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Úvodník
Tak zase máme v Cirkvi nejaký „Rok“. Začal
sa nedeľou 30.11.2014 a skončí sa v roku
2016 na sviatok Obetovania Pána. A keď
poviem, že je to Rok zasväteného života,
tak si možno poviete: „Fajn, toto sa ma
netýka, to je pre tých v kláštoroch.“ V našom
úvode sa budem usilovať vyviesť vás z tohto
omylu. :-) Rok zasväteného života sa totiž
dotýka celej Cirkvi, nielen nejakej jej časti.
Povolanie k zasvätenému životu sa totiž rodí
v rodine, v malých
spoločenstvách,
uprostred mnohých iných
ľudí, ktorí zas prežívajú
povolanie k manželstvu.
Týka
sa
každého
pokrsteného, lebo každý
z nás je povolaný k
nejakej úlohe v Cirkvi.
Nielen ku všeobecnej
úlohe žiť ako druhý Kristus (teda ako
kresťan), ale aj ku konkrétnejšej úlohe žiť
ako manžel či manželka v rodine, ako
slobodný vo svete, ochotný ku každej
službe, ktorú mi Pán cez Cirkev ukáže,
alebo
ako
zasvätený
v
nejakom
spoločenstve, ktoré má svoju špecifickú
charizmu a cestu. Každý pokrstený je
zasvätený Bohu – osobitným obradom
(krstom) oddelený pre Boha, aby bol jeho
svedkom vo svete. Keď teda budeme počas
tohto
mimoriadneho
roku
sledovať
rehoľníkov a rehoľníčky, členov sekulárnych
inštitútov, zasvätené panny, pustovníkov...,
ako žijú svoju úlohu žiť „ako anjeli v
nebi“ (Mt 22, 30), budeme sa prizerať aj
svojmu životu. Žijeme ako manželia, ako
vdovy či vdovci, ako slobodní tak, že svojím

životom sme živým obrazom Krista?
Uvedomujeme si, že sme pre všetkých
zasvätených akýmsi zázemím, z ktorého ich
povolanie vyrástlo a dodnes čerpá? Že oni
sú pre nás nielen osobitne povolaní Bohom,
ale aj znakom, že nebo sa dá žiť už tu na
zemi? Viem, sú to veľké slová, najmä ak
vnímame, že aj zasvätený život má svoje
bolesti a sklamania. No zlyhania nie sú
dôvodom na odmietnutie celého ideálu...
Svätý Otec František 3.
októbra v prejave k
účastníkom plenárneho
zasadania Kongregácie
pre klerikov okrem iného
povedal: „Prosím vás,
skúmajte dobre priebeh
jednotlivého povolania!
Dobre pre skúšajte, či je
to od Pána, či ten muž je
zdravý, či je ten muž vyvážený, či ten muž je
schopný dávať život, evanjelizovať, či je
schopný založiť si rodinu a tohto sa zrieknuť
kvôli nasledovaniu Ježiša.“ Kniha o
manželstve Vyvolení a vzácni, hovorí o
príhode, keď do rodiny prišli na návštevu
dvaja seminaristi. „Jedno z detí sa neistým
krokom vybralo krížom cez obývačku s
poriadne plnou plienkou – zápach, ktorý sa
z nej šíril, nenechával nikoho na pochybách.
Seminaristi na seba pozreli a jeden z nich
žartom poznamenal: ‚Som naozaj rád, že sa
mám stať kňazom!‘ Ja som mu to hneď
vrátila (s úsmevom): ‚Len aby si mal istotu,
že si si nezvolil toto povolanie iba preto, aby
si sa vyhol problémom toho druhého
povolania.‘
Táto múdra rada platí oboma smermi: nikto

by sa nemal rozhodnúť pre manželstvo len
preto, že sa chce vyhnúť problémom
zasväteného života, a naopak, nikto by si
nemal zvoliť zasvätený život len preto, že sa
chce vyhnúť ťažkostiam v manželstve. Boh
stvoril každého z nás a každému určil
osobitné povolanie. A keď budeme robiť to,
pre čo sme boli stvorení, zažijeme naozaj
hlbokú a úprimnú radosť. Božie povolanie
nikdy nebude povolanie, ktoré nechceme. I
tak však v ňom budeme prežívať ťažkosti.“
Keď teda začíname tento osobitný rok,
zahrňme do svojich modlitieb všetkých

zasvätených, najmä tých, ktorých poznáme
osobne. Sprevádzajme svojím príhovorom u
Otca všetky podujatia, ktoré budú slúžiť
prehĺbeniu zasväteného života zasvätených,
ale prosme aj za tých, ktorí hľadajú svoje
miesto a svoju službu v Cirkvi – aby počuli a
kladne odpovedali na hlas Boha, ak ich volá
k zasväteniu sa. Nech je náš život
svedectvom, že žiť s Bohom je niečo krásne
a má večnú perspektívu. Naša nádej nie je
márna! Želám všetkým Vám dobrú prípravu
na sviatky Narodenia Ježiša Krista.

o. Rastislav (farár)

Štruktúra Sederovej večere III.
Drahí bratia a sestry, na začiatok vám chcem ponúknuť dve pasáže z Božieho slova.
1. Kniha Genezis 3, 1-13/ Pokúšanie v rajskej záhrade
2. Evanjelium podľa Lukáša 15, 11-25/ Podobenstvo o márnotratnom synovi
1. V prvom texte vidíme, ako do symbiózneho vzťahu človek a Boha vstúpil pokušiteľ
a naviedol človeka, aby sa vzdialil od Boha. Adam a Eva si úplne uvedomovali, čo robia, lebo
mali dar neporušiteľnosti- teda si dokonale uvedomovali, keď išli spraviť hriech. Čo tento
hriech znamenal? Adam a Eva chceli byť ako Boh, teda dali Bohu jasne najavo, že ho chcú
vytlačiť zo svojho život a že ho nepotrebujú. Práve preto, že sa dobrovoľne rozhodli byť Bohu
neverný, spoznali že sú nahí a skryli sa, pretože ovocie hriechu je vzdialenie sa od Boha
a strach z trestu. Adam a Eva opustili raj, pretože stratili dary, ktoré vyplývali zo vzťahu s
Bohom. Stratili dar nehrešiť bez vedomosti. Preto opustili raj a nemohli sa vrátiť do raja. Vrátiť
do raja znamená žiť sväto, resp. žiť podľa Božej vôle. Toto sa už človekovi nedarilo. Uveď
príklad s matkou a dieťaťom, ktoré ho drží v meste za ruku a využíva orientačné schopnosti
mamy.
2. V druhom texte zase počúvame o synovi, ktorý sa už nevedel dočkať smrti a svojho
otca, lebo chcel dediť. Preto mu hovorí a žiada ho, aby mu vyplatil jeho dedičstvo. Toto slovo
muselo pre otca byť obrovskou ranou. Keďže však dal slobodu človekovi, nebude ho nikdy
nútiť žiť pod jeho strechou. Márnotratný syn všetko premrhal a potom si uvedomil, že pri
otcovi mu bolo lepšie. Tak si povedal, že sa vráti ako nádenník. Byť nádenníkom znamená byť
najatý na prácu aspoň na jeden deň. Po takejto troške túžil jeho syn. Čo robil jeho otec? Jeho
otec vychádzal každý deň za dedinu. Prečo? Lebo ak by prechádzal cez dedinu, mohli by ho
všetci okríkať, kde sa vracia, či sa nehanbí ukázať otcovi na oči. Otec sa možno toho bál
a preto vychádza za dedinu. Zaujímavé je aj to, čo robí jeho otec. Syn ešte nestihol povedať
ani slovo a otec ho už objímal a dáva mu nové šaty, nový prsteň a dáva mu novú dôstojnosť.
Čo je to hriech? Hriech je neposlušnosť človeka, ktorý úkonom svojej slobody neuznáva
Boha za svojho Pána. Hriech je sebavražebný úkon, lebo človek odmieta toho, ktorý všetko
udržuje pri živote. Hriech narúša človeka a jeho vzťahy. Je preto osobný a zároveň aj
sociálny, lebo jeho následky zasahujú celé mystické telo Ježiša Krista a tou je Cirkev a jej
členovia. Teda hriech nie je len osobnou vecou, ale je záležitosťou celej cirkvi, lebo ju zraňuje.

Ježiš Kristus nás vyzýva: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa
a verte evanjeliu.“ Mk 1,15
Katechizmus hovorí: „Jedine Boh odpúšťa hriechy. Pretože Ježiš je Boží Syn, hovorí o
sebe: „Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“. A túto božskú moc aj vykonáva:
„Odpúšťajú sa ti hriechy!“. Ba viac, na základe svojej božskej autority udeľuje túto moc aj
ľuďom, aby ju vykonávali v jeho mene. “ KKC 1441
Ježiš Kristus nás pozýva k zmiereniu, k návratu do jeho náručia a pod jeho vládu. Preto
sme pozvaný k sviatosti zmierenia. Na to, aby nám mohli byť odpustené hriechu, je potrebné
splniť niekoľko podmienok:
1. Vyznanie hriechov
Človek je povinný povedať všetky smrteľné hriechy aj ich počet, ak nevie presne, tak
priblížny počet alebo dobu zotrvávania v ňom od poslednej platnej spovede. Zároveň sa
odporúča vyznávať aj všetky všedné hriechy.
2. Ľútosť
Ľútosť je vyjadrením vôle, rozhodnutie viac tento hriech nespraviť. Ľutovať treba
smerom do minulosti (teda ak by som sa mohol vrátiť spať, nespravil by som to už...) a do
budúcnosti (ak sa toto pokušenie opäť vyskytne, už ho nechcem uskutočniť). Ak v sebe
penitent nemá takúto ľútosť, spoveď je neplatná.
Existujú dve ľútosti:
1. Dokonalá ľútosť
2. Nedokonalá ľútosť
Dokonalá ľútosť: tým, že človek zhrešil, znevažuje Boha- teda vyhlasuje ho za „hlupáka“,
ktorý sa nerozumie do toho, čo je pre neho dobré, alebo za klamára, ktorý nás klame
a zavádza, aby sme si neužívali plnosť dobra. Dokonalá ľútosť je teda ľútosť z toho, že Boha
a jeho plán s nami znevažujeme.
Nedokonalá ľútosť: Je to strach z toho, že stratím prítomnosť Boha a ocitnem sa bez
neho.
3. Kajúci skutok
Skutkom kajúcnosti dávame Bohu najavo, že sa chceme vrátiť pod jeho vládu. Skutok
kajúcnosti teda nie je trest, lebo modlitba nikdy nie je trestom. Skutok kajúcnosti má aj
terapeutický charakter. Vykonaním skutku kajúcnosti sa zbavujeme naviazanosti na hriech,
ktorý nás spútava.
Drahí bratia a sestry, všetci sme pozvaní, aby sme sa pripravili na príchod Ježiša Krista
nielen pod vianočný stromček, ale hlavne do nášho srdca. Nech sa nestane, že budeme
spomínať na ľudí, ktorí mu nedovolili narodiť sa v domácnosti a zapríčinili jeho pôrod v jaskyni
a sami mu nedovolíme cez sviatosť zmierenia vstúpiť do nášho srdca. Tam bude aj tieto
Vianoce klopať a čakať, či sa mu otvoríme dvere. Nemajme preto strach a dovoľme mu, aby
cez spoveď vypratal naše srdca od smradu hriechu a urobil ich čistými.

o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy


V pondelok, 08.12.2014 je prikázaný sviatok Počatie Presvätej Bohorodičky
svätou Annou s myrovaním. Liturgie sú o 08:00 csl., na Bani o 16:00 slov.
a o 18:00 vo farskom chráme.









V stredu, 17.12.2014 bude v našej farnosti Vianočný koncert. Preto sa liturgia
posúva na 17:00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.
Pozývame manželské páry, ktoré by sa chceli stretávať a budovať svoje
manželstvá, na pravidelné stretnutia. Bližšie informácie v kancelárii farského
úradu.
Dňa 21.12.2014 bude predvianočná sv. spoveď o 15:00 hod. a o 17:00 bude sv.
liturgia.
Centrum pre rodinu- Sigord srdečne pozýva snúbencov na kurz prípravy na
manželstvo s obdržaním certifikátu v termíne 11.-14.12.2014, ktorý je
alternatívou manželských náuk s miestnym kňazom vo farnosti.
Ponúkame deťom zimný tábor na Juskovej voli v termíne 02.-05.01.2015.
Cena pobytu je pre členov 15 eur, pre nečlenov 20 eur.
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