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ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA - REHOĽNÍKOV
Rok modlitieb za kresťanské rodiny v našom biskupstve
Týždeň 31.

DNES:

17. NEDEĽA „CEZ ROK“

Farský kostol Zoslania Ducha Svätého
DEŇ
PONDELOK
27. 7. 15
UTOROK
28. 7. 15
STREDA
29. 7. 15
ŠTVRTOK
30. 7. 15
PIATOK
31. 7. 15
SOBOTA
1. 8. 15

LITURGICKÝ KALENDÁR
SV. GORAZD A SPOLOČNÍCI,

ÚMYSEL SV. OMŠE
+ Martin Stieranka

ČAS

SV.
SPOVEĎ

7.00

6.30

+ Ján a Stanislav Jaššo,
Štefan Barťák

18.00

17.30

+ rod. Barťákova,
Paškova, Babinska

18.00

17.30

Na úmysel
Za veriacich

7.00
10.00

INÉ PODUJATIE

FÉRIA
SV. MARTA , SPOMIENKA
SV. CHRYZOLOG, BISKUP A UČ.CIR.,
BL. ZDENKA, PANNA A MUČENICA,
ĽUB. SPOMIENKY
SV.
IGNÁC
Z LOYOLY,
KŇAZ,
SPOMIENKA

SV.

ALFONZ MÁRIA Z LIGUORI,
BISKUP A UČ.CIR. , SPOMIENKA

OSEMNÁSTA NEDEĽA
„CEZ ROK“

Kostol sv. Jána a Pavla

Vasiľov

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK
27. 7. 15
UTOROK
28. 7. 15
STREDA
29. 7. 15

SV. GORAZD A SPOLOČNÍCI,

ŠTVRTOK
30. 7. 15

SV. CHRYZOLOG, BISKUP A UČ.CIR.,
BL. ZDENKA, PANNA A MUČENICA,
ĽUB. SPOMIENKY
SV.
IGNÁC
Z LOYOLY,
KŇAZ,

PIATOK
31. 7. 15
SOBOTA
1. 8. 15
NEDEĽA
2. 8. 15

Babín

SPOMIENKA

NEDEĽA
2. 8. 15

DEŇ

27. 7. 2015 – 2. 8. 2015

ÚMYSEL SV. OMŠE

ČAS

SV.
SPOVEĎ

INÉ PODUJATIE

SPOMIENKA

FÉRIA

+ Tomáš, Žofia Baraniak

18.00

17.30

18.00

17.30

18.00

17.30

SV. MARTA , SPOMIENKA
+ Matej Kupčo, Mária
a Ján Kotúľ

SPOMIENKA

SV.

ALFONZ MÁRIA Z LIGUORI,
BISKUP A UČ.CIR. , SPOMIENKA

OSEMNÁSTA NEDEĽA
„CEZ ROK“

+ Augustín Kotúľ

Na úmysel

8.30

Oznamy:







V pondelok je výročie biskupskej vysviacky Mons. Štefana Sečku, diecézneho biskupa. Pamätajme
na neho v modlitbách. ( 2002 )
Program 60 výročia smrti Blahoslavenej sestry Zdenky – na nástenke. Vo štvrtok možnosť uctenia
si relikvií bl. Sestry Zdenky pri sv. omši vo Vasiľove.
Upratovanie kostola: Babín : č. d. 5 - 18
Vasiľov: Mária Špaglová, Daniela Kytková, Katarína Kytková,
Renáta Maťugová, Zlatica Jurkyová, Antónia Belová
Program výročia smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka:
– 4.8.2015 v Zákamennom, s programom od 13,00 h. do 16,00 h.;,
- 7.8.2015 vo výročný deň pohrebu – aktivita politických väzňov od13,00 h. do 15,00 h.;
- 9.8.2015 v Zákamennom za účasti diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku od. 14,00 h. do
17,45 h. ( Programy sú na nástenke.) Povzbudzujem zúčastniť sa týchto aktivít.
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Miroslav MAŤOVČÍK, syn Františka a Heleny rod. Kubašovej, nar. – Dol. Kubín a bývajúci – Vasiľov
a Jana HNOJČÍKOVÁ, dcéra Jána a Eleny rod. Krivačkovej, nar. – Dol. Kubín a bývajúca – Vasiľov
Ohlasujú sa 2. raz
Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, je to povinný ohlásiť na farskom úrade.
Želám Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nového týždňa !

SVÄTÁ RODINA – ŠKOLA HĽADANIA BOHA
Svätá rodina z Nazareta nám celým svojím zjavom, správaním a každodenným konaním poskytuje príklad
dôležitej životnej aktivity, ktorú menujeme hľadanie. Boh, ktorý je nekonečne múdry a dobrý, to zariadil
tak, že sa nám chce dať na základe nášho slobodného rozhodnutia a našej iniciatívy. Obdaril nás rozumom a
slobodou a vložil nám do srdca túžbu po sebe, aby sme ho hľadali ako svoje najvyššie Dobro a Šťastie.
„Túžba po Bohu je vpísaná do srdca človeka, lebo človek je stvorený Bohom a pre Boha; Boh neprestáva priťahovať človeka k sebe a človek nájde pravdu a šťastie jedine v Bohu, ak neprestane hľadať.“(KKC, 27)
V celom Svätom písme sa ozýva Božia výzva, aby človek hľadal Boha. „Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť,
volajte ho, kým je nablízku! (Iz 55,6) „Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.“ (Ž 105,4) „V
srdci mi znejú tvoje slová: „Hľadajte moju tvár!“ Pane, ja hľadám tvoju tvár.“ (Ž 27,8) „Ak ma budete hľadať z celého srdca, dám sa vám nájsť.“(Jer29,14) Aj Pán Ježiš vo svojich kázniach veľmi zdôrazňoval túto
našu celoživotnú úlohu a označil ju za najdôležitejšiu činnosť človeka na zemi. „Nebuďte teda ustarostení a
nehovorte: „Čo budeme jesť“, alebo: „Čo budeme piť?“ alebo „Čo si oblečieme?“ (...) Váš nebeský Otec
predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte najprv Božie Kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko
toto dostanete navyše.“ (Mt 6,31-33)
Zdalo by sa, že Svätej rodiny sa táto životná aktivita hľadania už netýka. Svätý Jozef a Panna Mária
predsa už raz navždy našli Boha, či lepšie povedané, že si ich Boh sám našiel a vybral za svojich spolupracovníkov v diele zjavenia svojej lásky ľuďom. A predsa, aj oni zostali ľuďmi hľadania až do konca
svojho pozemského života. Bez prestania hľadali Boha. Hľadali jeho tvár, čím sa chce naznačiť jeho osoba.
Ustavične hľadali jeho svätú vôľu i všetko to, čím sa mu mohli zapáčiť a ho zvelebovať. Vyhľadávali duchovné nebeské hodnoty, ktorých súhrnom je Božie kráľovstvo ako kráľovstvo pravdy a života, svätosti a
milosti, spravodlivosti, lásky a pokoja.
Božia prozreteľnosť na Svätej rodine ukázala priam učebnicový príklad hľadania. Stalo sa to v udalosti,
ktorú evanjelium opisuje, keď rozpráva o náboženskom živote Svätej rodiny. „Jeho rodičia chodievali každý
rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A
keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia
nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No
nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď
ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s
bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho
Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.“ (Lk 2, 41-50)
Príbeh hľadania Ježiša v jeruzalemskom chráme učí kresťanskú rodinu hneď viacerým skutočnostiam.
Vysvetľuje nielen to, že treba hľadať, ale aj ako, a najmä, kde treba hľadať Krista a jeho kráľovstvo.
Predmetom hľadania bola pre Jozefa a Pannu Máriu osoba Ježiša, „hľadali jeho tvár“. Stratil sa im z očí,
„vzdialil“ sa od nich, nezakusovali jeho prítomnosť, preto sa ho vybrali hľadať. Aj nám sa niekedy Kristus
akoby „stratí“, ukryje sa pred nami, stáva sa nám akoby nedostupný, vzdialený. Takýto duchovný stav
jednotlivca, či celej rodiny nastáva z najrozličnejších dôvodov. Môže to byť aj skúškou našej osobnej a
rodinnej viery. Vtedy sa rodina vydáva na cestu hľadať Pána Ježiša.
Od Svätej rodiny sa učíme aj ako treba hľadať Pána Ježiša. Evanjelium hovorí, že ho hľadali s bolesťou.
V týchto slovách je vyjadrená hlavne nevýslovná túžba ich srdca po Ježišovi, aby boli s ním a on pri nich.
Hľadať „s bolesťou“ znamená aj prekonávanie ťažkostí, útrap a odriekania, ktoré sú s hľadaním vždy spojené. Kto sa podujíma na cestu hľadania Boha, musí rátať s prekážkami a ťažkosťami, ale nesmie sa dať
nimi odradiť. Odmenou za strádanie a námahu hľadania Boha je šťastie a radosť z nájdenia.
Príklad hľadania Svätej rodiny nás učí najmä to, kde treba hľadať Pána. „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli
ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ V týchto slovách jasne Pán Ježiš naznačil nielen svojej Matke
a pestúnovi, ale aj všetkým kresťanským rodinám, že ho treba hľadať tam, kde je on doma, kde sa zdržuje a
kde na nás čaká. Jeruzalemský chrám v tomto príbehu poslúžil ako predobraz Cirkvi – chrámu živého Boha, v
ktorej sa Kristus navždy sprítomnil a žije medzi nami. Ak prorok Izaiáš vyzýva „Hľadajte Pána, kým sa dá
nájsť, volajte ho, kým je nablízku! (Iz 55,6), má na mysli Cirkev, v ktorej je nám Pán skutočne na blízku. Tí,
čo úprimne hľadajú Boha, nemôžu obísť Cirkev.
V Cirkvi je Pán prítomný mnohorakou prítomnosťou. Konštitúcia o liturgii Druhého vatikánskeho koncilu ju
konkretizuje takto: „Kristus je stále prítomný vo svojej Cirkvi, najmä v liturgických úkonoch. Prítomný je v
obete svätej omše, a to v osobe toho, kto ju slúži, keďže „ten istý, čo raz obetoval sám seba na kríži, obetuje sa teraz prostredníctvom kňazov“, a zvlášť je prítomný pod eucharistickými spôsobmi. Prítomný je svojou mocou vo sviatostiach, takže keď kto krstí, sám Kristus krstí. Prítomný je vo svojom slove, lebo on sám
hovorí, keď sa v Cirkvi číta sväté Písmo. Napokon, keď sa Cirkev modlí a spieva, je prítomný ten, čo prisľúbil: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja uprostred nich“ (Mt 18,20).“
(Sacrosanctum Concilium, 7)
Kresťanská rodina nikdy nezabúda na slová Pána Ježiša: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte
a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.“ (Mt 7,7-8)
Z knihy: Mons. Pavol Janáč, Kresťanská rodina v škole Nazareta, 2006

