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Úvodník
Začali sme nový rok 2016 i rok Milosrdenstva v cirkvi. Zakrátko začneme aj Veľký
pôst pred Paschou. Čo máme robiť a na čo si dávať pozor? Povie nám to príbeh. Bol
raz jeden indický kráľ, ktorý mal štyri manželky. Najviac miloval štvrtú ženu. Obliekal
ju do drahých šiat a staral sa o ňu ako najlepšie vedel. Vždy dostávala to najlepšie.
Svoju tretiu ženu tiež veľmi ľúbil a vždy sa ňou chválil pred inými kráľmi, hoci sa bál,
že ho jedného dňa opustí a uprednostní niekoho iného. Rád mal aj svoju druhú
ženu. Jej sa mohol so všetkým zdôveriť, pretože vždy k nemu bola milá, pozorná,
trpezlivá. Zakaždým keď mal problémy, sa jej zveril a ona bola jeho oporou v
ťažkých chvíľach. Prvá kráľova žena bola verná partnerka a významne prispela k
zveľadeniu kráľovho bohatstva. Kráľ ju však nemal veľmi rád, málokedy si ju všimol,
hoci ona mu prejavovala vrúcnu a oddanú lásku. Jedného dňa kráľ ochorel. Bola to
nevyliečiteľná choroba. Kráľ pochopil, že na zemi mu neostáva veľa času. Premýšľal
o svojom živote a keďže na druhej strane nechcel byť sám, rozhodol sa, že so sebou
zoberie aj svoje ženy. Mám štyri ženy, rozmýšľal, keď zomriem, určite nebudem
sám. No potreboval, aby ženy s jeho plánom súhlasili. Zavolal svoju štvrtú ženu a
povedal jej: “Teba som miloval najviac zo všetkých. Obliekal som ťa do najkrajších
šiat a staral sa o teba celý život. Teraz odchádzam. Chceš ísť so mnou?” Žena
odvrkla: “Nikdy! Čo ti to zišlo na um?” Otočila sa mu chrbtom a bez rozlúčky odišla.
Jej odpoveď sa ako ostrý nôž zaryla do kráľovho srdca. Ale ešte mal nádej. Pozval
svoju tretiu ženu a povedal jej: “Miloval som ťa celý život. Teraz zomieram, chceš ísť
so mnou?” Ale aj ona ho odbila: “Nechcem! Život je príliš krásny. Keď zomrieš znovu
sa vydám.”
Kráľovo srdce sa zachvelo, ale všetko ešte nebolo stratené, veď mal aj druhú ženu,
ktorá vždy bola pri ňom, keď potreboval pomoc a útechu. Povedal jej: “Keď som
potreboval pomoc, zakaždým som sa obrátil na teba a ty si v ťažkých chvíľach vždy
stála pri mne. Teraz umieram, pôjdeš aspoň ty so mnou?” No ani ona nevyplnila
jeho želanie. “Ľutujem,” povedala, “ale tentoraz ti nemôžem pomôcť. Jediné, čo pre
teba môžem urobiť, je to, že ťa pochovám.” Kráľ zbledol od veľkej bolesti, ktorú v
ňom vyvolalo sklamanie. No skôr ako vydýchol, začul hlas: “Ja ťa budem nasledovať

všade, kamkoľvek pôjdeš.” Kráľ z posledných síl zdvihol hlavu a ledva spoznal svoju
prvú ženu. Bola veľmi chudá, v roztrhaných handrách, pretože sa o ňu nestaral. Kráľ
s ľútosťou a plačom povedal: “Mal som sa o teba viac starať a chrániť ťa, pretože ty
jediná si mi dala šancu.” Každý z nás má vo svojom živote štyri manželky. Štvrtá
žena je naše telo, ktoré nás opustí, keď zomrieme, hoci sme sa oň toľko starali a
skrášľovali ho. Tretia žena je všetko to, čo vlastníme, naše spoločenské postavenie a
materiálne hodnoty. Keď zomrieme, všetko zostane iným. Druhá žena je naša
rodina a naši priatelia. Nech boli s nami akokoľvek dlho, môžu pre nás urobiť len to,
že nás odprevadia do hrobu. Prvá žena je naša duša, ktorá je často zanedbaná pre
posadnutosť za bohatstvom, výhody a slávu tohto sveta. jedine duša nám bude
robiť spoločnosť, kamkoľvek pôjdeme. Od našej starostlivosti o ňu závisí, či to bude
odchod do radosti, či do večného zatratenia. Maj milosrdenstvo pre svoju vlastnú
dušu. Starajme sa nielen o svoje telo, ale i o dušu. Aj evanjelium nám hovorí: „Za čo
vymení človek svoju dušu?“ Využime preto správne čas svojho života.
o. Rastislav (farár)

Moc hromničky
Využívame to dennodenne a bez neho by sme mali zložitejší život. Čo je to? Je
to svetlo. Myslím na svetlo, ktorého zdrojom nie je slnko, ale svetlo, ktoré svieti
v našich príbytkoch. Bez neho by bolo ťažko fungovať tak, ako fungujeme.
Predstavte si, že by sme po večeroch nemali čím svietiť. Bolo by to určite zaujímavé,
ale prežiť tak celý život by sme asi nechceli.
Je pohodlné, keď nám svieti v obývačke lampa, keď otvoríme večer chladničku
a je tam svetlo, keď si môžeme zasvietiť svetlo pri hľadaní malej veci v spálni. Svetlo
je pre nás dôležité. Dokonca nám pomáha nenaraziť do steny či zakopnúť o prah
dverí pri ceste na toaletu. Niektorí ľudia pri svetle zaspávajú, lebo sa tmy boja a cítia
sa tak bezpečnejšie.
Jedna rodina raz cestoval v noci ešte na starej
škodovke a stala sa im nepríjemná vec. Prestali im svietiť
svetlá na aute. Bol to problém. Našťastie mal otec v aute
baterku, ktorou si ako tak posvietil na cestu do najbližšej
dediny. Vtedy táto baterka mala veľkú cenu. Jej s vetlo im
pomohlo bezpečne dôjsť do cieľa.
O pár dní budeme sláviť sviatok Stretnutia Pána.
Tento sviatok je o tom, ako Jozef a Mária prinesú malého
Ježiša do chrámu a dávajú ho do rúk starca Simeona. Tento

starec v ňom spoznáva Spasiteľa, Mesiáša. Je neuveriteľne šťastní, že drží na rukách
toho, ktorého predpovedali proroci. On je tým vysloboditeľom z duchovného zajatia
a hriechu. Simeon bol veľmi šťastní a naplnený Svätým Duchom spieval nádherný
hymnus: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo
moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo
na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“ Simeon vyznáva to, že Ježiš
Kristus je svetlom pre svet, ktorý žije v tme. On je ten, ktorý prináša nádej, novú
radosť a slobodu pre jeho ľud. On je tým starozákonným ohnivým stĺpom, ktorý
viedol izraelitov po púšti, keď utekali z Egypta. Tak ako kráčali izraeliti za týmto
ohnivým stĺpom, tak sme aj my pozvaní kráčať za svetlom sveta- Ježišom Kristom.
Práve v tento sviatok Cirkev svätí sviečky- hromničky, ktoré majú prinášať
svetlo do našich domácnosti. V dnešnej dobe si môžeme zakúpiť rôzne druhy
sviečok. Trh je nimi presýtení. Sú to vonné, aromatické, ukľudňujúce a ešte ktovie
aké iné sviečky, ktoré sa nám núkajú. Niektoré sú však aj nebezpečné, lebo sú
mantrované- teda zaklínané a aj keď pekne voňajú, majú aj iný efekt- negatívny.
Preto je veľmi dôležité byť aj v týchto veciach obozretní. Napriek tomu aj Cirkev
ponúka sviečky, ktoré sú posvätene. Vôbec však nie sú určené len na to, aby sa
zapálili vtedy, keď je búrka alebo keď vypadne prúd. To by bolo veľmi málo. Tieto
sviečky majú horieť v našich domácnostiach častejšie. Napríklad vtedy, keď je celá
rodina pri nedeľnom obede, pri modlitbe, vo chvíľach, keď je nám ťažko, keď je
tichá domácnosť, keď zažívame samotu, strach, alebo pokušenie ku hriechu.
My kresťania potrebujeme obnoviť to, čo praktizovali naši starí rodičia.
Potrebujeme objaviť moc posvätených sviec. A to vôbec nie je mágia. Prečo?
Pretože hromnička, ako sa jej ľudovo hovorí je svieca, ktorá je požehnaná
modlitbou kňaza a svätenou vodou. Je to svätenina. Katechizmus katolíckej cirkvi
hovorí, že cieľom svätenín je pripravovať ľudí na prijatie ovocia sviatostí a majú
posväcovať rozličné situácie. Teda aj horiaca svieca má byť mocnou zbraňou
kresťana, ktorý ju môže využívať. Nezabúdajme na to, že cez hromnička na nás
vplýva moc Ježiša Krista, ktorý chce byť pre nás svetlom za ktorým pôjdeme,
svetlom, ktoré bude ničiť temnotu hriechu a zloby aj v našich rodinách a príbytkoch.
Pozývame všetkých, aby sme si na tento sviatok, 2. februára priniesli do chrámu
sviecu, dostatočne hrubú, ktorá nám vydrží horieť celý rok, aby svetlo sviece nás
prinášalo nebeské svetlo do našich rodín, vzťahov, modlitby a správnych
rozhodnutí.
o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedáme hodinu pred večernou sv.
liturgiou. Sv. liturgia bude na Bani o 16:00 a spoveď o 15:00 hod.
V prvý piatok vás pozývame na tichú hodinovú adoráciu po sv. liturgii.

 V utorok, 02.02.2016 je odporúčaný sviatok Stretnutia Pána. Sv.
liturgie s myrovaním budú o 15:30 v kaplnke polikliniky, 08:00 o 18:00
hod vo farskom chráme. Po sv. liturgiách bude posvätenie sviec. Naše
domácnosti môžu byť posväcované aj týmto svetlom nielen pred búrkami,
ale aj pred duchovnými útokmi zlých duchov.

 V stredu, 03.02.2016 vás pozývame na sv. liturgiu s modlitbou za
uzdravenie. Modlitby vedie Koinonia Ján Krstiteľ.

 V sobotu, 06.02.2016 vás pozývame na Fatimskú sobotu do Ľutiny.
Nahlásiť na autobus sa môžete v kancelárii. Záloha sú 2 eurá. Naša
farnosť má voľných 15 miest v autobuse. Odchod autobusu je o 07:00 od
Karmenu.

 V pondelok, 08.02.2016 je začiatok Svätej Štyridsiatnice. Tento deň je
zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec a je pôst. V stredy a v piatky je
zdržanlivosť od mäsa.

 V stredu, 10.02.2016 vás pozývame na prednášku Richarda Vašečku
v našom chráme po sv. liturgii o 19:00 hod. Tento deň je prvá služba
vopred posvätených darov o 18:00 hod.

 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
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