom Jozefovi, ženíchovi Panny Márie. Po novom sa budú
tieto tajomstvá nazývať:
4. tajomstvo: Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom, v chráme obetovala
5. tajomstvo: Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom, v chráme našla.
Biskupi svoje rozhodnutie zdôvodnili tým, že
svätý Jozef „bol podľa Svätého písma prítomný pri
obetovaní dieťaťa Ježiša v chráme a tiež pri nájdení 12-ročného Ježiša po sviatkoch v Jeruzaleme”.
Doplnené znenie tajomstiev podľa slovenských
biskupov plnšie vystihuje obsah biblických udalostí.
Pápež František oznámil mimoriadny Svätý
rok milosrdenstva
Pápež František oznámil slávenie Jubilejného
roku milosrdenstva. Tento Svätý rok sa začne na
nastávajúcu slávnosť Nepoškvrneného Počatia
Panny Márie 8. decembra 2015 a zavŕši sa 20. novembra 2016, v nedeľu Nášho Pána Ježiša Krista,
Kráľa vesmíru a živej tváre Otcovho milosrdenstva.
Májové pobožnosti
Mesiac máj je tradične zasvätený úcte našej
nebeskej Matke, Panne Márii. Májové pobožnosti
sa budeme modliť štvrť hodinu pred večernou svätou omšou.
Päť Fatimských sobôt v našej farnosti
Oznamujeme Vám, že v mesiacoch máj až október budeme sláviť v našej farnosti každú prvú
sobotu Fatimské soboty k ucteniu Panny Márie.
V sobotu ráno o 8.00 h Vás pozývame na svätú
omšu k ucteniu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Po svätej omši bude spoločná modlitba fatimského ruženca a zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Mariánsku pobožnosť ukončíme
pri kaplnke Panny Márie Fatimskej Loretánskymi
litániami.
Misijná púť detí
Milé deti, aj v tomto roku 9. mája by sme sa
chceli všetci spolu zúčastniť na Misijnej púti detí
v Rajeckej Lesnej. Pridajte sa k nám a prežite deň
plný zábavy a modlitby. Prosíme aj vás, milí rodi-

čia, podporte svoje deti,
aby sa zúčastnili na tejto
púti a získali tým nových kamarátov vo farnosti. Tešia sa na Vás
Vaši animátori.
Ohlášky
Sviatosť manželstva
chcú prijať Oleg Hrihorik, gr. kat., narodený 22.
10. 1990, bývajúci v Bohdane – Ukrajina a Terézia
Pečková, rím. kat., narodená 25. 8. 1991, bývajúca
v Martine – Priekope. Sobáš bude 9. mája o 15.00
h. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke k uzavretiu týchto manželstiev, nech to láskavo
čím skôr ohlási na Farskom úrade.
Slovensko – moravský večer
V sobotu 16. mája sa o 19.00 h v KKD uskutoční koncert krásnych moravských piesní v podaní
známeho speváka Jožka Černého a jeho cimbalovej
muziky. Vstupenky si môžete v predpredaji zakúpiť u pani kostolníčky alebo v Mestskej knižnici
Hany Zelinovej. Cena jedného lístka je 10.- €. Slovensko – moravský večer bude sprevádzaný výstavou slovenských výšiviek a drevorezieb. Bližšie
informácie nájdete na plagáte.
11. rozhlasová púť do Chrámu Božieho milosrdenstva v Krakove
V sobotu 9. mája sa uskutoční 11. rozhlasová
púť Rádia LUMEN do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. V prípade záujmu môžete zorganizovať farskú púť.
Deň matiek
Druhá májová nedeľa je sviatkom všetkých našich mamičiek. V nedeľu 10. mája im chceme vyprosovať Božie požehnanie a spoločne im poďakovať za všetko, čo vo svojom živote robia pre svoje
deti. Prosíme deti, aby si
v nedeľu na svätú omšu
priniesli malý kvietok,
ktorý kňaz požehná a deti
ho potom darujú svojej
mamičke alebo babičke.
Detské letné tábory
Milé deti, aj tento rok
Vás zo srdca pozývame na
detské letné tábory, ktoré
sa uskutočnia v krásnom rodinnom prostredí rajeckej doliny v Kuneráde. Máte možnosť prežiť týž-
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deň plný zábavy, atrakcií, huncútstiev, ale aj modlitby a získať nové priateľstvá v našej farnosti.
Uskutočnia sa dva turnusy, a to prvý v čase od 3.
júla do 8. júla a druhý v čase od 8. júla do 13. júla
2015. Tešia sa na Vás Vaši animátori.
Nimfa 2015
Pozývame všetkých miništrantov na letné miništrantské tábory NIMFA 2015, ktoré organizujú
bohoslovci nitrianskeho seminára. Bližšie organizačné informácie Vám podá pán kaplán.

a príbuzných prvoprijímajúcich detí, aby si počas
týždňa pred touto slávnosťou vykonali svätú spoveď. Spovedáme ráno i večer pred svätou omšou.
Prvoprijímajúce deti a rodičov, ktorí sú počas týždňa odcestovaní, budeme spovedať v sobotu 30.
mája od 9.30h.

detí

Pozvánka na koncert
Pozývame Vás na koncert organistky Mgr.art.
Marty Gáborovej a speváčky Dominiky Machutovej pod názvom Ave Mária. Koncert sa uskutoční
v nedeľu 31. mája po večernej sv. omši o 19. h.
Koncertom chceme zakončiť mesiac máj, v ktorom
sme sa intenzívnejšie modlili k Panne Márii.

V nedeľu 31. mája pri svätej omši o 9.30h bude slávnosť „Prvého svätého prijímania“. Deti spolu s rodičmi nech sa najneskôr o 9.15h zhromaždia
pred KKD. Predná časť kostola bude rezervovaná
výslovne pre rodičov.
Prosíme
rodičov,
krstných
rodičov

Mestská polícia varuje
Mestská polícia nás požiadala o tlmočenie varovania, že kto bude parkovať mimo vyznačených
parkovacích miest na Námestí S. Zachara, bude ho
polícia pokutovať.

Prvé sväté prijímanie a sviatosť zmierenia

Život na cirkevnej ZŠ s MŠ A. Bernoláka
Knihomoľ 2015
Počas mesiaca marec - mesiaca knihy, sme vymysleli pre žiakov 1. stupňa súťaž v čítaní. Žiaci mali
za úlohu čo najviac čítať a zaznamenávali si to zošitka, kde im rodičia podpisovali každých 10 minút čítania. Z každého ročníka sme vybrali 5 najlepších čitateľov, ktorí mali za odmenu spať v škole. Pre deti
sme si pripravili bohatý večerný program. Hosťami našej noci boli víťazi Okresného kola Hviezdoslav
Kubín – Karolko a Oliver, ktorí nám zarecitovali svoje víťazné ukážky. Večer pokračoval hrou, kde mali deti za úlohu plniť úlohy pripravené po celej škole. Každému sa podarilo nájsť poklad a odniesli si
domov peknú spomienku na svoje veľké úsilie počas celého mesiaca. Deťom, ale aj pani učiteľkám, sa
noc v škole veľmi páčila a mnohým sa ráno nechcelo ísť ani domov. Ďakujeme všetkým za prípravu a
účasť na tejto milej akcii.
Testovanie deviatakov
Deň 15. apríl bol pre všetkých deviatakov veľmi dôležitý a náročný deň. Na celom Slovensku prebiehalo testovanie 9, v ktorom si deviataci (bolo ich viac ako 41 tisíc) overovali svoje vedomosti
v predmetoch slovenský jazyk a matematika. Aj deviataci na našej škole si po náročnej príprave
v predchádzajúcich týždňoch preverovali svoje vedomosti. Držíme im palce, aby dobre dopadli.
O výsledkoch našich žiakoch v testovaní 9 Vás budeme informovať.
Divadlo pre prvý stupeň
V utorok 21. apríla sa žiaci prvého stupňa zúčastnili divadelného predstavenia Sen jedného duba,
ktoré sa uskutočnilo v JMC v dopoludňajších hodinách. Stali sa aspoň na chvíľu súčasťou lesa a života
jedného stromu – duba. Uvedomili si prostredníctvom príbehu a skvelých hercov, ako my – ľudia častokrát ubližujeme stromom a ničíme prírodu okolo nás. Ďakujeme bábkovému divadlu BABADLO z
Prešova za hlboký umelecký zážitok a skvelé herecké výkony.
Celoslovenské štvrté miesto našich stolných tenistov
Naši mladí stolní tenisti J. Švento, J. Valach, T. Kalinka a J. Bielesch zakončili svoje účinkovanie konfrontáciou s najlepšími družstvami jednotlivých krajov, ktoré sa konalo v Košiciach. Zo
skupiny postúpili do semifinále z prvého miesta. V semifinále sa stretli s chlapcami z Leopoldova,
s ktorými prehrali nešťastne 3:4. Od postupu do finále ich delili 2 neúspešne zahrané loptičky!
V súboji o medailové 3. miesto prehrali so ŽIAR/Hronom 3:4 a obsadili nepopulárne 4. miesto. Za dobré výkony a vzornú reprezentáciu našej školy im ďakujeme.
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Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac
máj 2015
Všeobecný: Aby sme odmietali kultúru Đahostajnosti a o to viac sa venovali trpiacim
blížnym, osobitne chorým a chudobným.
Evanjelizaþný: Aby príhovor Panny Márie pomohol kresĢanom žijúcim v sekularizovaných
krajinách daĢ sa do služby ohlasovania Ježiša Krista.
Úmysel našich biskupov: Aby sme nezabúdali, že máme u Boha orodovníþku – 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 pomáhaĢ kresĢanom, aby spojili svoju modlitbu a svoj život s modlitbou a s poslaním všeobecnej Cirkvi.
Pripomínajú nám to všeobecné a evanjelizaþné úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré Svätý Otec každý rok vyhlasuje.
Patrónkou þlenov Apoštolátu modlitby je okrem sv. Františka Xaverského aj sv. Terézia z Lisieux, panna a uþiteĐka
Cirkvi. Sv. Terézia poznala Apoštolát modlitby. Vo svojich posledných autobiografických poznámkach napísala:
„Túžim byĢ dcérou Cirkvi, tak ako bola naša matka svätá Terézia z Avily, a modliĢ sa na úmysly nášho Svätého Otca.“

>ŝƚƵƌŐŝĐŬĠƐůĄǀŶŽƐƚŝ͕ƐǀŝĂƚŬǇĂƐƉŽŵŝĞŶŬǇƐǀćƚǉĐŚ
Mesiac máj je zasvätený úcte Preblahoslavenej Panne
Márii – KráĐovnej mája.
1. mája – sv. Jozefa, robotníka
2. mája – Fatimská prvá sobota, sv. Atanáza, biskupa
a uþiteĐa Cirkvi
13. mája – Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej
13., 15. a 16. mája – prosebné dni
15.- 23. mája – Novéna k Duchu Svätému
14. mája – SlávnosĢ Nanebovstúpenia Pána

16. mája – sv. Jána Nepomuckého, kĖaza a muþeníka
17. mája – zbierka na katolícke masmédiá
24. mája – SlávnosĢ zoslania Ducha Svätého – Turíce
26. mája – sv. Filipa Neriho, kĖaza
28. mája – Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a veþného kĖaza
31. mája – SlávnosĢ Najsvätejšej Trojice – Prvé sväté
prijímanie
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Sväté omše

Krsty

Vrútky

Júlia Kubenová
Filip Beca
Lukáš Tuka

v nedeĐu: 7:30, 9:30, 11:00, 18:00
v týždni: 6:30, 18:00
Svätá spoveć: príležitosĢ pred každou svätou omšou, na
prvý piatok spovedanie od 15:00.
Úradné záležitosti (krsty, sobáše, vybavovanie krstných
listov a iné): môžete najlepšie vybaviĢ v úradných
hodinách okrem nedele po rannej a veþernej svätej omši
v þasoch 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
Veþeradlá modlitby s Pannou Máriou:
v stredu o 16:45 h (v mesiacoch máj, október o 16:30 h) a
každú prvú nedeĐu v mesiaci o 16:45 h
Príspevky do Svetla pravdy: do schránky SP alebo
osobne redaktorom SP
Farské oznamy a úmysly svätých omší: každý týždeĖ sú
aktualizované na farskej stránke http://vrutky.fara.sk/

Sobáše
Jozef Placko a Alica Škovirová
Jaroslav Abaffy a Lucia Tadiaková
Pavol Šimurda a Eva Galbavá

Pohreby
Štefan Jaroš
Vladimír Kubatka
Štefánia Barossová r. Poláþeková

1944 – 2015
1943 – 2015
1936 – 2015
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