ÚVODNÍK

Škola milosrdenstva
a o toto milosrdenstvo aj prosí: „Odpusť, prepáč,
nehnevaj sa....“ Následne toto ľudské
milosrdenstvo aj vďačne prijíma: „Ďakujem ti, že
si mi odpustil(-a)...“
2.
Učiť sa preukazovať milosrdenstvo
blížnemu
Vďačnosť za prijaté Božie milosrdenstvo sa
najlepšie vyjadruje milosrdenstvom voči ľuďom.
To, čo od Boha dostávam, mám povinnosť
odovzdávať ďalej. Boh mi dáva odpustenie a ja
nasledujem Jeho milosrdenstvo a odpúšťam
blížnym. Boh mi preukazuje svoju lásku a svoje
dobrodenia aj vtedy,
keď som hriešny. Ja,
pokiaľ
nasledujem
Božie milosrdenstvo,
preukazujem
svoju
lásku a pomoc nielen
dobrým, ale aj zlým,
nielen tým, ktorí sú
voči mne dobrí, ale aj
tým, ktorí si niekedy
ani len nevšimnú moju
lásku. Som Boží obraz.
Obraz sa má podobať
na toho, koho predstavuje. Som milosrdný
voči blížnemu, ako je
milosrdný Otec voči
mne?
Počas týchto Vianoc pocíťme silnú radosť z toho, že nás
Ježiš opäť našiel, lebo
ako Dobrý Pastier nás
prišiel hľadať. Nad
Betlehemom zažiarila
hviezda a ukázala na Ježiška. Aj my zažiarime
iba vtedy, ak budeme milosrdní. Ako hovorí sv.
Otec, že milosrdenstvo je „to, čo sa Bohu
najviac páči“, každé naše úsilie by bolo
zbytočné, lebo by sme sa stali otrokmi našich
vlastných ustanovizní a našich vlastných štruktúr,
akokoľvek by mohli byť obnovené. Avšak boli
by sme vždy otrokmi.
Prajem Vám požehnané sviatky Božej lásky a
Božieho milosrdenstva.

Drahí priatelia!
V myšlienkach sa vraciam ku krásnym
chvíľam, ktoré sme zažili s vami počas Ľudových
misií. Boli prípravou na blížiace sa sviatky
Božieho narodenia, v ktorých sa zviditeľňuje
Božia láska k nám, ale aj Jeho nekonečné
milosrdenstvo. Pán sa zmiloval nad svojím
ľudom. Túto pravdu chceme hlbšie prežívať aj v
tomto Roku milosrdenstva. Sv. Otec František ho
vyhlásil týmito slovami: „Drahí bratia a sestry,
často som premýšľal o tom, ako by Cirkev
mohla urobiť očividnejším svoje poslanie byť
svedkom milosrdenstva. Je
to cesta, ktorá začína
duchovným obrátením. A
musíme kráčať touto cestou. Preto som sa rozhodol
vyhlásiť mimoriadne jubileum, ktoré sa zameria na
Božie milosrdnestvo. Bude
to Svätý rok milosrdenstva.
Chceme ho prežívať vo
svetle
Pánových
slov:
«Buďte milosrdní, ako je
milosrdný váš Otec» (Lk
6,36).“
Rok milosrdenstva –
škola milosrdenstva, ktorá
má prinášať úrodu v živote
každého kresťana. Človek
nechodí celý život do školy.
Iba nejaký čas. To však neznamená, že sa nebude celý
život učiť. Rok milosrdenstva, ako škola milosrdenstva, je tu iba 12 mesiacov.
To však neznamená, že sa po
skončení tejto školy už nebudeme musieť
milosrden-stvu učiť. Chcel by som vám
ponúknuť dve výzvy, ako prežiť Rok
milosrdenstva:
1.
Učiť sa prijímať milosrdenstvo od
Boha a blížneho
Boh ponúka milosrdenstvo každému.
Kresťan, pokorný vo vzťahu k Bohu, uznáva, že
je hriešny, a teda uznáva, že potrebuje Božie
milosrdenstvo. Následne toto milosrdenstvo od
Boha aj prijíma a to najmä vo sviatostiach Cirkvi.
Podobne, pokorný kresťan vo vzťahu k blížnemu
uznáva, že potrebuje od blížnych milosrdenstvo

P. Ján Kušnír SVD
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Zo života vrútockej farnosti
obnovili krstné sľuby a večer sa náš kostol zahalil
do tmy, aby sme tak, ako Nikodém, mohli
potajme a v tichu prísť za naším Pánom na
rozhovor alebo využiť službu bratov verbistov
a vyspovedať sa. Možnosť očistenia sa vo
sviatosti svätej spovede sme však mali vďaka
obetavosti pátrov počas celých misií. Vo štvrtok
sme sa zamerali na „Cirkev“, do ktorej patríme
a večer nám páter Ján krásne vysvetlil nádheru
jednotlivých častí a úkonov svätej omše.
Vrcholom dňa však bolo individuálne
eucharistické požehnanie, kedy Ježiš prichádzal
prítomný vo Sviatosti Oltárnej priamo k nám. Na
pamiatku Pánovej večere si potom každý z nás
vzal domov kúsok chleba. V piatok ráno sme
prosili nášho Spasiteľa spoločne s apoštolmi:
Pane, nauč nás modliť sa. Večer sme sa pozreli
na toľko diskutovanú tému utrpenia. Vďaka
slovám otca Pavla, ktorý v živote pri vykonávaní
svoje kňazskej služby navštívil mnoho chorých,
sme pochopili, že utrpenie nám nedáva Boh, ale
On je práve ten, ktorý ho nesie s nami, On je ten,
ktorý nás učí znášať ho, On je ten, ktorý koná
a bude konať v našich utrpeniach zázraky. Po
svätej omši sme si uctili kríž, a to každý osobne.
Zvlášť sme sa mohli zamyslieť nad tým, ako pre
nás trpel Pán počas krížovej cesty, že On na nás
vzal všetky naše ťažkosti a choroby a že kríž sa
tak stal znakom spásy! Sobota ráno patrila úcte
našej nebeskej Matke. Otec Peter spomenul, ako
sa on, keď bol dieťaťom, kľačiac pri stole
v kuchyni, modlil s celou rodinou svätý ruženec.
Zvlášť poukázal na príklad jeho otca, ktorý vždy
kľačiac držal svoju tvár v zodratých rukách
a s pokorou, podobne ako Panna Mária, vo viere
prosil o silu. Aj my sme potom po svätej omši
zložili ruky k modlitbe prvosobotného ruženca.
Program pokračoval dopoludňajšou svätou
omšou pre deti, na ktorej sa, žiaľ, moc našich
malých farníkov neukázalo. A tu preto vyvstáva
aj otázka pre našu farnosť: Prečo? Veď večer bol
chrám zaplnený najmä manželskými pármi a tie
si obnovili svoje manželské sľuby. Bolo to
dojímavé a to nielen pre nášho pána dekana
Jozefa, ale pre nás všetkých, veď zdravá rodina je
veľkým prísľubom aj pre našu farnosť. Snáď sa
to teda prejaví aj v aktivite našich detí a mládeže,
ktorých za posledné roky na svätých omšiach
ubúda. V sobotu večer boli na stretnutie pozvaní
práve naši mladí. V nedeľu sa farské misie

Ľudové misie
„Dnes musím zostať v tvojom dome...“ (Lk
19, 5)
Tento citát bol mottom ľudových misií, ktoré
sa konali v našej farnosti začiatkom adventu. Boh
sa zastavil vo Vrútkach, aby ústami pátrov
verbistov oslovil čo i len jedného človeka,
pretože ako povedal otec Ján na úvodnej svätej
omši v sobotu 28.11. počas kázne, Boh je
ochotný toto všetko pripraviť aj kvôli jednému
človeku. O to viac bolo potešiteľné, že kostol bol
počas týždňa misií neustále plný, a tak mohol
Boh intenzívne konať v našich životoch.
V nedeľu počas všetkých svätých omší sme
uvažovali nad Božou láskou k nám. Boh Otec nás
totiž všetkých, a to každého osobitne, miluje
a neustále hľadá. Každý jeden z nás je milované
Božie dieťa. V popoludňajších hodinách pozvali
misionári na osobitnú katechézu mužov a ženy
našej farnosti. Muži sa dozvedeli, že ich úloha
v Cirkvi a tomto svete spočíva v tom, že sú
v prvom rade synmi nášho Pána, potom
manželmi a nakoniec každý jeden muž je otcom,
ak nie biologickým, tak duchovným. Po
prednáške si muži vymenili pred kostolom
s manželkami starostlivosť o deti a kostol sa
naplnil ženským pokolením. Jediným mužom bol
otec Pavol, ktorý okrem iného upozornil na
Ježišovu lásku a úctu k ženám a na to, ako ich
úlohu dnešný svet znehodnocuje. Počas týždňa
sme sa stretávali ráno aj večer na misijných
kázňach na rôzne témy, ktoré mali napomôcť
nášmu duchovnému napredovaniu. Pondelok bol
zameraný na hriech a jeho následky v našom
živote. Deň sme ukončili vo vedomí našej
slabosti
a náklonnosti
k hriechu
kajúcou
pobožnosťou, počas ktorej každý z prítomných
osobitne odprosil za svoje hriechy. Utorok sa
niesol
v znamení
odpustenia
a návratu
márnotratného syna do domu svojho otca, do
domu nášho Milosrdného a večne čakajúceho
Boha Otca. Večer nám otec Ján a otec Pavol
predstavili svoje misijné pôsobenie v Mexiku
resp. v Keni. V stredu sme sa spoločne zamýšľali
nad osobou Ježiša Krista a našej osobnej viery –
dostali sme otázku: Skutočne poznám Krista?
Aká je moja viera? Totiž, ak chceme milovať
človeka, musíme ho najprv poznať – u Boha je to
iné, najprv musíme Boha milovať, aby sme ho
mohli spoznať! Pri svätých omšiach sme si
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skončili. Pátri nás na záver pri každej svätej omši
povzbudili a odišli s nádejou, že neostal v našej
farnosti nik, kto by počas tohto svätého týždňa
nestretol Ježiša. Veľká vďaka patrí našim
duchovným otcom, že pozvali do našej farnosti
misionárov a zvlášť ďakujeme všetkým trom
ochotným poslom Spoločnosti Božieho Slova, že
prostredníctvom nich sme sa mohli vnútorne
obnoviť a povzbudiť vo viere!

Náš pán dekan Mons. Jozef Petráš
z poverenia diecézneho biskupa otváral Svätú
bránu v kostole Panny Márie Matky Cirkvi na
Hore Živčáková vo Farnosti Korňa.
V tomto
jubilejnom
roku
Božieho
milosrdenstva môžeme pri putovaní do týchto
chrámov získavať plnomocné odpustky.
Výstava čipiek a medovníkov
V predvianočnom adventnom období mesto
Vrútky a Odbor MS vo Vrútkach zrealizovali
v kultúrnej sále Kriváň výstavu paličkovej čipky
a medovníkov. Prezentácia ľudových umeleckých
výrobkov zaujala svojou krásou a nápaditosťou
početných návštevníkov. Počas trvania výstavy sa
uskutočnilo stretnutie so spisovateľkou žijúcou
vo Vrútkach PhDr. Zorou Mintálovou – Zubercovou, ktorá priblížila svoju knihu Tradície na
Slovensku, prezentovanú na knižnej bibliotéke
2015 v Bratislave. V nedeľu 6. decembra v popoludňajších hodinách sa so svojím spevom a
rozprávaním o Vianociach predstavila zaslúžilá
umelkyňa Hanka Hulejová so svojimi hosťami.
Program sa niesol v adventnom duchu a na záver
programu sme si spolu zaspievali Príde Kristus
Spasiteľ náš... V sobotu 12. decembra sa v našom kostole uskutočnil vianočný koncert operného speváka, člena SND v Bratislave, Miroslava
Dvorského, klaviristu Daniela Buranovského,
docenta VŠMU v Bratislave a herca a recitátora,
I. podpredsedu MS Jozefa Šimonoviča. Koncert
zaujal početných divákov nevšednou krásou
umeleckého výkonu spevu, hudby a slova, čo
diváci dali najavo dlhotrvajúcim potleskom.
Báseň Daniela Heviera Vianočná pošta, ale aj
výber ostatnej poézie, ktorá hovorila o skutočnom poslaní Vianoc, dala poslucháčom mnoho
podnetov na zamyslenie. Na záver v podaní M.
Dvorského zaznela v súzvuku s divákmi tá
najkrajšia Tichá noc, svätá noc.

Aj v tomto roku prišiel Mikuláš
December v očiach a mysliach detí je
spojený s dvoma veľkými dňami: príchodom sv.
Mikuláša a Vianocami – narodením Pána Ježiša.
No pre deti je na oboch sviatkoch najpodstatnejšie, že dostanú darčeky. A tak, ako je už
dobrou tradíciou, do nášho kostola zavítal sv.
Mikuláš, aby dobrým, poslušným deťom
pripomenul, že Pán Boh nám dáva darčeky, ktoré
sa nedajú kúpiť: lásku, rodičov, nádej... Oči
všetkých detí na detskej svätej omši 6. decembra
zažiarili radosťou, ich srdiečka dokázali, že ešte
stále sú deti dobré, počúvajú a milujú. A to je
v živote každého človeka ten najväčší dar.
Podaj ruku človek – poďakovanie
Chceme sa Vám touto cestou poďakovať za
Vaše potravinové milodary, ktoré
ste
v adventnom čase obetovali pre pomoc tým, ktorí
sa nachádzajú v núdzi. Ďakujeme Vám tiež za
zbierku oblečenia a hračiek pre deti na Ukrajine.
Otvorenie Milostivého Roka Božieho a
svätej brány v Žilinskej diecéze
V nedeľu 13. decembra 2015 v Katedrále
Najsvätejšej Trojice v Žiline pri svätej omši o
10:30 h otec biskup Mons. Tomáš Galis
slávnostným spôsobom otvoril Svätú bránu v
rámci Svätého Roku milosrdenstva. V rovnakom
čase boli otvorené Sväté brány i v ďalších piatich
určených chrámoch:

Bazilika Narodenia Panny Márie vo
Farnosti Rajecká Lesná,

Farský kostol Božieho milosrdenstva
vo Farnosti Žilina – Hájik,

Farský kostol sv. apoštola Jakuba
Staršieho vo Farnosti Dubnica nad Váhom,

Farský kostol sv. Mikuláša vo
Farnosti Višňové,

Kostol Panny Márie Matky Cirkvi
na Hore Živčáková vo Farnosti Korňa.

Výstava šikovných rúk v KKD
Na nedeľu radosti 13. decembra zavoňal
Katolícky kultúrny dom vianočnými oplátkami
a punčom. Po každej z troch ranných svätých
omší strávili veriaci príjemný čas s priateľmi
a známymi v družnom rozhovore a prianí si požehnaných nadchádzajúcich sviatkov na Adventnej predajnej výstave šikovných rúk. Zároveň
mali možnosť podporiť tvorivú prácu mnohých
našich farníkov, ale aj tvorivých ľudí z okolia,
ktorí nám predstavili svoje doma zhotovené
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zaručene ručne robené výrobky. Kultúrny dom
zdobili vyrobené vianočné ozdôbky z rozmanitých materiálov, zdobené sviečky, háčkované
čiapky a hračky, šité hračky, maľované sklo,
medovníčky, predmety zdobené servítkovou
technikou, pletené dekorácie, drevené misky, šité
tašky, náušničky a šperky každého druhu a mnoho iných nádherných vecí. Žiadny z výrobcov
nebol profesionál, ale zväčša len tvorivá duša,
ktorá či už na dôchodku, na materskej, alebo len
tak popri práci po večeroch vyrába krásne veci
pre potešenie iných. Ďakujeme všetkým výrobcom ako aj všetkým, ktorí pomohli s prípravami
tohto predvianočného predpoludnia. Vďaka patrí
zvlášť tým, ktorí šikovných výrobcov podporili.

v KKD bolo potrebné pripraviť kostýmy, veď na
kolede nesmie chýbať pastierik, anjelik, ba ani
jediný z kráľov. Aby tú radostnú novinu slávnostne hlásali, museli sa učiť básničky, veršíky
a pesničky. Vrútocké KKD teda znel každú
adventnú sobotu koledami a hrou na hudobné
nástroje. To všetko preto, aby ulice Vrútok
a Priekopy v druhý sviatok vianočný ovládla
Dobrá novina.
Zavítali sme tak do všetkých rodín, ktoré sa
zapísali, dúfajúc v našu návštevu. Radosť a Dobrú novinu sme tak roznášali do každého kútika
farnosti. 60 rodín navštívilo 35 detí a 20 vedúcich
rozdelených do 6 skupiniek. Vám sme doniesli do
domovov teplo do sŕdc a od Vás zase milodar
v pokladničkách. Ten neostal však dlho v našich
rukách. Každoročne sa celá vyzbieraná suma
dostáva až do Afriky.
Tohtoročná zbierka putuje na pomoc mnohým projektom v subsaharskej Afrike, najmä
v Keni, Etiópii a Južnom Sudáne. Tam sa Vaše
peniažky postarajú o pitnú vodu pre domácich
obyvateľov, vzdelávacie centrá pre deti aj dospelých a rehabilitačné centrá s nemocnicami, ktoré
sú tam najpotrebnejšie. Celková suma vyzbieraná
v našej farnosti za tento rok je približne 2400
Eur. Bude tak posolstvom Dobrej noviny pre
tých, ktorí nemajú čo doniesť k Ježiškovým
jasličkám. Za Vaše dary Vám nesmierne
ďakujeme a snáď to teplo, čo sme vliali do
Vašich sŕdc, bude Vás hriať celý rok 2016 

Svätá rodina hľadá prístrešie
Opäť po roku, deväť dní pred Vianocami, sa
mnohé rodiny v našej farnosti stretávali každý
podvečer pri modlitbe, aby sa stíšili v predvianočnom zhone a strávili čas pri rozjímaní o narodení Ježiša a spoločnej modlitbe pri adventnom
venci. Vďaka patrí všetkým ochotným rodinám,
ktoré si našli čas na modlitbu a aj takýmto
spôsobom ukázali svojim deťom, ako sa dá
pripraviť na slávenie vianočných sviatkov.
Ďakujeme Pánu Bohu za to, že nás požehnáva
a tiež za spoločne strávené chvíle v kruhu
priateľov a známych.
Privítanie betlehemského svetla
V utorok 22. decembra priniesli vrútockí
skauti do nášho chrámu o 18. h už po dvadsiaty
šiesty krát betlehemské svetlo. Farníci tak mali
možnosť si odniesť svetielko z Betlehema aj do
svojich domovov.
Koledovanie detí „Dobrá novina"
Aj vrútockí eRkári, malí i veľkí, sa tento rok
zapojili do celoslovenského projektu Dobrá
novina. Už sa stalo tradíciou, aby skupinky detí
zvonili 26. decembra na zvončeky domovov
našich farníkov a zvestovali tú najradostnejšiu
novinu, o Spasiteľovi uloženom v jasličkách.
Peniažky, ktorými ich vždy odmeníte, putujú
v plnej sume až do Afriky, kde pomáhajú rukami
eRkárov zlepšovať život tým, ktorí to najväčšmi
potrebujú. Ako prebiehala tohtoročná Dobrá
novina vo Vrútkach?
Malí a veľkí eRkári z našej farnosti sa na ňu
pripravovali už od začiatku decembra. Veru,
práce bolo veľa. Na stretkách v sobotu o 15. hod

Štefanská zábava
V sobotu 26. decembra sa, ako už tradične,
uskutočnila Štefanská zábava. Výborná zábava sa
začala o siedmej a nanešťastie skončila už o tretej
hodine ráno, keď na parkete bolo ešte plno
zábavychtivých tancujúcich. Nechýbala výborná
kapustnica, dobrá hudba, skvelá nálada, či
zaujímavá tombola. Dúfame, že sa aj o rok takto
opäť stretneme.
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NÁBOŽENSTVÁ A SEKTY

Kresťanstvo (8. časť)
Pokračovanie stručnej chronológie cirkevných
dejín po r. 638.
R. 664 – Na synode vo Whitby (Anglicko) sa
Cirkev v Anglicku podriadila pápežovi. Týmto aktom sa rozhodla nie pre írsko-keltský obrad, ale pre
rímsky obrad.
R. 680-681 – VI. ekumenický koncil v Carihrade (III. Carihradský koncil) odsúdil učenie
monoteletizmu, podľa ktorého Ježiš Kristus mal iba
jednu – Božskú vôľu.
R. 692 – II. trullanská synoda v Carihrade
povolila umelecky stvárňovať postavu Ježiša
Krista.
R. 701 – Cirkevný rok v Ríme obohatil pápež
sv. Sergius I. (687 – 701) o mariánske sviatky,
ktoré sa už oddávna slávili na Východe.
R. 710 – Pápež Konštantín I. (708 – 715),
pôvodom Sýrčan, podnikol cestu do Carihradu, aby
tam vyriešil sporné otázky. Bola to posledná pápežská návšteva byzantskej metropoly a krajín
Východu až do pontifikátu bl. Pavla VI. (1963 –
1978)1.
R. 719 – Britský mních Winfried, neskôr
známy ako sv. Bonifác (*okolo 673 – † 754), dostal od pápeža sv. Gregora II. (715 – 731) poverenie
obracať národy Germánie ku kresťanstvu.
Po r. 726 – Byzantský cisár Lev III. (717 –
741) vo viacerých ediktoch žiadal odstrániť všetky
náboženské obrazy. Tým vyvolal tzv. ikonoklazmus (obrazoborectvo).
R. 735 – V Anglicku zomrel anglosaský
mních, učenec, historik, sv. Béda Ctihodný
(*okolo 673), učiteľ Cirkvi. Jeho najväčšie dielo
(5-zväzkové cirkevné dejiny Anglov) mu vyslúžilo
titul ,otec anglických dejín´.
R. 743 – I. Concilium Germanicum vo
Frankfurte nad Mohanom zakázalo duchovným
nosiť zbrane a vykonávať vojenskú službu.
Vo Francúzsku sa zaužívala vizitácia diecézy
biskupom raz za rok.
R. 754 – Pri meste Dokkum v Holandsku
pohanskí Frízi zavraždili sv. Bonifáca, arcibiskupa, aj jeho 52 spoločníkov. Sv. Bonifác je
uctievaný ako ,apoštol Nemecka´.
R. 754-756 – Vznik cirkevného (pápežského)
štátu. Roku 751 hrozilo dobytie Ríma longobardským kráľom Aistulfom. Ako obvykle, Rím
nemohol očakávať pomoc z Byzancie, a tak sa
pápež Štefan II. (III.) (752 – 757) obrátil na
franského panovníka Pipina III. Krátkeho (751 –

768) so žiadosťou o pomoc. Pipin žiadosti pápeža
vyhovel, no pápež ho musel pomazať za kráľa
Frankov a prepožičať mu titul Patricius Romanorum (Ochranca Rimanov). To sa udialo r. 754 v St.
Denis neďaleko Paríža. Týmto aktom sa začal
odklon pápeža od východorímskych cisárov.
Výmenou za pomazanie na kráľa Pipin dvakrát,
v rokoch 754 a 756, vytiahol do boja proti Longobardom a dobyté územia – Rím, Ravennu a Pentapolis (Rimini, Pesaro, Ancona, Fano a Senigallia) –
odovzdal r. 755 pápežovi (tzv. Pipinova donácia).
Tým oficiálne vznikol samostatný cirkevný
(pápežský štát), predchodca dnešného Vatikánu.
Prví rímski biskupi nemali prakticky žiadnu
svetskú moc ani rozsiahlejšie vlastníctvo. Prvým
majetkom pápeža bol Lateránsky palác, ktorý
pápežovi daroval rímsky cisár Konštantín I. Veľký
(306 – 337). Základy svetskej moci pápežov
vybudoval predovšetkým pápež sv. Gregor I.
Veľký (590 – 604), ktorý sa všemožne staral
o zlepšenie situácie Katolíckej cirkvi i Rimanov,
decimovaných vojnami, hladomorom a chorobami.
Zásadný význam pre dejiny cirkevného štátu mala
uvedená Pipinova donácia z r. 755. Táto oblasť
tvorila hlavnú oporu svetskej pápežskej moci a po
dlhé stáročia, až do roku 1870, zostávala pod
zvrchovanou vládou pápežov2.
R. 787 – VII. Ekumenický koncil v Nicei (II.
nicejský koncil) riešil otázku uctievania obrazov.
Koncil rozhodol, že obrazy nesmú byť zbožňované, ale iba zbožne uctievané. Na tomto koncile
bola posledný raz spoločne zastúpená východná
a západná cirkev.
R. 804 – Pápež sv. Lev III. (795 – 816)
zaviedol prosebné dni a procesie pred sviatkom
Nanebovstúpenia Pána v celej Cirkvi.
R. 810 – Vyznanie viery, Otčenáš a Desatoro
Božích prikázaní patrili už k základným nábožneským znalostiam veriacich.
R. 813 – Synody v Mainzi a Remeši (v terajšom Nemecku a Francúzsku) nariadili kňazom
kázať v reči ľudu.
R. 828 alebo 830 – V Nitrianskom kniežatstve bol posvätený prvý kresťanský kostol – najstarší na území Slovenska a prvý vôbec v strednej a východnej Európe: nitriansky Chrám sv.
Emeráma. Dal ho postaviť knieža Pribina (* okolo
800 – † 861) a prišiel ho posvätiť salzburský
arcibiskup Adalrám.
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R. 833 – Staromoravský knieža Mojmír I. (* ?
– † 846) vyhnal knieža Pribinu z Nitry a obe
kniežatstvá spojil do územného celku – vznikla
Veľkomoravská ríša.
R. 843 – Verdunskou zmluvou uzavretou
medzi synmi Ľudovíta I. Pobožného (814 – 840),
cisára Franskej ríše, sa Franská ríša rozdelila na tri
časti (začiatok zrodu troch neskorších veľkých
štátov – Nemecka, Francúzska a Talianska).
Okolo r. 844 – Sv. Pascházius († okolo 860),
opát, svojím spisom o Kristovom Tele a Krvi
vyvolal prvý učený spor o Eucharistii v západnom svete.
R. 846 – Východofranský kráľ Ľudovít II. Nemec (* okolo 805 – † 876) vtrhol so svojím
vojskom na územie Veľkomoravskej ríše, zosadil
Mojmíra a na kniežací dvor dosadil Rastislava (*
okolo 820), ktorý vládol do r. 870.
R. 863 – Príchod solúnskych bratov Konštantína Filozofa (* 827 – † 869) a Metoda (*
okolo 815 – † 885) na územie Veľkomoravskej
ríše. Na pozvanie panovníka Rastislava ich vyslal
byzantský cisár Michal III. (842 – 867).
Konštantín zostavil abecedu hlaholiku na preklad Svätého písma a liturgických kníh. Slovanskí
vierozvestcovia zaviedli liturgiu v reči ľudu a
založili školu na výchovu domácej inteligencie.
Pápež sv. Mikuláš I. (858 – 867) r. 863
exkomunikoval patriarchu Fotia z Carihradu (†
891) a za carihradského patriarchu dosadil Ignáca
(† 877). Vzápätí patriarcha Fotios exkomunikoval
pápeža Mikuláša I. a začala sa tzv. fotiovská
schizma. Pápež Mikuláš I. zavrhol tzv. božie súdy,
pri ktorých sa vina či nevina dokazovali skúškou
odvahy, zápasením alebo žrebom.
Okolo r. 864 – Konštantín a Metod preložili
do staroslovenčiny evanjeliár, texty rímskej liturgie, žalmy a spovedné formuly. Konštantín k svojmu prekladu napísal báseň Proglas, čiže Predslov
k sv. evanjeliu (podľa mienky znalcov jedinečné
básnické dielo vysokej literárnej úrovne).
R. 867 – Konštantín a Metod odišli do Ríma,
kde pápež Hadrián II. (867 – 872) schválil
staroslovenčinu ako liturgickú reč. Niektorí z ich
žiakov boli vysvätení za kňazov.
R. 868 – Chorý Konštantín vstúpil v Ríme do
gréckeho baziliánskeho kláštora. Tam prijal rehoľné meno Cyril. Sv. Cyril zomrel 14. februára 869
vo veku 42 rokov. Pochovali ho v rímskej Bazilike
sv. Klimenta (stala sa pútnickým miestom Slovákov prichádzajúcich do Ríma).

R. 869 – Metod sa stal arcibiskupom Veľkej
Moravy a Panónie so sídlom v Sirmiu, kde bolo
obnovené starobylé sídlo sv. Andronika (jedného
zo 72 učeníkov Ježiša Krista; po nájazde Avarov r.
582 zaniklo). Proti menovaniu Metoda za arcibiskupa protestovali duchovní z oblasti hovoriacej po
nemecky.
R. 869-870 – VIII. ekumenický koncil
v Carihrade (IV. carihradský a posledný ekumenický koncil na Východe) rozhodol vzájomné
odsúdenia rímskeho a byzantského patriarchu
v prospech Ríma, čím zabránil hroziacemu rozkolu
Cirkvi. Potvrdil exkomunikáciu patriarchu Fotia
z Carihradu (z r. 863) pápežom sv. Mikulášom I.
a fotiovská schizma sa skončila. O 10 rokov neskôr
sa však Fotios opäť stal carihradským patriarchom,
Rím a Byzancia sa od seba navzájom vzdialili
a o dve storočia neskôr (r. 1054) došlo ku definitívnemu rozkolu medzi východnou a západnou
cirkvou.
R. 870 – Vládcom Veľkej Moravy sa stal
Svätopluk I. († 894). Zaslúžil sa územný aj mocenský rozmach tejto slovanskej ríše. Za jeho vlády sa
rozvíjala činnosť učilišťa, ktoré tu založili Konštantín a Metod. Ale po Metodovej smrti Svätopluk
vyhnal z krajiny všetkých jeho nástupcov a žiakov.
R. 880 – Veľká Morava bola prijatá pod
ochranu pápežského stolca. Z tohto obdobia
pochádza i prvá písomná zmienka o nitrianskom
biskupstve v bule Industriae tuae.
R. 882 – Bol zavraždený pápež Ján VIII. (872
– 882). Pápež Ján VIII. bol prvým pápežom,
ktorý bol úkladne zavraždený; podľa Kroniky
z Fuldy ho otrávili členovia jeho sprievodu
a potom utĺkli na smrť3.
R. 885 – Na území svojej provincie zomrel
panónsko-moravský arcibiskup sv. Metod.
Za svojho nástupcu určil svojho učeníka sv.
Gorazda. Sv. Gorazd je podľa dostupných prameňov prvý svätec, ktorý pochádzal priamo zo
Slovenska4.
R. 896 – V Ríme zomrel pápež Formosus (891
– 896). Po jeho smrti upadlo pápežstvo na nasledujúcich 150 rokov do vlečúcich sa bojov a intríg5.
Toto obdobie sa nazýva Saeculum obscurum
(Temné storočie): vystriedalo sa takmer 40
pápežov, ktorých dosadzovali jednotlivé silné
rímske rody. Cirkev nemala dosť síl ani možností
brániť sa nátlaku zo strany svetskej moci. Niektoré
pramene uvádzajú pre toto obdobie roky približne
od 880 do 1046.
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R. 900 – Bavorskí biskupi protestovali
u pápeža Jána IX. (898 – 900) proti zriadeniu
biskupstiev na slovenskom a moravskom území.
Okolo r. 900 – Litánie ku Všetkým svätým
sa modlili veriaci vo Francúzsku pri prosebných
procesiách, vysviacke a na Bielu sobotu.
R. 921 – Pápež Ján X. (914 – 928) potvrdil, že
podľa zvykového práva panovník môže udeliť
biskupský úrad, ale bez pápežovho súhlasu nikto
nemôže byť za biskupa vysvätený. Tým sankcionoval tzv. laickú investitúru – udeľovanie cirkevného úradu laikom.
R. 929 – Sv. Václav I. (* okolo 907), knieža
z rodu Přemyslovcov, bol na príkaz vlastného brata
Boleslava I. zavraždený. Niektorí kladú túto udalosť do r. 935. Sv. Václav sa stal patrónom českých
krajín.
Okolo r. 950 – Pred arabskou hrozbou sa
početné spoločenstvo mníchov uchýlilo na grécky
polostrov Chalkidiké. Na svahoch vrchu Atos si
vybudovali desiatky kláštorov. Vytvorili tak najvýznamnejšie stredisko východnej (ortodoxnej)
cirkvi.
R. 955 – Novým pápežom sa stal sotva 18ročný Oktavián, ktorý si ako druhý pápež v histórii
zmenil meno a stal sa Jánom XII. († 964). Po ňom

začali pápeži po voľbe prijímať nové meno.
Prvým v histórii bol r. 533 Ján II. († 535), ktorý sa
občianskym menom volal Merkúr2.
R. 966 – Krst kniežaťa Mieška I., poľského
vladára, znamenal začiatok šírenia kresťanstva
v Poľsku.
R. 974 – V Ostrihome (v terajšom Maďarsku)
prijal krst uhorský knieža Gejza († 997) a jeho syn,
ktorý dostal krstné meno Štefan. Kresťanstvo sa
postupne šírilo po celom Uhorsku.
R. 988 – Ruský knieža Vladimír I. sa nechal
v Kyjeve pokrstiť; o rok neskôr sa kresťanstvo
v Rusku stalo štátnym náboženstvom.
R. 993 – Pápež Ján XV. (985 – 996) 11. júna
slávnostne kanonizoval biskupa Ulricha z Augsburgu († 973). Bolo to prvé písomne doložené
svätorečenie pápežom.
R. 998 – Sv. Odilo († 1048), opát z Cluny,
zaviedol do liturgie spomienku na zosnulých.
Použité pramene: 1V. Judák: Prehľadné
cirkevné dejiny; 2Wikipédia; 3J.N.D.Kelly: Pápeži
dvoch tisícročí; 4R. Ondruš: Blízki Bohu i ľuďom;
5
Kronika křesťanství (Fortuna Print Praha 1998).
Pokračovanie nabudúce.
Marián Sovík

Zo života Cirkvi
Pápež František pocestuje v júli do Krakova a bude tam sláviť 31. Svetové dni mládeže (SDM). Toto
stretnutie patrí k hlavným pútnickým cieľom vo „Svätom roku milosrdenstva“ (Iubilaeum
Misericordiae). Jeho motto znie tiež v tomto zmysle „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu
milosrdenstvo (Mt 5,7). Členovia organizačného výboru SDM vo štvrtok vo Viedni prezentovali
prehľad stavu príprav. Doteraz sa prihlásilo už 520 000 zahraničných hostí. Najviac mladých sa
prihlásilo z Talianska – viac ako 200 000. Pred SDM a po nich sa budú konať dni stretávania vo
všetkých 41 poľských diecézach. Prvý takýto deň sa koná 20. júla v Krakove. V Krakove sa Svetové
dni mládeže začnú 26. júla otváracou svätou omšou s krakovským arcibiskupom, kardinálom
Stanislavom Dziwiszom. Pápež František má pricestovať 28. júla. Ako povedal člen výboru SDM
Andrzej Wolpiuk pre „Kathpress“, presné cestovné plány pápeža ešte nie sú stanovené. Plánuje sa
veľké prijatie vo Varšave, cesta do Čenstochovej a odtiaľ let do Krakova. Počas 4 dní v Krakove
František navštívi aj koncentračný tábor Osvienčim. Na piatok 29. júla sa plánuje krížová cesta
s pápežom Františkom vo „Svätyni Božieho milosrdenstva“ v Lagwienikoch. Tá sa nerozlučne spája
s dvomi svätcami sr. Máriou Faustínou Kowalskou (1950-1938) a s pápežom sv. Jánom Pavlom II.
(1920-2005). V dňoch SDM sa bude konať v Krakove aj mládežnícky festival na javiskách, na ktorom
vystúpia hviezdy z mnohých krajín. K tomu sa pridajú tanečné a divadelné vystúpenia, ako aj spoločné
športové podujatia a umelecké workshopy. Vyvrcholením bude svätá omša s pápežom Františkom 31.
júla na priestranstve Brzegi pri slávnej soľnej bani Wieliczka 10 kilometrov juhovýchodne od Krakova.
Zdroje: KAP
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VIANOCE

Nekúpte im všetko, čo chcú
Vyrastala som v Spojených štátoch ako
najstaršie zo štyroch detí. Všetkého sme mali
dostatok, no nie prebytok. Naši rodičia boli s financiami veľmi opatrní. Vianoce u nás boli krásne.
Darčeky nám rodičia vyberali starostlivo,
nepreháňali to a niekedy ich dolaďovali svojou
kreativitou. Ešte stále si pamätám na jedny
obzvlášť dojímavé Vianoce. Môj mladší brat dlho
túžil po vlastnom „veľkom“ bicykli bez
pomocných koliesok. Nemohol sa dočkať, čo
prinesie to vianočné ráno. Očakávanie a nadšenie
naším domom pulzovalo celý predvečer a už za
úsvitu sme nedočkavo stáli pred dverami obývačky
– kedy ich konečne budeme môcť otvoriť. Tvár
môjho brata sa celá rozžiarila, keď uvidel svoj
červený bicykel. Bol taký nadšený, že si vôbec
nevšimol trocha ojazdené kolesá, nový náter a
stopy po odstránenej hrdzi. Bol jeho a bol
perfektný! Až do chvíle, keď jeho najlepší priateľ
Tom, ktorý býval cez ulicu, neprišiel so svojím
novým bicyklom... Bol väčší, naleštený a ešte sa na
ňom skveli nové nálepky.
Keď ho uvidel môj malý brat
a porovnal ho so svojím,
ramená mu klesli. Niekto iný
mal niečo väčšie a lepšie. A
on bol sklamaný. Mama s otcom pohotovo pochválili
vymoženosti oboch bicyklov
a chlapcov poslali von, aby
ich
vyskúšali.
Nedali
možnosť tomu, aby sa tieto
rozdiely stali príčinou rozporu. Nie, namiesto toho
dokázali, že sme sa všetci tešili z toho, že obaja
chlapci majú bicykle. Roky som rozmýšľala nad
tým, ako sa moji rodičia cítili. Možno boli smutní,
že pre svoje deti nemohli urobiť to čo susedia.
Možno rozmýšľali nad tým, či sa bude môj brat
cítiť taký milovaný ako jeho kamarát. Možno im
bolo trochu trápne, keď susedia uvideli, že môj brat
očividne dostal bicykel, na ktorom už niekto jazdil.
Možno sa aj vy ako rodičia či starí rodičia cítite
trocha smutní, pretože sa blížia Vianoce a
nemôžete dať deťom všetko, čo chcú. Ak je to tak,
buďte šťastní! A ak im aj môžete dať všetko, čo
chcú, nerobte to! Žijeme v spoločnosti nárokov. A
to je nebezpečné. A len preto, aby boli naše deti
šťastné a aby sme ich nesklamali, dávame
prebytočne. Nie je to dobré ani pre nás, ani pre ne.
Prečo? Pretože keď vyrastú, budú žiť vo svete,

v ktorom nebudú môcť mať všetko, čo chcú. A ak
sa toto nenaučia, pokým sú mladé, ich život
dospelého bude deprimujúci. Naše deti sa musia
naučiť čakať. To, čo chcú teraz, im môžete
podarovať neskôr. Múdri rodičia učia svoje deti
čakať, kým ešte nie sú veľké. To ich pripraví na
dospelosť. Skutočné šťastie pochádza z dávania a
nie z prijímania. Platí to aj v manželstve. Platí to aj
v súrodeneckom vzťahu a v každom našom inom
vzťahu. Tak čo by sme mali robiť? Nebojte sa
sklamať vaše dieťa. Boli by ste prekvapení, koľké
z hračiek, ktoré musia mať, do týždňa nahradia iné
či upadnú do zabudnutia. Kupujte veci z druhej
ruky. Spravte si rodinnú stratégiu nekupovania
toho, čo sa vysiela v televízii. Povedzte deťom:
„Nekupujeme nič, čo vidíme v reklamách.“
(Dobre, možno je to trošku tvrdé, ale musíte mať v
rodine nejakú stratégiu.) Odmietnite padnúť do
osídiel pocitu viny či porovnávania. Cítim sa
vinná, pretože nemôžem... alebo: Neviem dať
svojim deťom to, čo iní tým svojim. Ostaňte
radostní bez ohľadu na reakciu
vašich detí. Pomôžte im cítiť
vďačnosť. Pripomeňte im
všetko, čo dostali. Pred
Vianocami ich prinúťte pretriediť si hračky a niekoľko
darovať tým, ktorí ich potrebujú viac než ony. Pripomeňte
im, že sme bohatí a nie
chudobní... Väčšina z nás má
strechu nad hlavou, pod
nohami skutočnú dlážku a dostatok jedla. Ukážte
im obrázky detí, ktoré žijú v krajinách tretieho
sveta, alebo sa prejdite chudobnou štvrťou vášho
mesta. Rozprávajte sa o tom, čo vidíte a ako
môžete pomôcť. Dá im to perspektívu a srdce,
ktoré chce slúžiť druhým. Sústreďte sa na pravý
zmysel Vianoc. Radšej sa pri stole porozprávajte o
udalostiach, ktoré sprevádzali narodenie Krista,
než o tom, kto čo chce. Ako sa tak zamýšľam nad
bratovým bicyklom z druhej ruky, to, čo vo mne
utkvelo ešte aj po rokoch, je, že rodičom nevládol
„nedostatok“. Namiesto toho si zvolili radosť a
vďačnosť. Vedeli, že vždy sa nájde niekto, kto
vlastní dačo väčšie a lepšie. To, čo sme mali, bolo
pre nás to najvzácnejšie – porozumenie tomu, aký
dar sme dostali v Ježišovi a to, že sme jeden
druhého milovali.
Autor: Susan Yatesová / Mariana Michalková
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O MANŽELSTVE

Najčastejšie problémy vo vzťahu so svokrovcami
Vzťahy so svokrovcami patria medzi „rizikové
faktory“, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať
manželský život a nemalou mierou prispieť aj k
rozpadu manželstva. Napriek všetkým vtipom o
svokrách to však nie je pravidlo. Existujú rodiny,
kde vôbec nevedia, čo je to manželsko-svokrovský
problém, ba dokonca v niektorých rodinách môžu
byť tieto vzťahy aj veľmi nápomocné a stmeľujúce.
Je dobré vedieť, v čom najčastejšie býva problém,
aby sme vedeli byť v strehu a ťažkostiam sa
vyhnúť, alebo ich včas riešiť.

zastávať ďalej. A dieťa, ktoré postavenie „rodiča
svojich rodičov“ prijalo dávno predtým, sa z tejto
pasce ťažko oslobodzuje. Opäť je tu tlak štvrtého
prikázania a často na oboch stranách neschopnosť
rozoznať hranice toho, čo znamená „ctiť“.
„Kašlú na nás“
Opačný problém vzniká vtedy, keď dospelé
dieťa nedokáže prevziať svoju dospelú rolu a
očakáva, že rodičia budú zaňho ďalej vyberať
horúce zemiaky z pahreby, ďalej mu zametať
cestičku a vo všetkom pomáhať. Pravdaže, vzájomná pomoc do vzťahov medzi manželmi a svokrovcami neodmysliteľne patrí, veď neprestávame
byť rodinou… Treba ale vedieť, že pomoc
nemožno ani na jednej strane vyžadovať… A že
každý má právo zvážiť, čo je momentálne
najdôležitejšie a očakávanú pomoc odmietnuť, ak
je prvoradé niečo iné. Alebo ak chýbajú sily… Tak
ako mladí nemusia naklusať na roľu vždy, keď
dedo zavelí (ak, samozrejme, neočakávajú stabilný
prísun zemiakov a iných plodín…), tak ani starí
rodičia nemusia byť vždy po ruke na starostlivosť
o vnúčatká, alebo vyvárať a vypekať mladej
rodine, či finančne vypomáhať… Aj oni majú
právo tráviť svoj čas tak, ako chcú. Tiež svojim
deťom dávajú iba jeden z tých troch grošov…

Zasahujú, dirigujú, radia…
Asi najčastejšie sa stáva, že rodičia sa po
svadbe svojho dieťaťa nedokážu posunúť v jeho
živote na druhé miesto – za jeho novú rodinu, teda
v prvom rade za manželského partnera. Oháňajúc
sa štvrtým prikázaním dýchajú mladomanželom na
krk a snažia sa viac či menej riadiť ich život.
Dôvodom je určite láska – chcú svojmu dieťaťu to
najlepšie,
z
pozície
svojich
krvopotne
nadobudnutých skúseností sa snažia mladým radiť,
aby sa vyhli chybám. Nevedia deti „pustiť“ a
nechať žiť vlastný život, s vlastnými
rozhodnutiami, aj s vlastnými chybami… S
postojom „ja viem, čo je pre teba najlepšie“,
obstojíme ešte tak u školáka, ale u tridsaťročného
otca rodiny?
Nebezpečenstvo je v tom, že ich dieťa už nie je
samo, ale je „jedným telom“ s iným človekom. A
tak sa dospelé „dieťa“ dostáva už nielen medzi
svoju vlastnú predstavu o živote a predstavu
rodičov o jeho živote, ale je tu aj predstava jeho
manželky (manžela). A to už začína byť poriadny
guľáš. Niekedy si vlastne až v manželstve pod
tlakom partnera začne mladý človek uvedomovať,
ako podlieha svojim rodičom a začne sa stavať na
vlastné nohy. To však nemusí byť vždy ľahké a
niekedy sa to ani nepodarí…

Nedokážu prijať nášho partnera
Svadbou sa nespájajú len dvaja ľudia, ale celé
dve rodiny, dokonca rody. Manželský partner sa
tak stáva súčasťou celej rodiny toho druhého. A
tam môžu tiež vzniknúť problémy. Rodičia totiž
svadbou svojho dieťaťa prijímajú do svojej rodiny
niekoho cudzieho – s inými zvykmi, iným
rodinným zázemím, s inou predstavou o živote.
Stáva sa, že výber manželského partnera nie je
rodičom po chuti a niekedy sa s tým vôbec
nedokážu zmieriť. Ak to v sebe nespracujú a
nesnažia sa naozaj svojho zaťa či nevestu pochopiť
a prijať, vzťahy medzi nimi a mladými manželmi
sú nepriateľské či chladné. Je ťažké byť rodinou s
niekým, koho nemáme radi, komu nerozumieme…
Ale ťažké neznamená nemožné. V tolerancii sa
musíme trénovať po celý život. Ak sa rodičia
snažia zmieriť s tým, že ich dieťa si nevybralo
partnera podľa ich predstáv a naučia sa tolerovať
iný spôsob života mladých manželov, odmenou im
budú dobré vzťahy, vzájomná opora a pomoc,

Spoliehajú sa na našu pomoc
Niektorí rodičia si odmietajú pripustiť, že deti
z domu odišli. Autoritatívne sa zavelí, že sa idú
sadiť zemiaky a je jedno, čo máte vy ako rodina na
pláne. Budeš ma počúvať a basta! Tento problém
nastáva aj vtedy, keď sa v rodine vymenili roly a
rodičia boli zvyknutí, že ich dieťa sa o nich stará,
všetko za nich vybavuje, celý svoj život obetuje
pre nich. Po jeho svadbe čakajú, že túto rolu bude
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radosť z vnúčat… A tiež radosť z víťazstva nad
zlobou a nenávisťou, ktoré v takýchto prípadoch
hrozia… A, bohužiaľ, často vyhrávajú. Ak totiž
rodičia neprijmú manželského partnera, nespôsobí
to len ochladnutie vzťahov medzi nimi a ich deťmi,
ale tiež to nahlodáva vzťah medzi mladými
manželmi. Je pre nich ťažšie prispôsobiť sa jeden
druhému a hľadať spoločný životný štýl, keď nad
nimi stále visí Damoklov meč odmietnutia a
nepochopenia…

teda aj jeho samého. Preto je dôležité učiť sa prijať
aj to, čo sa mi v tom nepáči, tolerovať to… A
umožniť svojmu milovanému partnerovi udržiavať
a budovať si vzťah so svojimi rodičmi a snažiť sa
ich prijať, nakoľko len sa dá.
Takže v skratke – zopár pravidiel, ako spolu
vychádzať:
Ctiť si rodičov (to neznamená vo všetkom
počúvať, ale ani ignorovať);
Stáť na vlastných nohách – robiť vlastné
rozhodnutia a nespoliehať sa na pomoc rodičov;
Dať prednosť manželke/manželovi a deťom
pred rodičmi;
Rodičov partnera dať na rovnaké miesto ako
svojich;
S rodičmi a svokrovcami vychádzať ako dva
susedné štáty – nezasahovať si do vnútorných
záležitostí a vzájomne si pomáhať. Každý má
pritom právo o pomoc požiadať a každý má právo
pomoc odmietnuť.

Neviem prijať partnerových rodičov
No a napokon sa môže stať aj to, že jeden z
manželského páru nedokáže prijať rodičov toho
druhého, nesedí mu ich životný štýl, spôsob
komunikácie, zvyky, správanie… A tak by chcel
svoju novú rodinu odtrhnúť od nich a žiť si po
svojom. Avšak nemôžem odtrhnúť manžela od
jeho rodičov! A navyše, nemôžem ho odtrhnúť od
jeho minulosti, pôvodu, zvykov, v ktorých
vyrastal… to akoby som odmietala jeho podstatu,

Život na cirkevnej ZŠ s MŠ A. Bernoláka
Oščadnica. Keďže mrzlo a lyžiarske strediská sa
pripravujú na zimnú sezónu, o sneh nebola núdza.
Miestami sme sa museli brodiť zasneženými
kopami od snežných diel. Keď sme prišli na vrchol
lanoviek, rozhodovali sme sa, či ideme ďalej, ale
napokon sme zvolili pokračovanie v našej túre až
na vrchol Veľkej Rači, kde sa Slovensko spája s
Poľskom. Vyčerpanie, mokré nohy vystriedali
prekrásne inverzie a pohľady na zimnú krajinu
okolo nás. Cestou dole sme sa rôznymi spôsobmi
aj bez klzákov šmýkali dolu zjazdovkou, čo bola
najväčšia radosť pre naše deti. Boh nám doprial
naozaj krásny deň, za čo sme mu nesmierne
vďační. Určite odporúčame pre všetkých
milovníkov prírody a krásnych výhľadov navštíviť
toto miesto.

Malí florbalisti prepísali históriu školy
Po prvýkrát priviezli reprezentanti školy vo
florbale z Majstrovstiev Slovenska základných škôl
cenný kov. Najskôr merali, ako víťaz Žilinského
kraja, dlhú cestu do Košíc, aby na východe
Slovenska ukázali svoje florbalové umenie. V
kategóri 3. – 4. ročník prešli základnou skupinou,
podobne ako v krajskom kole, ako nôž maslom.
Semifinálová prehra ich odsunula do malého
finále. Tam v nervydrásajúcom zápase o bronz
ukázali charakter, srdiečko a v samostatných
nájazdoch aj pevné nervy. Právom sa chlapcom po
skončení turnaja zaligotala na hrudi bronzová
medaila. Tretie miesto na Slovensku má svoju cenu
a pre naše florbalové nádeje bude určite impulzom
k zlepšovaniu florbalových zručností. Našim
malým florbalistom ďakujeme za vzornú
reprezentáciu školy. Ďakujeme aj pani učiteľkám
M. Šmehýlovej, S. Gajňákovej a K. Rábekovej,
ktoré prišli so štvrtákmi do Košíc povzbudiť
našich žiakov.

Naši žiaci v Rádiu Lumen
Vo štvrtok 26. novembra sa 21 žiakov s dvoma
pani učiteľkami z našej základnej školy
modlili ruženec v priamom prenose v Rádiu
Lumen v Banskej Bystrici. Modlitbu sme
obetovali na úmysel evanjelizácie Slovenska
i ako poďakovanie za 25 rokov existencie našej
školy s prosbou o požehnanie do ďalších rokov.
Okrem modlitby v rozhlasovej kaplnke sme mali
možnosť prezrieť si aj iné priestory – rozhlasové

Turisti vo Veľkej Rači
Po odloženom výlete do lyžiarskeho strediska
Veľkej Rače sa nám konečne dňa 28. novembra
podarilo dostať sa na už spomínané miesto. Na
úvod nás hneď privítala snežná pokrývka dedinky
12

OZNAMY
štúdiá a miestnosti pre moderátorov. Stretli sme sa
s hudobnými redaktormi Ervínom Murínom či
Diankou Rauchovou, aj s pánom Sanigom, ktorý
práve dokončil ďalšiu reláciu o vtáčikoch –
tentokrát o murárikovi. Pán redaktor Ivo Novák nás
sprevádzal celý čas a od neho sme sa dozvedeli, že
asi rok funguje aj nepretržité internetové rádio FF.
Preskúšal nás aj z angličtiny, keď sa nás pýtal, či
vieme, čo znamená Faith and Fire. Nakoľko nás
bolo pomerne veľa, ruženec sme sa modlili priamo
v kaplnke Rádia Lumen, ktorá je súčasťou
katedrálneho chrámu. Po ňom nám dp. Pavol
Jurčaga porozprával niečo z jej histórie. Poukázal
aj na relikvie pápeža svätého Jána Pavla II.
a blahoslavenej sestry Zdenky, či vzácny oltár
povýšenia sv. Kríža a obraz sv. Michala archanjela,
ktorý je patrónom rádia. Tesne pred dvanástou sme
boli práve v hlavnom vysielacom štúdiu, keď do
miestnosti vošiel pán riaditeľ – dp.Spuchľák.
Krátko sa s nami porozprával a pozval nás modliť
sa spolu s ním Anjel Pána, tiež v priamom
prenose. Na záver sme dostali požehnanie. Veríme,
že všetci zúčastnení mali veľkú radosť z návštevy
v Rádiu Lumen.

školy Mikuláš, aby sa stretol s deťmi a odmenil ich
za ich snahu. Každé ráno sme sa započúvali cez
školský rozhlas do slov Svätého Písma a vypočuli
sme si krátke rozjímanie. Tiež sme dostali každý
deň splniť nejakú adventnú úlohu. Prebiehali tiež
triedne vianočné besiedky, vianočné posedenia,
vianočné stretnutia i vianočná akadémia, ktorú
pripravili žiaci našej školy pre všetkých žiakov aj
učiteľov. Posledné dni pred Vianocami sme si
mohli posielať vianočné pozdravy a odkazy
prostredníctvom vianočnej pošty.
Výlet do Bratislavy
Posledný výlet v tomto kalendárnom roku s
turisticko-poznávacím krúžkom sa odohrával v
Bratislave, ktorú sme spoznávali pešou turistikou
cez celé Staré Mesto. Bratislava už žila blížiacimi
sa Vianocami, o čom svedčili aj zástupy ľudí. My
sme však neskončili len v Starom Meste, ale
prechodom cez Dunaj sme sa dostali na jednu
krásnu výstavu – Titanic. Každý z nás dostal svoje
zvukové zariadenie, cez ktoré sme sa dozvedeli
nové informácie o tejto svetoznámej lodi. Naše
kroky ešte nasledovali do detského múzea, kde sme
sa viac naučili o vode a separovaní odpadu.
Myslíme si, že asi najväčší úspech tohto dňa mala
cesta späť vlakom Regio Jet. Zažili sme v tento deň
naozaj toho veľa, za čo ďakujeme Bohu, že nám
doprial naozaj krásny deň.

Prežívanie adventu
Advent v našej škole sme prežívali rôznym
spôsobom. Na začiatku adventu nám pán farár J.
Vnuk posvätil adventné vence, pri ktorých sme sa
každý deň v triedach modlili. Potom prišiel do

Oznamy
na slávnostný obed do
domu. Po dobrom obede
diskotéka. Vstupenku
u hlavného miništranta,
kostolníčky.

Vianočný koncert
Pozývame Vás na vianočný koncert nášho
chrámového zboru, ktorý sa uskutoční v nedeľu 10.
januára 2016 o 16.00 h v kostole sv. Jána Krstiteľa.
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Od 18. do 25. januára je Týždeň za jednotu
kresťanov. Celý týždeň budeme sláviť sväté omše
s formulárom na tento úmysel.

Katolíckeho kultúrneho
bude pre deti pripravená
si môžete zabezpečiť
animátorov alebo u p.

Pozvánka na posedenie pri Fašiangovej
zabíjačke
Chceme Vás touto cestou pozvať na posedenie
pri Fašiangovej zabíjačke, ktorá sa uskutoční 6.
februára v čase od 12.00 h do 17.00 h v KKD.
Zabíjačkové špeciality pripraví majster mäsiar na
dolniacky spôsob. Sladkú šišku, fánku či koláčik
môžete priniesť na spestrenie fašiangového stola.
Pri tomto posedení nám bude hrať ľudová hudba
Muzička spod Grúňa. Vstupný lístok si môžete
zabezpečiť od 17. januára u p. kostolníčky.

Slávnosť našich miništrantov
V nedeľu 31. januára pozývame všetkých
miništrantov a mládež našej farnosti osláviť
patróna mládeže sv. Jána Bosca. Pri svätej omši
o 11.00 h budú miništranti skladať miništrantský
prísľub. Na túto slávnosť pozývame aj všetkých
bývalých miništrantov i všetkých rodičov a
príbuzných našich miništrantov. Po svätej omši
pozývame miništrantov a spevokol detí a mládeže
13
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Liturgické slávnosti, sviatky a spomienky svätých
1. januára – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky,
prikázaný sviatok
2. januára – sv. Bazila Veľkého a Gregora
Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi
6. januára – Zjavenie Pána, slávnosť, prikázaný
sviatok
10. januára – Krst Krista Pána
21. januára – sv. Agnesy, panny a mučenice

25. januára – Obrátenie sv. Pavla, apoštola
26. januára – sv. Timoteja a Títa
28. januára – sv. Tomáša Akvinského, kňaza
a učiteľa Cirkvi
V čase od 18. do 25. januára je týždeň
modlitieb za jednotu kresťanov.

Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac január 2016
Všeobecný: Medzináboženský dialóg – aby úprimný dialóg žien a mužov odlišných
náboženstiev prinášal pokoj a spravodlivosť.
Evanjelizačný: Kresťanská jednota – aby sa dialógom, bratskou láskou a milosťou
Ducha Svätého prekonali rozdelenia medzi kresťanmi.
Úmysel našich biskupov: Aby kresťania vedeli prijať prisťahovalcov s úctou a so
štedrosťou, rozpoznávajúc v každom obraz Boha.
Obetovanie dňa na úmysly
Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v
spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za
spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou,
Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca na tento mesiac.

Farská matrika
Krsty
Anna Mária Chabadová
Natália Mária Andoková
Matej Beniač

Sobáše
Martin Genšor a Monika Sámelová
Ivan Kubáň a Katarína Farbáková

Pohreby
Ignác Polko
Juraj Kováč
MUDr. Oľga Poljaková r. Pullmannová
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RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ VRÚTKY
Tel. č.: (043) 4281 429, mobil: farár – 0903 552 760, kaplán – 0902 301 346
V úradných záležitostiach sa môžete na nás obrátiť v týchto úradných
hodinách:
Nahlasovanie krstov, sobášov, vydávanie krstných listov, potvrdení atď.
Dopoludnia
Popoludní
Pondelok
7:00 – 8:00
16:00 – 17:00
Utorok
7:00 – 8:00
Streda
7:00 – 8:00
16:00 – 17:00
Štvrtok
Rekolekčný deň - neúradujeme
Piatok
7:00 – 8:00
16:00 – 17:00
Okrem prvého piatku
Sobota
7:00 – 8:00
Nedeľa
Deň pracovného pokoja - neúradujeme
Osobné stretnutie mimo úradných hodín si môžete dohodnúť aj telefonicky.
Sväté omše
Svätá spoveď

Nahlasovanie
a udeľovanie sviatosti
krstu

Nahlásenie sobáša
Návšteva chorých

Nahlásenie pohrebu
Adorácia

Mariánske večeradlo
a päť prvých sobôt
Úmysly svätých omší

V nedeľu o 7.30 h, 9.30 h, 11.00 h (len počas školského roka) a večer o 18.00 h.
V pracovné dni ráno o 6.30 h (okrem štvrtka) a večer o 18.00 h.
Každý deň pol hodinu pred sv. omšou.
V nedeľu len pred rannou sv. omšou o 7:00 h.
Na prvý piatok spovedáme vo farskom kostole už od 15:00 h.
Nahlásenie: rodičia na Farskom úrade.
Termíny udeľovania sviatosti krstu sú na webe a na nástenke pre kostolom.
Krstným rodičom môže byť len praktizujúci kresťan – katolík, ktorý dovŕšil
16. rok života a prijal sviatosť birmovania.
Predkrstná katechéza: v sobotu ráno o 9.00 h. Zúčastňujú sa jej obaja rodičia
a krstní rodičia.
Nahlásenie: obaja snúbenci aspoň 3 mesiace pred sobášom. Pri nahlásení
sobáša budú oboznámení s plánom predmanželskej prípravy.
Návštevu chorého a pomazanie nemocných môžete nahlásiť kedykoľvek
osobne alebo telefonicky.
Spovedanie – v prvopiatkovom týždni spovedáme všetkých nahlásených
chorých.
Termín pohrebu, po konzultácii s pohrebnou službou, si môžete dohodnúť aj
telefonicky. Na Farský úrad treba osobe priniesť "List o prehliadke mŕtveho".
Vo štvrtok od 17.00 h – hodinová adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou
Oltárnou.
Prvý piatok v mesiaci je adorácia po rannej svätej omši do 8.00 h a popoludní
od 15.00 h do večernej sv. omše.
Mariánske večeradlo - každú stredu o 16.45 h.
Prvé soboty k ucteniu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - v mesiaci máj až
október vo Farskom kostole ráno o 8.00 h.
Zapisujeme po každej svätej omši v sakristii
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POŽEHNANIE DOMU V RODINNEJ MODLITBE
Otec rodiny povie:

NASLEDUJE
MODLITBA

Pokoj tomuto domu
a všetkým, čo v ňom bývajú.
Slávime deň ozdobený troma
zázrakmi: dnes priviedla hviezda
mudrcov k jasliam; dnes sa na
svadbe stalo z vody víno; dnes sa dal
Kristus Jánovi pokrstiť v Jordáne,
aby nás spasil, aleluja.
ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Potom matka alebo niekto z
prítomných prečíta text zo Svätého
písma.

Počúvajte
slová
Evanjelia podľa Matúša.

svätého

Keď sa za čias kráľa Herodesa v
judejskom Betleheme narodil Ježiš,
prišli do Jeruzalema mudrci od
východu. A hľa hviezda, ktorú videli
na východe, išla pred nimi, až sa
zastavila nad miestom, kde bolo
dieťa. Ako zbadali hviezdu,
nesmierne sa zaradovali. Vošli do
domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho
matkou, padli na zem a klaňali sa
mu. Potom otvorili svoje pokladnice
a dali mu dary: zlato, kadidlo a
myrhu.

SPOLOČNÁ

Otec alebo matka prednesie úvod
a deti môžu čítať jednotlivé prosby.

S radosťou velebme nášho
Spasiteľa a prednesme mu svoje
prosby.
Volajme spoločne: Pane Ježišu,
vypočuj naše prosby.
1. Pane Ježišu, Boží Syn, ty si sa
stal človekom, aby sme sa my mohli
stať Božími deťmi; daj, aby sme
mali stále účasť na tvojej Božskej
prirodzenosti.
2. Pane Ježišu, ty si sa v
nazaretskej rodine vzmáhal v
múdrosti, veku a bol si v obľube u
Boha i u ľudí; daj, aby naši otcovia a
matky boli prvými učiteľmi a
svedkami viery pre svoje deti.
3. Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si
nám priniesol svoj pokoj; daj, aby
všetci, čo v tomto dome bývajú,
tešili sa zdraviu, pokoju a žili v
milosti, v istote, vo svornosti a boli
ti za všetko vďační.
4. Pane Ježišu, život veriacich, ty
si prijal Máriu a Jozefa k sebe do
nebeskej vlasti; prijmi aj zosnulých
tejto rodiny medzi blažených v nebi.
A teraz sa ako Božie deti
modlime modlitbu, ktorú nás naučil
náš Pán Ježiš Kristus.

Všetci sa pomodlia modlitbu „Otče

náš“
Možno dodať:

Amen.

Dajte si znak pokoja.
Pokoj a
láska nech je medzi nami.
Všetci:

bratská
Otec
alebo
matka
pokropí
požehnanou vodou prítomných i dom,
pričom môže povedať:

A podajú si ruky.

MODLITBA POŽEHNANIA
Otec alebo matka
modlitbu požehnania:

radosťou, ktorá bude úplná v nebi.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky
vekov.

prednesie

Všemohúci Bože a Otče, ty si nás
v krste prijal za svoje deti a urobil si
nás bratmi a sestrami tvojho Syna;
posilňuj naše spoločenstvo s ním a
daj, aby sme v našich rodinách žili
vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj
tento dom pred zlom a hriechom,
požehnávaj ho i všetkých, čo v ňom
bývajú, aby ti ako domáca cirkev
prinášali duchovné obete: zlato
lásky, myrhu utrpenia a kadidlo
modlitby. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Táto požehnaná voda nech nám
pripomenie náš krst i Ježiša Krista,
nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil
svojím krížom a zmŕtvychvstaním.
Potom niekto z prítomných napíše
na horné veraje dvier:

20 - C + M + B – 16
A
teraz
sa
spoločne
odovzdajme pod ochranu Panny
Márie.
Všetci sa pomodlia modlitbu
„Zdravas Mária“
a pridajú modlitbu „Sláva Otcu“.

Alebo (pre starších ľudí):

Pane Ježišu, ty si naša sila a
nádej v rozličných útrapách, ktoré
prináša pokročilý vek; zhliadni na
týchto svojich služobníkov, čo
bývajú v tomto dome, žehnaj ich
a udeľ im sily, aby vedeli trpezlivo
znášať ťažkosti života a spolu s
modlitbou ich prinášali Bohu ako
duchovnú obetu za spásu ich
príbuzných a za šírenie tvojho
kráľovstva. Zachovaj ich vo svojej
láske a milosti a napĺňaj ich svojou

ZÁVER
Otec alebo matka povie:

Nech nás žehná Pán, nech nás
chráni od zlého a nech nás
privedie do života večného.
Ostatní odpovedajú:

Amen. A prežehnajú sa.

