Pre deti a všetky Božie deti...
Na apoštolov zostúpil SVäTÝ DUCH. Ako znamenie sa každému z nich objavil nad hlavou.......................
Spoj všetky čísla v jednotlivých útvaroch a spoznáš, čo to bolo!!!

VI. ročník

Farský
číslo 12 12. jún 2011

Novinár robí rozhovor zo starým bačom a pýta sa: - Pán bača, akú vysokú školu ste

vyštudovali? -VŠB - Vysokú školu bačovskú. -A aké predmety ste tam mali? Koľko ich
bolo? - Tááák, mali sme 3 predmety - Ako pásť hore grúňom, Ako pásť dolu grúňom
ááá Ruštinu.
Malé príbehy pre potešenie duše
Učiteľ sa pozeral z okna na trh na námestí. Zbadal tam svojho žiaka Haikela, ako sa kamsi
ponáhľa. Zavolal ho a pozval ho k sebe. „Haikel,, videl si dnes ráno nebo? Nie, pán učiteľ. A cestu,
Haikel, si dnes ráno videl? Áno, pán učiteľ. Aj teraz ju vidíš? Áno, pán učiteľ, vidím ju. Povedz mi, čo
vidíš? Ľudí, kone, vozy, kupcov, dedinčanov, mužov i ženy ako chodia sem a tam.“
„Haikel, Haikel,“ napomenul ho pán učiteľ, „o 50 rokov, o dva krát 50 rokov tu nebude stále takáto
cesta a taký trh ako je tento. Na iných vozoch prídu iní kupci a budú predávať iné kone. Ale ja tu už
nebudem a nebudeš tu ani ty. A ja sa ťa, Haikel, pýtam, prečo tak utekáš,, že nemáš kedy pozrieť na
nebo?“ VIDEL SI DNES RÁNO NEBO?
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Denne počúvame o rôznych, zatiaľ pre ľudstvo neriešiteľných problémoch, ktoré si vyžiadali už mnoho
obetí. Spomeniem aktuálne len baktérie E. coli v Nemecku, kde dodnes je viac ako 400 potvrdených
prípadov ochorenia. Pátranie po zdroji sa však podobá hľadaniu ihly v kope sena. Stále je v tomto svete
veľa hrozieb pre ľudí. Ale sme v tom sami?
Vy starší si zaiste pamätáte na ťažké chvíle, keď ste syna alebo otca alebo manžela, alebo brata
odprevádzali a lúčili ste sa s nimi, lebo odchádzali na vojnu. Koľko bolo vtedy plaču a bolesti!
Keby bol niekto k vám prišiel a s istotou vám povedal, že ten váš syn, otec, manžel či brat sa vráti
úplne zdravý, čo všetko by ste vtedy boli pre to urobili.
Náš život nie je nič iné, len boj, v ktorom bojuje dobro proti zlu, diabol proti Pánu Bohu. Ale pole, na
ktorom sa ten boj odohráva, sú naše nesmrteľné duše, lebo diabol práve o tie bojuje, tie chce ukradnúť
Pánu Bohu. Jemu nestačí len telesne ničiť človeka.
Pred nami stojí veľmi vážna otázka: Ako to s nami a s našimi drahými dopadne?
Je mesiac Jún. Tu k nám prichádza Pán Ježiš a uisťuje nás, že to dopadne dobre, ak ho budeme
milovať, uctiť si jeho Božské Srdce a prijmeme jeho ponuku, ktorú nám vo svojich dvanástich
prisľúbeniach cez rehoľnú sestru Margitu Mária Alacoque, v 17. stor. vo francúzskom mestečku Paray-leMonial ponúkol. Ponúka nám svoje dary, ak si budeme uctievať jeho Božské Srdce a budeme ho milovať.
Sľubuje, že všetkým svojim ctiteľom dá všetky potrebné milosti, aby si mohli dobre plniť svoje stavovské
povinnosti. Rodičom dá milosť, aby vedeli dobre vychovávať svoje deti. Mladým dá milosť, aby sa vedeli
správne pripravovať na svoje manželstvo. Deťom dá milosť, aby vedeli žiť na radosť Pánu Bohu, svojim
rodičom i ľuďom. Sľubuje nám pokoj, ktorý dnes tak veľmi potrebujeme pre svoje srdcia, pre svoje rodiny,
dediny i pre celý svet. Bude žehnať každé naše podujatie. Bude nás potešovať v našom zármutku. On
bude naša pomoc v živote, ale zvlášť v našej hodine smrti. Pre hriešnikov bude prameňom milostí.
Vlažným dá milosť, aby sa stali horlivými. Horlivým dá milosť, aby rýchlo pokračovali na ceste k
dokonalosti. Na každú rodinu, kde bude zavesený obraz jeho Božského Srdca, vyleje svoje milosti. Preto
by nemala byť taká kresťanská rodina, v ktorej by obraz Božského Srdca Ježišovho nevisel na stene. Dá
nám milosť obrátiť i tých najzatvrdlivejších hriešnikov. Mená tých, čo budú šíriť úctu k jeho Božskému
Srdcu, zapíše do svojho srdca a nikdy ich nevytrie. Posledné, teda dvanáste prisľúbenie znie: „Tým, čo po
deväť mesiacov každý prvý piatok pristúpia k sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu, dá milosť, že
nezomrú bez milosti posväcujúcej.”
Boh vedel, že ho človek bude vždy potrebovať. Či to budú vojny, manželské problémy, zdravotné,
osobné, pracovné, proste všade tam kde sú obete. Preto urobme všetko, nielen na úrovni medicíny, ale aj
na úrovni našej duše. Lebo pre veľa ľudí je tento jún posledný.

o. Rastislav
Narodenie čestného slávneho proroka predchodcu a krstiteľa Jána (24.Jún)
Za čias kráľa Herodesa žil v jednom júdskom
mestečku medzi horami kňaz menom Zachariáš
a jeho žena Alžbeta. Obaja viedli pobožný
a bohabojný život a dôkladne zachovávali všetky
Pánove príkazy a ustanovenia. A hoci sa už blížili
k starobe, nemali žiadne dieťa. V hĺbke svojho
srdca si úprimne želali, aby ich Pán Boh potešil

synom a prosili ho o tento dar pri každej
príležitosti, no s obavami videli, že ich nádej je
zbytočná.
U židov boli ich kňazi zaviazaní podľa
predpísaného
poriadku
chodiť
do
Jeruzalemského chrámu a tam sláviť bohoslužby.
Prišiel rad na Zachariáša a on odišiel do

Jeruzalema. Tu v chráme, oblečený do
obriezke, chceli ho nazvať menom jeho otca
kňazského rúch, so zlatou kadidelnicou v ruke,
Zachariášom. No matka sa tomu priečila
vošiel za záves okadiť oltár. Ľud stál pred oponou
a hovorila: „Bude sa volať Ján.“4 Príbuzní a známi
a modlil sa k Pánu Bohu. Keď Zachariáš kadil
sa divili a povedali: „Veď v tvojom príbuzenstve
oltár, zrazu na pravej strane oltára zbadal anjela
sa nik takto nevolá.“5 Preto dali znak otcovi, aby
a veľmi sa zľakol. No anjel sa
sa od neho dozvedeli, akým
k nemu
ozval: „Neboj
sa,
menom chce nazvať svojho syna.
Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja
Zachariáš, ktorý bol ešte nemý,
modlitba. Tvoja manželka Alžbeta
požiadal tabuľku, na ktorú napísal
ti porodí syna a dáš mu meno
slová: „Ján sa bude volať.“6 Hneď
Ján. Budeš sa radovať a plesať a
sa mu rozviazal jazyk a on začal
jeho narodenie poteší mnohých.
rozprávať.
Lebo on bude veľký pred Pánom.
Zachariáš,
naradostený
Víno a opojný nápoj piť nebude a
narodením
syna,
preniknutý
už v matkinom lone ho naplní
vďačnosťou k Pánovi a plný Sv.
Duch Svätý. Mnohých synov
Ducha,
začal
ohlasovať
Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu.
pochvalnú
pieseň: „Nech
je
Sám pôjde pred ním s Eliášovým
zvelebený Pán Boh Izraela, lebo
duchom a mocou, aby obrátil
navštívil a vykúpil svoj ľud a
srdcia
otcov
k
synom
a
vzbudil nám mocného Spasiteľa z
Sv. Ján Krstiteľ
neveriacich
k
múdrosti
rodu Dávida, svojho služobníka
spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“1
ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých
Zachariáš udivený anjelovou rečou povedal:
prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov
„Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a
a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal
moja manželka je v pokročilom veku.“2 No anjel
milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju
sa k nemu ozval: „Ja som Gabriel. Stojím pred
svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal
Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť
nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk
ti túto radostnú zvesť. Ale onemieš a nebudeš
nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo
môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si
svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po
neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom
všetky dni nášho života.“7 Zachariáš sa obrátil
k malému Jánovi a ďalej hovoril: „A ty, chlapček,
čase.“3
Keď to anjel povedal, stal sa neviditeľným.
budeš
sa
volať
prorokom
Najvyššieho:
Zachariáš onemel a nemohol sa z údivu
pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a
a prestrašenia hneď spamätať. Za ten čas na
poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky
neho čakal ľud pred chrámovou oponou a netušil,
svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás
prečo tak dlho spoza nej nevychádza. Nakoniec
Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo
Zachariáš vyšiel, no nemohol prehovoriť ani
sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami
slovo, iba rukou ukazoval k nebu. Týmto
na cestu pokoja.“8
spôsobom chcel dať znamenie, že mal odtiaľ
Po celom okolí sa rozšíril veľký údiv a zvesť
videnie. Keď sa skončili dni jeho služby v chráme,
o tejto udalosti sa rozišla po všetkých júdejských
vrátil sa domov nemý, no s radostným srdcom.
horách. Všetci, ktorí to počuli, si to brali k srdcu
Skutočne, Zachariášovi a Alžbete sa narodil
a hovorili: „Čím len bude tento chlapec?“9 A na
Jánovi, čím viac rástol, tým viac bolo možné
syn, ktorého im Pán Boh cez anjela sľúbil
v Jeruzalemskom chráme. Preniknutí vďačnosťou
spoznať, že je predurčený na čosi nezvyčajné,
pretože zavčasu dával dôkazy osobitej sily
k Bohu obaja prijali toto dieťa ako drahý dar
neba. Ich príbuzní a priatelia sa tiež tešili, keď sa
ducha, ktoré sľubovali čosi veľké. Svoje mladé
roky prežil väčšinou na púšti, kde sa modlitbou
dozvedeli, že Najvyšší na nich zjavil svoje
milosrdenstvo. Keď sa na ôsmy deň po narodení
a pôstom pripravoval k svojmu povolaniu byť
predchodcom Spasiteľa.
poschádzali príbuzní a známi, aby boli účastní na
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Očistec
Aj dnes pokračujeme v základných kresťanských otázkach, ktoré možno všetkým nie sú jasné. Viacerí
svätí sa stali bohatým zdrojom informácií o skutočnosti očistca. Ich svedectvá sú pre nás naozaj vzácne,
lebo nám predstavujú svet, ktorý naše oči nevidia, no ktorý je skutočnejší než obrazovka televízora či
počítača. Podobne ako svätá Terézia a svätá Faustína, aj páter Pio mohol vidieť poza hmatateľný svet.
Očistec je nepriamo spomínaný vo Svätom Písme na týchto miestach:
1. Mt 12, 32. To značí, že hriechy môžu byť odpustené nielen v tomto, ale aj v „budúcom veku“.
2. Mt 5, 25n a Lk 12, 59. V tomto prípade je v podobenstve Boh sudcom, ktorý ťa akoby uvrhne do
väzenia
– očistca, odkiaľ nevyjdeš, kým nezaplatíš do ostatného haliera
– svojich hriechov.
3. 1 Kor 3, 11 – 15. Tu sa spomína oheň, cez ktorý každý a dielo každého z nás musí prejsť. Oheň
preskúša dielo každého z nás. Čie dielo zhorí, ten utrpí škodu, ale on sa zachráni akoby cez oheň.
4. 2 Mak 12, 45 – 46. Príbeh z knihy Machabejcov, ktorý hovorí o zmiernej obete za mŕtvych, aby boli
zbavení hriechov, značí teda možnosť pomáhať mŕtvym, ktorí nie sú definitívne zatratení.
Očistec je prechodný stav duší, ktoré skončili dobu skúšky (život) v stave milosti, ale majú ešte trpieť
za hriechy, aby sa tak úplne očistili a mohli byt prijaté do nebeskej slávy. Do neba totiž nemôže vojsť nič
nečistého (Zjv 21, 27). Dogma hovorí, že jestvuje očistec, a dušiam, čo sa v ňom nachádzajú, sa dostáva
pomoci príhovormi veriacich, najmä však ľúbeznou obetou oltára. Na existenciu očistca poukazuje aj stály
zvyk Cirkvi obetovať za zosnulých sväté bohoslužby a iné dobré skutky. Takže existencia očistca je
primeraná aj rozumu, pravdaže vierou osvietenému. Vieme, že na duše v očistci si spomíname začiatkom
novembra, na slávnosť Pamiatky všetkých zosnulých. A tiež počas piatich zádušných sobôt v liturgickom
roku (posledná tohtoročná bola túto sobotu 11.júna). Modlitbami môžeme nazhromaždiť veľké poklady
milostí nielen pre seba samých, ale aj pre našich zosnulých a tisíce ostatných duší. Hodnota jednej jedinej
svätej liturgie je nezmerateľná. Keby sme si to len mohli uvedomiť.

o. Michal
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v pondelok máme odporúčaný sviatok Najsvätejšej Trojice, sv. liturgie budú o 8.00 (csl.) a večer
o 18.00 (sl.).
nasledujúci týždeň keďže je obdobie po sviatku Zoslania Sv. Ducha sa budeme v utorok a
štvrtok modliť akatist k Sv. Duchu.
v pondelok po sv. liturgii bude kantorský kurz
v piatok 17. 6. je voľnica - je dovolené jesť mäsité pokrmy
v nedeľu 19.6. pozývame všetkých na farský deň, ktorý sa uskutoční vo farnosti Štefurov (je to
farnosť nad ktorou máme patronát a vypomáhame im) Oni ako vďaku nás pozvali na spoločné
prežitie jedného celého dňa v ich farnosti. Dopoludnia tam budeme sláviť sv. liturgiu a
popoludní je pre nás pripravený bohatý program. Prosíme aby ste sa prichádzali nahlasovať do
sakristie do štvrtka 16.6.
štvrtok 23.6. máme odporúčaný sviatok Najsvätejšej Eucharistie, sv. liturgie budú o 8.00 (csl.) a
o 18.00 (sl) a na Bani o 16.00 hod.
hneď nasledujúci deň 24.6. je sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa, sv. liturgie budú takisto o
8.00 (csl.) a o 18.00 (sl) a na Bani o 16.00 hod. Keďže Ján Krstiteľ je patrón celého nášho
arcibiskupstva tak Vás pozývame aj v mene o arcibiskupa na odpustovú slávnosť do katedrály,
ktorá bude v nedeľu 26.6. o 10.00 hod.
v júni sa budeme pred sv. liturgiami modliť pobožnosti k Ježišovi Kristovi: v pondelok, stredu a
piatok to bude Moleben k Božskému Srdcu a v utorok a štvrtok zasa Akatist k Ježišovi Kristovi.
Pobožnosti budú stále začínať o 17.40, teda 20 minút pred začiatkom sv. liturgie.
Letné stretnutia pre deti a mládež-info na nástenke

