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Úvodník
Ak prejdete stĺporadím na priečelí
Baziliky svätého Petra v Ríme a pozriete sa
na vnútornú stenu, uvidíte päť brán.
Najvzdialenejšia napravo sa nazýva Svätá
brána. Obyčajne je zatvorená a zvnútra
zamurovaná. Otvára sa počas Svätého
roka, ktorý pápež vyhlasuje ako osobitný
rok na oslavu Božieho
milosrdenstva. Svätá brána
sa otvorila 8. decembra 2015
na začiatok Mimoriadneho
jubilea milosrdenstva, ako ho
nazval
pápež
František.
Slávenie Svätých rokov má
svoje korene v starobylej
židovskej tradícii jubilejných
rokov. V Knihe Levitikus
čítame, že každý 50. rok sa
má sláviť ako jubilejný rok, v
ktorom sa pôda vracia jej
pôvodným
majiteľom,
odpúšťajú sa dlhy a otroci sú
prepustenína
slobodu.Keď
Ježiš začínal svoje verejné pôsobenie, šiel
do nazaretskej synagógy a čítal text z
proroka Izaiáša, ktorý hovoril o „Pánovom
milostivom roku“. Ježiš potom vysvetlil, že
ho poslali ohlásiť tento osobitný rok, v
ktorom vyslobodí zajatých, vráti zrak slepým
a slobodu utláčaným. Keď Ježiš chodil z
miesta na miesto, naplnil tieto slová tak, že
uzdravoval chorých a odpúšťal tým, ktorých
ťažil hriech. O niekoľko storočí neskôr sa
začalo kresťanské slávenie jubilejných
rokov. V roku 1300 pápež Bonifác VIII.
pozval ľudí, aby navštívili rímske Baziliky
svätého Petra a svätého Pavla v duchu

pokánia za hriechy. Spisovatelia to opísali
ako „jubilejný rok“. Taliansky básnik Dante
hovoril o veľkých zástupoch, ktoré prešli v
jubilejnom roku cez most pri Anjelskom
hrade cestou do Baziliky svätého Petra.
Pápeži v ďalších rokoch vyhlasovali
Jubilejné roky (nazývajú sa aj Svätými
rokmi) spočiatku každých 50
rokov a potom každých 25
rokov. Môžeme to prirovnať k
nášmu zvyku sláviť Deň
matiek a Deň otcov. Každý
deň je dobrou príležitosťou
ctiť si svojho otca a svoju
matku. Môže nám však
pomôcť, keď si vyhradíme
jeden deň, aby sme sa na to
sústredili.
Keď
v
tých
osobitných dňoch oslavujeme
pôsobenie matiek a otcov,
môže nám to pomôcť, aby
sme
počas
roka
bolí
vnímavejší na ich konanie a
život. A podobne každý rok je dobrou
príležitosťou
na
oslavu
Božieho
milosrdenstva.
Ale
osobitný
Rok
milosrdenstva nám môže pomôcť, aby sme
vo svojom živote boli vnímavejší na Božie
milosrdenstvo. Počas Pôstneho obdobia vo
Svätom roku chce pápež František vyslať
„misionárov milosrdenstva“, aby hovorili o
Božom
milosrdenstve
a
ohlasovali
odpustenie a radosť. Pápež povzbudil
biskupov a kňazov, aby slávili sviatosť
zmierenia so svojimi ľuďmi. Takou
príležitosťou bude slávenie, s názvom „24
hodín pre Pána“ 4. a 5. marca.

Ako v minulosti, aj v tomto roku bude mať osobitné miesto putovanie. Môže to byť púť do
Ríma alebo púť do katedrály či iného určeného chrámu. Púť je odrazom cesty nášho života a
pomáha nám uvedomiť si, že všetci sme pútnici na ceste do večného domova. Pri putovaní,
Božie milosrdenstvo nás môže uzdraviť a obnoviť. Sme povolaní prejavovať milosrdenstvo
svojim spolupútnikom. Pápež František navrhol motto pre Svätý rok: „Milosrdní ako Otec“.
Pochádza z Ježišových slov: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6, 36). Pápež
poznamenáva, že „skúsenosť odpustenia je v našej kultúre čoraz vzácnejšia“. Láskavosť,
ktorú prejavujeme, môže vytvoriť „oázu milosrdenstva“ v inak suchej krajine. „Preto tam, kde
sa Cirkev nachádza, tam musí byť zjavné Otcovo milosrdenstvo. V našich farnostiach,
spoločenstvách, združeniach a hnutiach, skrátka všade tam, kde sú kresťania, má mať každý
možnosť nájsť oázu milosrdenstva“. Jubilejný rok sa ukončí na sviatok Krista Kráľa 20.
novembra 2016. Pápež František vyjadril nádej, že tento deň bude ukončením roka, v ktorom
ľudia po celom svete intenzívne zažijú Božie milosrdenstvo. „V ten deň, keď zatvoríme svätú
bránu, budeme naplnení vďakou voči Najsvätejšej Trojici za to, že nám darovala tento čas
milosti. Zveríme život Cirkvi, celé ľudstvo i obrovský vesmír Kristovej vláde s prosbou, aby
vylial na nás svoje milosrdenstvo ako rannú rosu a aby tak všetci mohli spoločne budovať
svetlú budúcnosť. Ako vrúcne si želám, aby nadchádzajúce roky boli poznačené
milosrdenstvom, aby sme išli v ústrety každému človeku, prinášajúc mu Božiu dobrotu a nehu.
Nech sa všetkým, veriacim i tým vzdialeným, dostane tohto balzamu milosrdenstva ako
znamenia Božieho kráľovstva, ktoré je už prítomné uprostred nás“. Požehnaný nový rok 2016.

o. Rastislav (farár)

Kúpeľ vo vode
Drahí bratia a sestry, možno ste videli film Jak vytrhnout velerybě stoličku. Je tam jedna
scéna, ako sa muž pri chlapcovi dozvie, že je jeho otec. Vybehne von z chaty a strčí hlavu do
kopy snehu, aby sa „schladil.“ A čo spravil ten chlapec? Vybehol za ním a strčil aj svoju hlavu
do snehu. Nevedel prečo to robí, ale videl to na jeho otcovi, ktorý bol horský záchranár a pre
neho bo veľkým vzorom. Chlapec opakoval po otcovi. Tak to veľakrát býva, že dieťa opakuje
po rodičoch. Nachytá od nich rôzne tiky, slová, postoje a pohyby. A niekedy to robí aj vedome,
aby sa podobal na otca, či na mamu.
V lítijnej slohe sviatku Bohozjavenia, ktorý oslavujeme 6. januára spievame: „Bože,
odievaš sa svetlom ako rúchom. Z lásky stal si sa nám podobný. Dnes si sa odial vodou
Jordánu. Ty síce nepotrebuješ očistu, ale nám pripravuješ znovuzrodenie. Aký to úžasný div!
Kristus, náš Boh a Spasiteľ, bez plameňa spaľuje hriechy a bez búrania obnovuje príbytok
našej duše. Pokrsteným prináša spásu.“
Ježiš Kristus vstúpil do vôd Jordánu, aby sa nechal pokrstiť. Ale načo to bolo dobré?
Prečo to robil? Veď krstom sa zmývajú hriechy a Ježiš bol bez hriechu. Alebo nebol? Bol bez
hriechu, ale do vody vstúpil preto, aby nám dal príklad tiež vstupovať do vody, nielen krstnej,
ale aj „vody“ sviatosti zmierenia. V nej nás Boh odieva do svetla, v nej sa deje znovuzrodenie
našej duše, v nej sa spaľujú naše hriechy a obnovuje sa náš duchovný príbytok. Je to veľký
dar, mnohokrát už aj zabudnutý. Mnohí ľudia neprichádzajú často ku sviatosti zmierenia, iba
raz ročne, alebo sú spovede formálne, sú iba vyznaním hriechov, ale bez ľútosti. „Čo ten kňaz
ešte odo mňa chce? Čo mi nedá pokoj? Čo chce, aby som to ešte ľutoval? Nestačí mu to, čo

som povedal? “ Bolo by to veľmi málo. Boh nás chce umývať a to logicky znamená, že ak sa
mám umyť, nechcem, aby na mne ostala špina.
Ježiš ukazuje tebe a mne smer. Volá nás, aby sme išli za ním, cez Jordánsku vodu, cez
očistný kúpeľ, cez jeho odpustenie a skrášľovanie. Verím, že nikto z nás, dospelých si po
kúpaní neoblečie staré, špinavé a spotené oblečenie, ale oblečie sa do nového, čistého
odevu. Boh toto robí cez kúpeľ lásky, cez sviatosť zmierenia. Oblieka nás do nového odevu.
Preto ak sme sa vyspovedali, vyznali sme všetky hriechy, na ktoré si pamätáme, ľutovali sme
ich a dostali sme rozhrešenie a spravíme skutok kajúcnosti, stávame sa novými ľuďmi, čistými
a voňavými.

Pane, aj ja chcem vstupovať do vôd, ktoré očisťujú. Ďakujem ti za
všetkých kňazov, ktorí boli minulý rok pre mňa nástrojom tvojho
odpustenia. Prosím ťa, daj mi citlivosť duše na tvoje volanie prísť sa
okúpať v tvojej láske, pomôž mi čo najlepšie sa pripravovať pri
spytovaní svedomia a daruj mi skutočnú ľútosť nad hriechmi, ktoré
špinia môj život a cezo mňa aj život iných.
o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 V letnom období sa našla hnedá kapsička v chráme. Zatiaľ sa nenašiel
jeho vlastník.
 V utorok, 05.01.2015 vás pozývame modliť sa o 08:00 Kráľovské
hodinky a 15:00 bude Veľká večiereň s liturgiou Bazila Veľkého a
s veľkým svätením vody. Večer vás pozývame modliť sa o 21:00 Veľké
povečerie s litijou. Tento deň je prísny pôst.
 V stredu, 06.01.2015 je sviatok Bohozjavenia nášho Pána ,Boha
a Spasiteľa Ježiša Krista. V tento deň budú sv. liturgie s myrovaním
o 08:00 (csl.) a o 10:00 vo farskom chráme a na Bani. Poobede bude
prebiehať svätenie príbytkov. Nahlásiť sa môžete v zadnej časti
chrámu.
 Dna 06.01.2015 bude RTVS o 10:00 hod. vysielať priamy prenos
archijerejskej sv. liturgie s jordánskym svätením vody na rieke z farnosti
Jakubany.
 Vo štvrtok, 07.01.2015 pozývame všetky deti na stolnotenisový turnaj
v pastoračnom centre o 09:00 hod. Záujemcovia nech sa nahlásia v
kancelárii.

 V stredu, 13.01.2015 vás pozývame o 18:00 hod. na slovenskú sv. liturgiu
s modlitbami za uzdravenie, ktorú bude viesť Koinonia Jána Krstiteľa.
 V nedeľu, 17.01.2015 budeme mať možnosť uctiť si relikvie sv. Terezky
z Lisieux v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Program
stretnutia začne o 09:00 Akatistom za požehnanie rodín, o 10:00 bude
archijerejská sv. liturgia a od 13:00 bude možnosť uctiť si vystavené
relikvie sv. Terézie z Lisieux.
 Gréckokatolícke centrum pre rodiny na Sigorde pozýva v dňoch 22.01. –
24.01.2016 na kurz Rút. Ide o evanjelizačný kurz pre manželov,
ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov
prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre
kresťanské manželstvo. Príspevok je 90€ na manželský pár.
 Gréckokatolícke centrum pre rodiny na Sigorde pozýva v dňoch 29.01. –
31.01. 2016 na kurz manželstvo misia možná. Je to víkend pre manželské
páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu, vzájomnú lásku a
porozumenie. Víkend je pod vedením známeho slúžiaceho tímu SNE –
Spoločenstvo novej evanjelizácie Dolný Kubín. Príspevok je 90 € na
manželský pár.
 Prosíme všetkých snúbencov, ktorí plánujú prijať sviatosť manželstva
v našej farnosti, aby sa zaregistrovali a zúčastnili kurzu prípravy na
manželstvo v Centre pre rodiny na Sigorde. Prihlásiť sa môžu cez našu
farnosť. Termíny týchto kurzov sú: 14 - 17 január 2016 / 17 - 20 marec
2016 / 28.04 - 01.05./ 23 - 26 jún 2016 / 13 - 16 október 2016 / 17 - 20
november 2016

Úprimne sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili o zveľadenie našej farnosti, o jej chod a organizovanie našich
podujatí. Prajeme Vám požehnaný nový rok a tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu
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