ÚVODNÍK

Čo dokáže vytrvalosť
Jeden príbeh hovorí o turistovi, ktorý sa
vybral na cestu neobývanou a vyprahnutou
krajinou. Po dlhom čase sa mu minula už aj
zásoba vody, ale nikde nablízku nebola
žiadna. A tak pokračoval v ceste a nádejal sa,
že sa mu podarí dostať k nejakému prameňu.
Ako kráčal, zrazu v diaľke rozpoznal nejakú
postavu – bol to pastier a jeho ovečky. Keď
sa k nemu priblížil, poprosil o vodu. Hoci
toho veľa tento pastier nenarozprával, dal turistovi ochotne zo svojej vody, a keďže bol
už podvečer, pozval ho aj do svojho domčeka
na jedlo. Počas tohto večera pozoroval
zvláštneho, mĺkveho muža, ako si sadá ku
stolu a začne preberať žalude. Veľmi starostlivo ich vytriedi a tie najlepšie odloží do
vrecka.
Druhý deň tento muž – pastier namočí
vrecko so žaluďmi do vody, vyženie svoju
čriedu oviec z ohrady, nechá ich na starosť
psom. Potom zoberie namočené vrecko a kovovú tyč, otočí sa na turistu a naznačí mu, že
odchádza – ale ak chce, môže ísť s ním. Spoločne teda stúpajú na blízky vrch – jeden za
svojím cieľom a druhý so zvedavosťou, čo sa
asi chystá robiť. Tam začne muž pracovať.
Železnou tyčou vyhĺbi jamku, hodí do nej
z vrecka žaluď a hneď ho aj zahrnie hlinou.
Toto robí, až kým nevysadí všetky žalude.
Potom idú spoločne na obed a po obede sa
opakuje preberanie žaluďov a ich sadenie.
Až neskôr sa turista dozvedá vysvetlenie
od tohto tajomného muža. Po tom, ako stratil
manželku a syna, odišiel do tejto pustatiny
a tu pre svoj život našiel pokoj. Sadí stromy
napriek tomu, že nevie, čia je to pôda a čo
bude s nimi v budúcnosti. No je to akási nádej pre toto miesto. Odvtedy ako sem prišiel,
vysadil za tri roky stotisíc stromov, z toho sa
ujalo dvadsaťtisíc a z nich ešte polovicu zničia choroby a škodcovia. No v budúcnosti je
nádej, že tu bude rásť desaťtisíc krásnych
stromov – prekrásny les.
Nádej, že sa niečo môže zmeniť – to by
malo v nás znieť celý náš život, no myslím,

že ešte viac počas pôstneho obdobia. Môže
sa niečo zmeniť v nás a môže sa niečo zmeniť aj v iných ľuďoch, s ktorými sa stretáme.
A v Bohu táto nádej stále znie. Už dávno
o sebe vyhlásil, že je milosrdný a že je verný.
O tomto sa stále môžeme presviedčať, keď
ku Nemu prichádzame a prosíme o milosrdenstvo a odpustenie. A On ho do nás vkladá
ako spomínaný muž, ktorý sadil stromy.
Vkladá ich s nádejou, že vyrastú a premenia
krajinu nášho vnútra. Môžu vzrastať a priniesť ďalšie požehnanie alebo sa môžu stratiť
a ostať nevyužité. A keď sa nám dostáva takáto nádej, môžeme a mali by sme aj my dávať túto nádej ďalej. Aj my môžeme akoby
vhadzovať sadenice milosrdenstva a odpustenia, ktoré môžu zmeniť človeka. Možno
máme jedného, možno aj viac ľudí, ktorí by
potrebovali naše odpustenie. Aj tento pôstny
čas v roku milosrdenstva, ktorý prežívame,
nech je pre nás výzvou na odpustenie iným.
Veď aj nám bolo a ešte bude toľkokrát odpustené... . Veď sa tak často modlíme: „Otče
náš,... odpusť nám... ako i my odpúšťame...“.
Je teda pred nami výzva vstúpiť do hĺbky
svojho srdca, ale aj srdca iných, lebo tam
môže dôjsť k pravému odpusteniu. Tam sa
totiž podľa slov nášho Pána všetko začína a
podľa Katechizmu katolíckej Cirkvi všetko
zväzuje a rozväzuje. A ako sa tam ďalej môžeme dočítať: „Nie je v našej moci už necítiť
urážku a zabudnúť na ňu. Ale srdce, ktoré sa
odovzdáva Duchu Svätému, pretvára ranu na
súcit a očisťuje pamäť tým, že premieňa
urážku na orodovanie.“ (KKC 2843) Prosme
teda aj v tomto pôstnom období, nech sú do
našich rán Bohom vhodené sadenice odpustenia, ktoré pôsobením Ducha Svätého budú
premieňať bolesti a urážky, ktoré sme zakúsili na súcit a orodovanie pre tých, ktorí nám
ich spôsobili. Tak sa totiž môže nádej na
zmenu premeniť na živú skutočnosť v našom
živote, aj v živote iných, ktorí sa nám znova
môžu stať skrze milosrdenstvo a odpustenie
bližšími.
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Keď sa turista po dlhých rokoch vracal na
miesto, kde stretol zvláštneho muža, nemohol uveriť vlastným očiam. Predtým drsná,
suchá a pustá krajina sa premenila na nádherný les, kde spievali vtáky a stavali si svoje
hniezda, kde mala svoj úkryt lesná zver, kde

voňal príjemný vzduch a kde v potoku zurčala svieža a čistá voda. Bol to zázrak vytrvalosti a nádeje na zmenu, ktorú mal jeden
človek, čo sadil stromy.
Váš diakon Daniel Balej

Zo života vrútockej farnosti
deťom. Nech Všemohúci Boh žehná i naďalej nás všetkých a zvláštnymi milosťami
nech i v nasledujúcich rokoch zahŕňa nášho
otca biskupa Tomáša Galisa. (A.Šupínová)

V kruhu svojich rodákov a priateľov
V kruhu svojich oltárnych spolubratov
rodákov, veľkej pokrvnej i farskej rodiny,
náš diecézny biskup Mons. Tomáš Galis slávil ďakovnú sv. omšu z príležitosti svojich
šesťdesiatich piatich narodenín. Táto milá
slávnosť bola 29. decembra 2015 vo farskom
kostole Sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach.
Chrám bol naplnený, lebo Vrútočania majú
radi svojho Tomáša, ktorého od detstva vídali pri oltári, sledovali, sprevádzali modlitbami. Nielen vtedy keď bol medzi nimi, ale
po celé roky, v ktorých sa stravuje v službe
Bohu i ľuďom. V mene všetkých prítomných
o. biskupa privítal Mons. Jozef Petráš, vrútocký farár. Pre oživenie spomienky jeho
mladých rokov, kedy študoval na Vrútkach
a zúčastňoval sa farského mládežníckeho života, Alexander Zacharides počas obetovania zaspieval jednu časť z big-beatovej omše
z roku 1969. Túto omšu vrútockí mladí napísali a s elánom spievali v mnohých okolitých
farnostiach i v Taliansku. Spájali ich vtedy
pevné priateľstvá a kontakty, ktoré stále pretrvávajú. Do tohto spoločenstva neoddeliteľne patril aj náš Tomáš, ako ho doteraz familiárne oslovujeme. Po sv. omši v Katolíckom kultúrnom dome bol vytvorený srdečný
priestor na stretanie i spomínanie. Z malých
detí vyrástli otcovia i mamy rodín, z mládežníkov okolo organu sú zrelí, prešedivelí, ale
usmiati seniori, ktorí sa tešia, že život vo farnosti Vrútky je stále mladý, rušný a dynamický. Ďakujeme za prežité, požehnané
roky, v ktorých nechýbali ani chvíle ťažkostí
a starostí, ale vždy sme cítili Božiu prítomnosť a veľkú lásku nebeského Otca k svojim

Novoročný koncert vo Vrútkach
Po troch mesiacoch od posledného koncertu, ktorým sme oslávili 110-te výročie postavenia nášho krásneho chrámu, sa veriaci
Vrútok opäť stretli, aby na Nedeľu krstu Pána
novoročným koncertom umocnili atmosféru
Vianoc vo svojich srdciach.
Atmosféra Vianoc – čo to vlastne je? Etnológovia nás učia o pradávnych koreňoch
týchto sviatkov v ľudových zvykoch, kedy
boli noci najdlhšie a začala vláda zimy. Ale
zároveň sa slnko začalo vracať z južnej pologule na severnú a napriek zime sa dni pomaličky, postupne predlžovali a ľudia cítili, že
zima tu nebude navždy. Vznikli výstižné príslovia: Na Nový rok o slepačí krok, Na Tri
krále o krok dále, Na Hromnice o hodinu
více. Tieto príslovia sa spájali s kresťanskými sviatkami. Práve kresťanstvo dodalo
tomuto očakávaniu konca zimy a očakávaniu
návratu tepla – jari a leta – oveľa významnejší dôvod na radosť a oslavu. Už sa ľudia
neradovali len z toho, že za pár mesiacov
príde znova jar. Vianoce ako očakávanie jari
nahradil oveľa vyšší a radostnejší dôvod. Dôvod, že nám Boh poslal seba samého. Svoje
Slovo, svojho Syna. Sviatky slnovratu prestali byť opakovaním radosti z toho, že sa
slnko vracia na sever. V našej západnej civilizácii sa začal oslavovať príchod Boha.
Nevieme, v ktorý deň presne sa narodil
Ježiš. Ale vieme, že prišiel medzi nás. Prišiel,
aby nám ukázal to, čo videl u svojho Otca.
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Prišiel, aby nám ukázal lásku. Prišiel, aby sa
nám celý daroval, aby sme s ním urobili to,
čo chceme. Čo s ním urobíme? Prijmeme Ho,
alebo nám bude ľahostajný? Vianoce svojou
atmosférou vzájomného darovania a lásky
nám ukazujú, že má význam prijať Boha.
Náš chrámový zbor to krásne vyspieval
vo Vianočnej omši od Hradila. V úvode koncertu zazneli omšové časti Kyrie, Glória,
Graduále a Krédo.
Vianoce sú aj sviatkom rodiny. Nielen
Jozefa, Márie a Božieho Syna. Sú sviatkom
každej rodiny. Asi väčšina z nás máme hlboko v podvedomí zážitok bezstarostného
detstva, kedy sa o nás otec s mamou starali
a my sme si žili obklopení ich láskou. Mnohí
z nás prežili krásnu skúsenosť vlastnej mladej rodiny, kedy nás či už v úlohe otca alebo
mamy spájal a úžasne tešil ten malý živý batôžtek, ktorý bol plodom ich vzájomnej
lásky. Preto máme na Vianoce tak radi uspávanky. Jednu z nich nám zaspievala Janka
Šifrová, ktorá sa zúčastnila finále televíznej
show „Česko Slovensko má talent“. Bola to
uspávanka Slavíček od Jakuba Jana Rybu.
Na organe túto uspávanku aj celý koncert doprevádzala Oľga Cipciarová, na flaute hral
Jozef Fúra. Celý koncert dirigoval Ing. Viliam Majda.
Po uspávanke pokračoval Chrámový
zbor sv. Jána Krstiteľa časťami Hradilovej
omše Offertórium, Sanctus, Benedictus,
Agnus a Záver. Sóla v časti Offertórium zaspievala Janka Jamborová a v časti Benedictus Janka Majdová. Po koncerte sa všetkým
účinkujúcim i prítomným poďakoval Mons.
Jozef Petráš, vrútocký farár a povzbudil ich
do ďalšej tvorivej práce na oslavu Pána
Boha.
(Ing. Viliam Majda)

Jána Krstiteľa priam praskal vo švíkoch
z toľkého množstva detí a mladých. Dokonca
aj spev znel o čosi hlasnejšie a radosť bola cítiť doďaleka. Všetci sme očakávali svätú
návštevu.
V tento deň mal totiž sviatok náš patrón
mladých, svätý Ján Bosco. Ako jeho milovaná mládež, dúfali sme, že naplní naše srdcia novou túžbou pre to najdôležitejšie rozhodnutie v našom živote, aby naším povolaním bola LÁSKA. A pretože láska je mnohoraká, aj my sme sa snažili mnohými spôsobmi pozvať Dona Bosca, aby aj pre nás bol
učiteľom lásky. Miništranti, ktorých som nevládala spočítať, bolo ich plné presbytérium,
si obnovili ich miništrantský sľub. Dievčatá
a chlapci prispeli svojím hlasom do ohromného spevu, ktorý sa niesol celým chrámom.
A my všetci sme ako jedno spoločenstvo položili naše srdcia pred Pánov oltár.
Po spoločnej svätej omši nás čakalo
ďalšie skrášlenie slávnostného dňa. Slávnostný obed  pre všetky deti a mládež.
Brušká nám zasýtili teplé dobroty, aby sme
nabrali veľa síl na program, ktorý pripravili
pracovití animátori. Aké by sme to boli deti
bez hier, spevu a tanca? A tak priestory Katolíckeho kultúrneho domu zachvátil detský
džavot až do samého podvečera. Zábava nechýbala ani pre najmenších, ani pre rodičov.
Za krásny deň, ktorý bol presne taký, aký by
ho pre nás chcel Don Bosco, zo srdca ďakujeme našim kňazom, animátorom a všetkým,
ktorí čo len modlitbičkou doňho prispeli.
Sediac doma, v chvíľke ticha a v modlitbe môžem povedať, že Don Bosco prišiel.
A aj v tom hlasnom speve, v plači detí, ktoré
nevedeli obsedieť v kostolnej lavici, v hrách
a v tanci nám vlieval do sŕdc tú túžbu, ktorou
môžeme zmeniť celý svet. Túžbu, ktorá nás
snáď bude posilňovať celý nastávajúci rok,
kým znova medzi nás nepríde svätý, čo celý
svoj život obetoval Bohu cez mladých. Modlite sa, prosím, za nás, nech nám dlho v srdciach znie: „Mojím povolaním je Láska, mojím povolaním je darovať všetko, darovať
seba“, ako nás to učí aj sv. Terezka z Lisieux.

Farský deň detí a mládeže
Hodinu pred nedeľným obedom, ako to
už je vo Vrútkach zvykom, patrí náš chrám
deťom a mladým ľuďom, aby spoločne slávili svätú omšu. Presne tak tomu bolo aj 31.
januára. Avšak, čosi bolo inak. Náš kostol sv.
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Koncoročná štatistika farnosti Vrútky
za rok 2015
DUCHOVNÁ ŠTATISTIKA
V tomto roku sviatosť krstu prijalo 80 krstencov: 77 detí, z toho 41 chlapcov a 36 dievčat. Sviatosť krstu prijali aj 3 dospelí katechumeni. Bolestnou štatistikou je, že 35 detí sa
narodilo do nemanželského zväzku, čo činí 44
%. Niektoré deti nemajú krstných rodičov, nakoľko v príbuzenstve sa nenašiel nikto, kto by
spĺňal požiadavku Cirkvi na krstného rodiča –
pobirmovaný kresťan katolík, ktorý ak žijú
spolu, mal by byť cirkevne zosobášený.
Na cestu do večnosti si Pán života a smrti
povolal 59 farníkov: 30 mužov a 29 žien. Do
Božieho milosrdenstva odovzdávame zvlášť
22 z nich, ktorí odišli na večnosť ako nepraktizujúci, čiže nepristupovali k sviatostiam ani
raz do roka a zomreli nezmierení s Pánom Bohom. Je to 37 % z celkového počtu zosnulých.
Nakoľko prežívame Rok Božieho milosrdenstva a jedným zo skutkov telesného milosrdenstva je pochovávať mŕtvych, chcem sa poďakovať obetavým členom spevokolu sv. Jozefa za ich službu pri pohrebných obradoch.
Touto cestou chcem však veľmi poprosiť aj
ostatných farníkov, najmä dôchodcov, o pomoc pri speve počas pohrebných obradov. Je
potrebné doplniť a omladiť tento pohrebný
spevokol. Prosím Vás, tí, ktorí ste obdarení
darom spevu, poslúžte v tomto Roku Božieho
milosrdenstva práve týmto milosrdným skutkom lásky. O koordináciu a nácvik spevu osobitne prosím p. Olinku Cipciarovú a ostatných
členov chrámového spevokolu sv. Jána Krstiteľa.
V tomto roku prijalo sviatosť manželstva
v našej farnosti 32 manželských párov. Prvé
sväté prijímanie prijalo 51 detí. Sviatosť birmovania prijali 3 dospelí birmovanci.
Pri svätých omšiach bolo rozdaných okolo
74.100 svätých prijímaní. Chcem Vás povzbudiť k častejšej návšteve kostola a k prijímaniu
Eucharistie aj vo všedný deň.

K prijatiu sviatosti krstu sa v tomto čase
pripravujú traja dospelí katechumeni.
Dôležitou udalosťou v tomto roku 2015
bola pre našu farnosť kánonická vizitácia,
ktorú viedol náš diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. S uzávermi kánonickej vizitácie ste
už boli oboznámení. Jeden z uzáverov kánonickej vizitácie bol návrh otca biskupa na zriadenie farnosti Martin–Priekopa po doriešení
majetkovo-právnych vzťahov ohľadne chátrajúceho priekopského kostolíka. Ak veriaci
z Priekopy budú túžiť po zriadení samostatnej
farnosti, bude potrebné pre službu konajúceho
kňaza zabezpečiť bývanie, resp. zriadiť Farský úrad.
Najväčším duchovným podujatím tohto
roka boli Farské misie, ktoré sa konali v našej
farnosti od 28. novembra do 6. decembra. Farské misie viedli pátri verbisti zo Spoločnosti
Božieho slova pod vedením pátra Jána Kušníra. Ďakujem Vám všetkým za hojnú účasť
pri týchto ľudových misiách.
V nastávajúci rok 2016 budeme spoločne
prežívať ako Rok Božieho milosrdenstva.
FINANČNÁ ŠTATISTIKA FARNOSTI
Finančné zabezpečenie našej farnosti k 1.
1. 2015 bolo vo výške 11.763,81 €.
Počas roka bolo z Vašich milodarov do
pokladnice a na bežný účet farnosti prijatých
spolu 43.772,71 €. Všetkým Vám patrí
úprimné poďakovanie!
Výdavky v tomto roku činili celkovo
42.328,78 €.
V tomto roku v oblasti materiálneho zveľadenia farnosti sme vymenili celý mobiliár
sakristie, vymenili dlažbu na pravej strane
kostola a upravili celé okolie kostola. Cez prisľúbený grand Ministerstva kultúry SR sme
chceli začať s reštaurovaním Piety. Grand nebol schválený. Aj toto je príkladom toho, ako
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bude štát napomáhať pri záchrane priekopského kostolíka, kde bude potrebné preinvestovať státisíce eur.
Výdavky na investície a opravy činili
14.854,94 €.
Ďalšie výdavky v jednotlivých položkách
v tomto roku boli takéto: bohoslužobné a prevádzkové náklady činili 5.004,65 €, náklady
na energie – elektrina, voda a plyn činili
6.665,12 €. Bežné opravy a údržba činili
2.915,25 €. Zbierky odoslané na Biskupský
úrad činili 6.836,18 €. Ostatné výdaje tvorili
príspevky do fondov, organizovanie farských
podujatí a iné výdaje.
Naše poďakovanie patrí 35 deťom a 20
animátorom, ktorí venovali svoj voľný čas príprave a priebehu Dobrej noviny. Navštívili 60
rodín a vďaka nim ste na Dobrú novinu obetovali celkom 2.781,43 €. Vďaka Vám za Vašu
veľkú štedrosť!

K dnešnému dňu v pokladni zostáva 89,68
€ a na bežnom účte 13.115,48 €. Celkové finančné zabezpečenie farnosti k 1. januáru
2016 je vo výške 13.205,16 €.
Všetkým Vám, ktorí ste prispeli akýmkoľvek milodarom počas celého roka, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. Ďakujeme aj
Vám, ktorí ste prispeli kvetmi na výzdobu
kostola z pohrebných obradov či rodinných
slávností.
V nastávajúcich rokoch budeme musieť
začať intenzívne šetriť financie na generálnu
opravu fasády kostola sv. Jána Krstiteľa. Celkové náklady boli vyčíslené na desiatky tisíc
eur. Na tento účel budeme organizovať prvonedeľné zbierky povolené Biskupským úradom. Okrem bežných opráv, ako zaizolovanie
stropu v garážach fary z dôvodu zatekania, by
sme chceli nechať vyfrézovať staré korene
stromov a zrealizovať nariadenú náhradnú výsadbu drevín v okolí kostola.
Spracoval
Mons. Jozef Petráš, dekan – farár

Zo života Cirkvi
Vatikán považuje za povinnosť moslimských učencov, aby energickejšie postupovali proti
teroru v mene svojho náboženstva. Násilie extrémistov musia bez „dvojznačností odsúdiť“,
povedal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Teraz je na učencoch, aby kázali islam, ktorý
už nepripúšťa extrémistické interpretácie na ospravedlnenie násilia. Ako pozitívny príklad Parolin uviedol islamských predstaviteľov, ktorí odsúdili teroristické útoky v Paríži v novembri
a ocenil aj prejavy solidarity jednoduchých moslimov voči obetiam. „Nezabudnime, že veľká
časť obetí islamského terorizmu sú samotní moslimovia,“ uviedol Parolin. Zdôraznil, že Katolícka cirkev musí teraz zdvojnásobiť svoje úsilie o medzináboženský dialóg. Teroristi z IŠ
ohrozujú podľa slov Parolina pokoj vo svete. Je úlohou celého medzinárodného spoločenstva
postaviť sa proti teroristom. Mandát na to môže však vydať iba Bezpečnostná rada OSN.
Po prvý raz katolícki aj pravoslávni biskupi USA v piatok 22. januára viedli spoločne „Pochod za život“ vo Washingtone. Konal sa pri príležitosti 43. výročia dodnes sporného rozsudku
Najvyššieho súdu USA v kauze „Roe versus Wade“, ktorým sa v r. 1973 liberalizoval potrat.
Katolícki a pravoslávni biskupi uverejnili spoločné vyhlásenie s názvom „Hľadanie života,
milosrdenstva a uzdravenia“.
Ateistická nadácia „Sloboda od náboženstva“ (FFRF) v americkom mestečku Wadena
(Minnesota) zabránila, aby mestská správa zriadila na námestí betlehem. Až stovky obyvateľov na to zareagovali tak, že vo svojich záhradách a v obchodoch sami vystavili betlehemy.
Zdroje: kath.net/KAP, KNA, LSN/jg
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Kresťanstvo (9. časť)
Pokračovanie stručnej chronológie cirkevných dejín po r. 1000.
R. 1054 – Definitívny rozkol Cirkvi (Veľká schizma resp. Východná schizma). Protiklad medzi východnou a západnou cirkvou sa
vyvíjal po stáročia a týkal sa nielen liturgických a cirkevno-disciplinárnych otázok, ale
i kultúry a politiky. Napätie medzi nimi vzrástlo aj preto, lebo sa čoraz častejšie stretali
územné nároky Byzantíncov i rímsko-nemeckého cisára v južnom Taliansku. V záujme dohody a vytvorenia spojenectva proti hroziacemu normanskému nebezpečenstvu poslal
pápež sv. Lev IX. (1049 – 1054) r. 1053 do
Konštantínopolu (Carihrad, dnešný Istanbul)
posolstvo pod vedením kardinála Humberta da
Silva Candida. Keďže sa však v sporných
otázkach (napr. absolútna nadvláda rímskeho
pápeža v cirkevných otázkach, manželstvo
kňazov, používanie nekvaseného chleba pri
Eucharistii atď.) nedosiahla zhoda, vyhotovil
kardinál Humberto exkomunikačnú bulu
(kliatbu) na konštantínopolského patriarchu
Michala Kerullaria a jeho prívržencov, a 16.
júla 1054 ju v mene pápeža sv. Leva IX. (zosnulého 19. apríla 1054) položil na hlavný oltár
chrámu Hagia Sofia v Konštantínopole. Patriarcha Kerullarios († 1058) o osem dní odpovedal antikliatbou.
Hoci sa kliatba ani antikliatba netýkali celej byzantsko-gréckej, príp. rímsko-latinskej
cirkvi, ale iba patriarchu a jeho prívržencov
(resp. autorov exkomunikačnej buly), vzájomné vzťahy medzi východnou a západnou
cirkvou ešte viac ochladli. Skutočnosťou sa
“Východná schizma“, do ktorej boli vtiahnutí
i Srbi, Bulhari, Rumuni a Rusi, stala až za čias
križiackych výprav, keď križiaci dobyli pre
svoje obchodné záujmy r. 1204 Konštantínopol a zriadili tam Latinské cisárstvo (trvalo do
r. 1261) a latinský patriarchát konštantínopolský (zrušený r. 1964). Roztrpčenosť a nedôvera byzantských kresťanov voči západnej cirkvi sa tak ešte vystupňovala a zmarila akékoľvek úsilie o opätovné zjednotenie obidvoch

cirkví. Aj napriek tomu, že o 911 rokov neskôr
(7.12.1965 ) pápež bl. Pavol VI. (1963 – 1978)
a patriarcha Athenagoras stiahli vzájomne
uvalené kliatby, rozkol medzi západnou (Katolíckou) cirkvou a východnou (Pravoslávnou)
cirkvou trvá dodnes.
R. 1075 – Spor o investitúru. Pápež sv.
Gregor VII. (1073 – 1085) v snahe uchrániť
Cirkev pred svetským poručníctvom vydal na
rímskej synode pápežské ustanovenie (Dictatus papae) o nadriadenosti pápeža nad svetskou mocou. Zakázal akékoľvek predávanie
cirkevného úradu laikom. Týmto aktom sa dostal do dlhotrvajúceho sporu s nemeckým kráľom, neskôr cisárom, Henrichom IV.
(1056/1084 – 1106) – tzv. spor o investitúru.
Spor medzi pápežstvom a cisárstvom o dosadzovaní duchovných do úradov sa skončil až
takmer o 50 rokov neskôr – r. 1122 podpisom
kompromisnej dohody (Wormský konkordát)
medzi pápežom Kalixtom II. (1119 – 1124)
a cisárom Henrichom V. (1106/1111 – 1125).
R. 1075-1128 – V španielskom Santiago
de Compostela postavili Baziliku sv. Jakuba –
jedno z najvýznamnejších pútnických miest na
svete.
R. 1096-1291 – Križiacke výpravy. Palestína bola Svätou zemou pre kresťanov i moslimov a veriaci tam putovali po stáročia. V 7.
storočí dobyli Palestínu Arabi, ale kresťania
mohli krajinu stále slobodne navštevovať. Situácia sa zmenila po nájazde seldžuckých Turkov a obsadení Jeruzalema r. 1076. Pápež bl.
Urban II. (1088 – 1099) vyzval r. 1095 kresťanských veriacich, aby oslobodili Palestínu
od moslimskej nadvlády. Rytieri i prostí ľudia
vyrazili pod vedením francúzskych a normanských feudálov do Palestíny. Veľmi dobre vycvičená križiacka armáda r. 1099 dobyla Jeruzalem a zmasakrovala jeho obyvateľstvo. Križiaci založili v Palestíne latinské Jeruzalemské
kráľovstvo. Saracéni (európske pomenovanie
moslimov v stredoveku) spočiatku ponechali
kráľovstvo na pokoji, no postupom času sa
vzťahy medzi Jeruzalemským kráľovstvom,
8
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Byzantíncami a moslimami zhoršovali, až r.
1187 moslimský sultán Saladin (* 1138 – †
1193) križiakov porazil a získal Jeruzalem
späť. R. 1191 viedol anglický kráľ Richard I.
"Levie srdce" (1189 – 1199) svoje vojsko do
Svätej zeme. Dobyl Cyprus a mesto Akko
(Acre) v Palestíne, ale nepodarilo sa mu získať
späť Jeruzalem. Saladin s Richardom podpísal
prímerie na 10 rokov, aby kresťanskí pútnici
mohli navštevovať sväté miesta. Križiaci založili druhé Jeruzalemské kráľovstvo, ktorého
centrom sa stalo Akko. Nasledujúce križiacke
výpravy v 13. storočí boli neúspešné, až napokon r. 1291 Palestínu dobyl egyptský sultán.
Celkovo sa v 11. až 13. storočí uskutočnilo 7
križiackych výprav. Niektoré pramene uvádzajú ich počet 8. Túto rozdielnosť v počte
spôsobila Výprava uhorského kráľa Ondreja
II. (uskutočnená počas r. 1217 – 1221 ako
Piata križiacka výprava), ktorú mnohí nepovažujú za „skutočnú“ výpravu, podobne ako
Výpravu chudoby (r. 1096) a Detskú výpravu
(r. 1212). Symbolom križiackych výprav bol
kríž (znak kresťanov), preto sa nazývajú križiacke. Ich účastníci (križiaci) mali spoločný
znak – kríž na odeve.
V čase križiackych výprav vzniklo niekoľko križiackych rytierskych rádov: Rád johanitov (založený r. 1099 v Jeruzaleme – najstaršia rytierska rehoľa; po úteku na Maltu dostali johaniti meno „maltézski rytieri“), Rád
templárov (založený r. 1119 v Jeruzaleme, násilne rozpustený a neskôr – r. 1312 aj oficiálne
zrušený), Rád nemeckých rytierov (založený
r. 1190 v Akko, r. 1226 presídlil do Pruska) a
iné, ktorých úlohou bolo ochraňovať dobyté
územia.
Hoci rok 1291 považujeme za koniec križiackych výprav do Prednej Ázie, Siedma križiacka výprava (r. 1248 – 1254) nebola poslednou. Tie pokračovali až do 16. storočia. Známa
bitka pri Lepante r. 1571 bola tiež križiacka
výprava. Katolíci síce stratili pevninu, ale
Cyprus a Rodos si udržali celé stáročia. Je nepochybné, že križiacke výpravy zdržali postup
moslimských impérií, obzvlášť Osmanského,
smerom do Európy dosť dlho na to, aby sa Európania mohli účinne brániť. Možno povedať,

že keby tu križiackych výprav nebolo, západná
Európa by sa bola ocitla v moci moslimov rovnako ako juhovýchodná Európa.
R. 1170 – Arcibiskupa Tomáša Becketta
na príkaz anglického kráľa Henricha II. (1154
– 1189) zabili počas bohoslužby v katedrále
v Canterbury. Kanonizovaný bol už r. 1173.
R. 1209 – Sv. František z Assisi založil rád
menších bratov (fratres minores) – minoritov.
R. 1215 – XII. Ekumenický koncil v Lateráne (IV. lateránsky koncil). Definoval premenu v Eucharistii. Prikázal veriacim aspoň
raz do roka (vo veľkonočnom období) pristúpiť ku spovedi a sv. prijímaniu. Bol to najvýznamnejší koncil vrcholného stredoveku.
R. 1231 – Pápež Gregor IX. (1227 – 1241),
„otec inkvizície“, zriadil osobitnú pápežskú
inkvizíciu na potláčanie kacírskych učení a realizáciou poveril dominikánsku rehoľu (založenú r. 1215).
R. 1274 – Zomrel taliansky dominikán sv.
Tomáš Akvinský (* okolo r. 1225), učiteľ Cirkvi, jeden z najslávnejších teológov všetkých
čias.
R. 1300 – Pápež Bonifác VIII. (1294 –
1303) vyhlásil prvý jubilejný (milostivý) svätý
rok, ku ktorému sa viazali odpustky, ak pútnik
navštívi Večné mesto a vykoná primerané pokánie. Počet pútnikov do Ríma bol mimoriadne veľký.
R. 1302 – Pápež Bonifác VIII. vyhlásil neobmedzenú zvrchovanosť pápeža, „ktorému
v mene večnej spásy musí byť každý veriaci povinný absolútnou poslušnosťou“.
R. 1309-1377 – “Avignonský exil“. Pápež
Klement V. (1305 – 1314) premiestnil pápežskú rezidenciu do francúzskeho Avignonu,
čím sa začalo takmer sedemdesiatročné “babylonské zajatie pápežov“. “Avignonský exil“
pápežov sa skončil r. 1377 príchodom pápeža
Gregora XI. (1370 – 1378) do Ríma.
Použité pramene: V. Judák: Prehľadné cirkevné
dejiny; J.N.D.Kelly: Pápeži dvoch tisícročí; Kronika
křesťanství (Fortuna Print Praha 1998); Kronika ľudstva (Fortuna Print Bratislava 2001); Encyklopédia histórie sveta (OTTOVO NAKLADATELSTVÍ 2001).

Pokračovanie nabudúce.
Marián Sovík
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Milosrdenstvo v praxi
Milosrdný, milosrdne, milosrdenstvo.
Ako veľmi ho vo svojom živote potrebujeme. Avšak nestačí viesť pekné reči o milosrdenstve, bez skutkov to budú len trápne,
prázdne frázy. Milosrdný rok nás pozýva viac
odkrývať tvár milosrdného
Otca. Milosrdenstvo ako základná Božia vlastnosť. Pápež
František hovorí: „Milosrdenstvo je cesta, ktorá spája Boha
a človeka, lebo otvára srdce
nádeji, že sme navždy milovaní napriek našej ohraničenosti hriechom. „Milosrdenstvo? O čo vlastne ide? Nie je
to len akýsi abstraktný pojem,
ktorý je nám viac ako vzdialený? Môže mať dosah aj na
náš život? Týka sa nás? Latinské slov misericordia znamená
mať srdce (cor)pri chudobných (miseri). Ide teda o postoj
prekračujúci vlastný egoizmus
a otvorenosť pre druhých. Milosrdenstvo – milé srdce, srdce
plné miloty. Vo Svätom písme
patrí slovo milosrdenstvo k
najčastejším. A keďže Písmo
je pre nás návodom na život,
značí to, že milosrdenstvo by
malo tvoriť dôležitú súčasť
nášho života. Že ho nemôžeme
obísť, ak chceme žiť autentické kresťanstvo. Svätý pápež
Ján Pavol II. povedal: „Hranicou zla je v konečnom dôsledku Božie milosrdenstvo.“ Téma
milosrdenstva bola hlavným posolstvom jeho
pontifikátu. Milosrdenstvo – aktuálna, ale zabudnutá téma. V hrôzach dnešných dní sveta
je milosrdenstvo nanajvýš nevyhnutné. „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 5, 7). Ježišovo posolstvo je plné
Božieho milosrdenstva. Prišiel na svet, bol
ukrižovaný a vstal z mŕtvych, aby nám spros-

tredkoval Otcovo milosrdenstvo. Spravodlivosť Boha je jeho milosrdenstvom. Ako povedal Pán Ježiš svätej Faustíne Kowalskej: „Skôr
než prídem ako spravodlivý Sudca, otvorím
naširoko dvere milosrdenstva.“ Viera bez
skutkov je mŕtva (porov. Jak 2,
17-18). To isté platí aj o milosrdenstve. Ak ho neprejavujeme v
praxi, je zbytočné, aby sme o
ňom rozprávali. Milosrdenstvo
v praxi je najlepším svedectvom
Ježišovho učeníka. Milosrdenstvo ako konkrétne uskutočňovanie lásky k blížnemu. Posolstvo nádeje musíme zaniesť do
každého tmavého kúta, každej
temnoty, aby lúče Božieho milosrdenstva prežiarili celý svet.
Naše ľudské milosrdenstvo je
konkrétnou podobou Božieho
milosrdenstva vo svete. „Úlohou Cirkvi je svedčiť o Božom
milosrdenstve“ (svätý Ján Pavol
II.). A Walter Kasper hovorí, že
samotná Cirkev je sviatosťou
lásky a milosrdenstva. Pomôckou, inšpiráciou v realizovaní
blahoslavenstva milosrdenstva
nám môžu byť skutky duchovného a telesného milosrdenstva,
ktorým sa budeme v tejto rubrike postupne podrobnejšie venovať. No zároveň sú tieto
skutky odrazovým mostíkom,
aby sme každý žili milosrdenstvo svojím originálnym, novým spôsobom. Dnes totiž potrebujeme Rok milosrdenstva viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujme Pánovi, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Viac
na:
http://www.cestaplus.sk/tema/mesiac/december_2015/milosrdenstvo-v-praxi-1
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O MANŽELSTVE

Manželská každodennosť
Poznáte to – ráno vstať, nachystať deti do
školy, škôlky, odprevadiť manžela a na rukách
jedno či dve malé deti, ktoré vám budú robiť
veselú spoločnosť po celý deň. Vieme, čo čaká
ženu – matku v domácnosti a vieme, čo čaká
muža v práci. Stereotyp a nároky okolia kladené na každého. Na jednej strane snaha venovať sa čo najviac deťom, zabezpečiť každodenný plynulý chod neraz veľkej domácnosti.
Na druhej strane práca a stres, očakávania a
nálady druhých ľudí, potreba zabezpečiť rodinu… Ako zabezpečiť, aby toto všetko nepohltilo manželský vzťah? Ako fungovať, ako
komunikovať – muž, ktorý prišiel domov po
10 hodinách práce, a žena vyčerpaná prácou s
deťmi, ktorá navyše v noci vstávala s najmenším členom rodiny?
Jednoducho prežiť a modlitba prácou
Znie to zvláštne, ale aj tak znie rada. Jednoducho prežiť. Zaťať sa a nepočítať, koľkokrát ste v noci vstávali, nepočítať, koľkýkrát
sama ukladáte deti, nepočítať zbieranie a skladanie opratej bielizne… Proste fungovať a nezaoberať sa činnosťami viac ako je to nutné.
Ak by ste však iba mechanicky šli a pracovali,
niečo by nebolo v poriadku a nefungovalo by
to dlho. Prečo?
Pretože hoci nebudete rátať a zaoberať sa
tým, že ste si mohli oddýchnuť, že by vám mohol niekto pomôcť, je potrebné prijať prácu
ako súčasť obety pre rodinu. Takže áno, prežiť, ale každou prácou, každou vypratou bielizňou, každými nachystanými raňajkami či
večerou sa skúste modliť. Skúste to obetovať
za váš manželský život, ktorý možno nie je
taký ako chcete, pretože deti sú malé, ste vyčerpaná a manžel tiež. Sama viem, aké je to
ťažké. Viem, že nie vždy sa to dá, že aj ten kolobeh prác a detí, myslenia na manžela a dobro
detí niekedy zlyhá… Naučme sa modliť prácami a službou pre našu rodinu.
Kto je viac unavený?
Počas tých rokov, čo som na materskej dovolenke, som prišla na niekoľko vecí. Zo za-

čiatku, keď sme mali len jedno dieťa, som prirodzene očakávala, že mi môj manžel má pomáhať a má mi dať priestor na oddych. Dnes,
keď máme tri deti, tak zisťujem, že ja som tá,
čo má dať manželovi priestor na oddych.
Čo sa stane, ak je muž príliš unavený a
frustrovaný z práce, z domu, kde musí ihneď
zmeniť rozmýšľanie a vnútorné nastavenie,
pretože ho čaká manželka a deti? Môžeme
očakávať, že jeho nepokoj, nedostatok spánku,
či psychická nepohoda sa prenesie nielen na
nás ako na rodinu, ale najmä do jeho práce.
Nervózny a unavený bude nielen muž, ale i
manželka.
Aj to je cesta, ako ukrojiť z každodenného
stresu, návalu práce a únavy. Paradoxne tak, že
zoberieme viac povinností a necháme oddýchnuť toho, kto nevládze. Boh sa vždy postará a
dá nám vždy novú silu a požehnanie na ceste
manželstva a rodičovstva.
Modliť sa a komunikovať
Toto sú jedny zo základných pilierov každého manželstva. Každý deň komunikovať, tešiť sa na toho druhého, ako mu porozprávate aj
tie bežné maličkosti dňa. Rozprávať o sebe, o
vás dvoch, o rodine, o Bohu, o plánoch, o prežívaní… Nezabudnúť na každodenné prosenie
a zvolávanie požehnania na manželov, rodičov, na deti, ktoré ste sľúbili viesť vo viere.
Nie je to jednoduché. Avšak Božia milosť,
láska a požehnanie presahuje nás, naše myšlienky, našu únavu a prepracovanosť.
Ako to teda je? Existuje nejaký všeobecne
platný univerzálny návod, ktorý nás vytiahne z
každodennosti, stereotypu, práce či únavy?
Nie, neexistuje. Pretože každý manželský pár
si prechádza rôznymi obdobiami od zaľúbenia
po krásu sviatostného manželstva, cez radosť
z nového života a postupne prechádza cestu životom… Nech manželia prežívajú akúkoľvek
etapu svojho vzťahu, najdôležitejšie je Božie
požehnanie a Jeho prítomnosť, ktorá nás dvíha
a dáva silu.
Katarína Winterová
http://zastolom.sk/manzelska-kazdodennost/#sthash.oEaIYAHJ.dpuf
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INFORMUJÚ NÁS

Život na cirkevnej ZŠ s MŠ A. Bernoláka
cestou poprosiť o finančnú podporu v akejkoľvek výške pre týchto žiakov. Svoj finančný dar
môžete osobne odovzdať p. riaditeľovi školy
Ing. Jánovi Chabadovi alebo poslať na číslo
účtu: SK7509000000000351900297 (v tvare
IBAN), BIC: GIBASKBX
Do poznámky uveďte: SDM Krakov 2016
a svoje meno. Ďakujeme.

Testovanie 5
V tomto školskom roku, 25. novembra
2015, po prvýkrát prebehlo vo všetkých základných školách celoslovenské testovanie
žiakov 5. ročníka, ktoré je známe pod názvom
Testovanie 5. Cieľom testovania bolo získať
objektívne informácie o výkone žiakov pri
vstupe na 2. stupeň. Testové úlohy boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu,
overovanie hĺbky vedomostí a zručností či aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach.
Žiaci boli testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Testy písalo 43 148
žiakov 5. roč. z celého Slovenska.
Naši žiaci v tomto certifikovanom testovaní obstáli nasledovne:
Matematika
Priemerná úspešnosť žiakov v SR 62,0%.
Priemerná úspešnosť žiakov našej školy
77,14%.
Rozdiel:
15,15

Stretnutie učiteľov a rodičov
Dňa 28. januára o 17:00 hod. sa uskutočnilo stretnutie rodičov a učiteľov pod názvom
„Čaj o piatej“. Učitelia na ňom predstavili rodičom najpálčivejšie problémy školstva a vysvetlili im svoje dôvody, pre ktoré vstúpili do
štrajku. Medzi hlavné problémy patria:
DLHODOBÉ PODFINANCOVANIE ŠKOLSTVA, kde sme na posledných
priečkach v porovnaní s ostatnými krajinami
OECD (krajiny OECD 6 % a viac HDP, Slovensko menej ako 4 % HDP)
prudký a systematický úbytok
mladých učiteľov a ich klesajúca kvalita –
šikovní a schopní mladí ľudia o túto prácu nemajú záujem,
nezvládnutá školská reforma –
časté nesystémové zmeny, nepoužiteľné učebnice, množstvo byrokracie, nekoncepčný kreditový systém,
havarijný stav škôl aj materských
škôl a priepastné rozdiely medzi vybavením
– bez ohľadu na to, že všetci rodičia platia rovnaké dane a majú právo na rovnakú kvalitu
vzdelávania.
Rodičia si uvedomujú, že odstránenie
týchto problémov nie je možné bez výrazného
zvýšenia platov učiteľov, zlepšenia ich pracovných podmienok a zvýšenia prílevu peňazí
do školstva. Všetci zúčastnení rodičia ZŠ s MŠ
A. Bernoláka vyjadrili učiteľom plnú podporu, prejavili záujem pomôcť štrajkujúcim
učiteľom a žiadajú aj ostatných rodičov,
starých rodičov, bývalých a súčasných žiakov
a širokú verejnosť, aby sa zaujímali o prebiehajúci štrajk a podpísali petíciu za urýchlené

Slovenský jazyk a literatúra
Priemerná úspešnosť žiakov v SR 66,62 %
Priemerná úspešnosť žiakov našej školy
77,86%
Rozdiel:
11,24
Putovný obraz
Naša škola na začiatku mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil Sv.
Otec František od 8.12.2015 do 20.11.2016,
bola obdarovaná obrazom Božieho milosrdenstva. Každá rodina, ktorá prejaví záujem o obraz, pri ktorom sa bude modliť, si ho môže
zobrať na týždeň domov.
Príprava žiakov na Svetové dni mládeže
20 žiakov z našej školy sa od októbra 2015
intenzívne pripravuje na stretnutie mladých so
Sv. Otcom Františkom v poľskom Krakove,
ktoré je známe ako Svetové dni mládeže.
Tento týždenný pobyt je finančne náročný (cca
300 € na žiaka). Preto by sme Vás chceli touto
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riešenie nahromadených problémov v školstve. Učitelia nebojujú iba za seba, ale predovšetkým za Vaše deti, aby ich školstvo kvalitne
pripravilo do života.
Ďakujeme za Vašu podporu a porozumenie. Ide nám o vzdelanie a výchovu Vašich

detí. Vedzte, že našou veľkou bolesťou je, že
sme Vám spôsobili starosti našim zapojením
sa do štrajku, ale inú možnosť sme nevideli.

Oznamy
1. Zamestnanci: do 15.2.2016 treba požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vydanie Potvrdenia o zaplatení dane.
2. Tí, čo podávajú sami daňové priznanie,
vyplnia údaje v príslušnej kolónke.
3. Právnické osoby, ak nedarujú 0,5 %,
môžu poukázať iba 1.0 % dane, tiež v príslušnej kolónke daňového priznania.

Odpustky v pôstnom období
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred
riadne ustanovenými zastaveniami, môže
získať za obvyklých podmienok úplné
odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od
jedného zastavenia k druhému a rozjímal
o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná
pobožnosť verejne, a ak sa pohybuje ten, čo
vedie pobožnosť.
Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu
zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie
isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním
o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň
nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.
Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom
období pomodlí po prijímaní pred obrazom
Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbou Dobrý
a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých
podmienok úplne odpustky.

Údaje potrebné na vpísanie do tlačiva daňového priznania sú nasledovné:
Názov or- Rodinné centrum Rozganizácie:
právkový domček
Sídlo:
Mlynská 2, 038 61 Vrútky
Právna
Občianske združenie
forma:
IČO:
42349176
Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú aj
touto formou prispieť k rozvoju aktivít pre
matky s deťmi, rodinné spoločenstvá, spoločenstvá otcov a mnohých ďalších činností na
podporu rodiny.

Krížová cesta v pôstnom období
V pôstnom období býva krížová cesta
v piatok o 17.15 h a v nedeľu o 15.00 h.
V piatok po krížovej ceste je večerná svätá
omša bez homílie. Rozpis pobožností krížovej
cesty si môžete prečítať na nástenke.

Názov organizácie:
Sídlo:

Poukázanie 2 % dane z príjmu za rok
2015
Aj tento rok je možné poukázať 2% zaplatenej dane z príjmu na podporu neziskových
organizácií. V našej farnosti sa o ne uchádzajú
aj tieto organizácie:
Rodinné centrum „Rozprávkový domček“ a SKKD.
K tomu je potrebné:

Právna
forma:
IČO:

Spolok katolíckeho domu
vo Vrútkach
Námestie
S.
Zachara
2134/3, 038 61 Vrútky
Občianske združenie
14223180

Potvrdenie o zaplatení dane spolu s podpísaným Vyhlásením o poukázaní 2% dane odovzdať do 30.4.2016 na daňový úrad alebo do
28.3.2016 do sakristie alebo KKD.
Predstavenstvo SKKD
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Liturgické slávnosti, sviatky a spomienky svätých
2. februára – Obetovanie Pána (Hromnice),
sviatok
3. februára – sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
– svätoblažejské požehnanie
5. februára – sv. Agáty, panny a mučenice,
spomienka
6. februára – sv. Pavla Mikiho a spoločníkov,
mučeníkov, spomienka

10. februára – Popolcová streda, začiatok
pôstneho obdobia
11. februára – Preblahoslavenej Panny Márie
Lurdskej, spomienka, svetový deň chorých
14. februára – Prvá pôstna nedeľa – zbierka na
charitu
22. februára – Katedra sv. Petra, apoštola,
sviatok

Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac február 2016
Všeobecný: Aby sme sa starali o stvorený svet, zveľaďovali ho a chránili pre
budúce generácie, veď sme ho dostali ako nezaslúžený dar.
Evanjelizačný: Aby vzrastali možnosti na dialóg a stretania sa medzi kresťanskou vierou a národmi Ázie.
Úmysel našich biskupov: Aby nám osobná skúsenosť utrpenia pomohla
lepšie pochopiť situáciu opustených, chorých alebo starých ľudí a pobádala
nás k štedrej pomoci.

Farská matrika
Krsty
Tamara Martyneková
Nina Stilcová

"Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i
Syna i Ducha Svätého a naučte
ich zachovávať všetko, čo som
vám prikázal." (Mt 28, 19-20)
Sobáše

Pohreby
Ferdinand Klavec
Ján Puchel
Anton Švolík
František Vojtek
Anna Diškancová r. Pániková

Buď pripravený. Kto nie je
dnes pripravený dobre
umrieť, vystavuje sa nebezpečenstvu, že umrie zle. (sv.Don
Bosco)
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1943 – 2015
1952 – 2016
1941 – 2016
1982 – 2016
1925 – 2016

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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