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Farské oznamy
Adorácia bude dnes o 18:00
hod a vo štvrtok po sv. omši.
V pondelok budeme udeľovať sviatosť pomazania v kostole pri sv. omšiach chorým a
starým ľuďom. Spovedať budeme pred sv. omšami. Sv. omša
bude aj o 16:30 hod.
Tento týždeň prosíme o
upratovanie kostola skupinu
pani Bohušíkovej. Ďakujeme za
pomoc predošlej skupine.
V ponuke je nové číslo Katolíckych novín a iné časopisy.
Na budúcu nedeľu je farská
zbierka.
Vo štvrtok 16. februára 2017
pozývame na celodiecéznu rekolekciu kňazov, ktorá začína
sv. omšou o 10:00 hod v kostole
na Vlčincoch.
Pozývame ženy a mužov,

ktorí sa starajú po celý rok o čistotu nášho chrámu, na spoločné posedenie v nedeľu 12. 2.
2017 večer po adorácii o 19:00
hod. do pastoračnej haly CVČ.
Tešíme sa na vás.
Máme ďalšie pozvanie na víkendovú duchovnú obnovu
pre dospelých z našej farnosti v termíne od 10. -12. 3. 2017.
Cena je 58 € (plná penzia a doprava). Je potrebné prihlásiť sa
do 15. 2. 2017. Viac informácií
nájdete na nástenke.
V sobotu pri obrade o 14:00
hod uzatvoria sviatosť manželstva Tomáš Hurťák a Stanislava
Martiniaková a o 15:00 hod Parwiz
Zaman a Katarína Halušková.
Dávame do pozornosti
možnosť darovať 2% nášmu
Občianskemu združeniu Dob-

Kalendár týždňa
rý pastier. Tlačivá sú na farskej
stránke a pre fyzické osoby aj na
stolíkoch v kostole.
V rámci týždňa manželov
pozýva diecézne centrum 13. februára 2017 o 17:00 hod na prednášku manželov „Spolu na ceste“.

Oznamy CVČ a ZCŠ:
Počas jarných prázdnin
(27. 2. - 1. 3. 2017) pripravujeme pre deti 1.-9. roč. ZŠ pobyt
na chate. Prihlásiť sa môžete v
kancelárii centra.
V nedeľu 26. februára 2017
vás pozýva divadelný krúžok
CVČ na premiéru komédie
francúzskeho autora Moliéra s
názvom Ďuro Dandin. Predstavenie začne o 16:00 hod v telocvični CZŠ s MŠ Dobrého pastiera. Vstupné je dobrovoľné.

Sv. Cyril, mních a sv. Metod, biskup
Vo všeobecnom rímskom liturgickom kalendári sa slávi sviatok slovanských
vierozvestov 14. februára, vo výročitý deň smrti sv. Konštantína-Cyrila.
Keďže sa však na Slovensku svätí solúnski bratia oslavujú 5. júla, v ten deň
si pripomenieme ich život a dielo. Teraz venujeme spomienku iba smrti sv.
Cyrila, ktorej výročie pripadá na tento deň.
Sv. Konštantín-Cyril zomrel
roku 869 v Ríme, kam prišli svätí
bratia z Veľkej Moravy na pápežovu žiadosť. Mali podať správu
o svojom účinkovaní a obrániť sa
proti žalobám neprajníkov. Vtedajší pápež Hadrián II. ich prijal
s veľkými poctami, schválil ich
účinkovanie, dal vysvätiť ich učeníkov a staroslovienčinu uznal za
plnoprávnu liturgickú reč. Obidvaja vierozvestovia sa mohli
spokojne vrátiť na Veľkú Moravu a tam pokračovať v začatom
apoštolskom a kultúrnom diele.
Konštantín bol po toľkých ná-
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mahách veľmi vyčerpaný. Cítil,
že už nebude dlho žiť. To ho však
nermútilo. Spieval si slová 121. a
15. žalmu: „Zaradoval som sa, keď
mi povedali: Pôjdeme do domu
Pánovho. Preto sa teší moje srdce
a duša mi plesá...“ Mal iba jednu
túžbu: keď pre rozličné príčiny,
najmä pre apoštolské úlohy, nemohol žiť ako mních, chcel aspoň
ako mních zomrieť. Táto túžba sa
mu splnila. Prijal rehoľné rúcho a
s ním aj rehoľné meno Cyril. Brata Metoda však prosil, aby sa vrátil na Moravu a pokračoval v práci, ktorú kedysi spolu začali.

Konštantín-Cyril zomrel vo
veku 42 rokov. Na pápežov príkaz
ho pochovali s najvyššími cirkevnými poctami za účasti rímskeho
i gréckeho duchovenstva. Pochovali ho v chráme sv. Klementa.
V novšom období bol hrob sv.
Cyrila pod bazilikou sv. Klementa sprístupnený a bolo upravené
jeho okolie. Takto k nemu môžu
ľahšie pri rozličných príležitostiach putovať Slováci a príslušníci iných slovanských národov,
ktorí si uctievajú svätých solúnskych bratov ako svojich apoštolov a učiteľov.
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12. 2. 2017
Šiesta nedeľa v období cez rok
6:30, 7:30, 9:00, 10:30, 19:30 h
Adorácia o 18:00 h
13. 2. 2017 Pondelok
Féria
6:30; 16:30, 18:00 h
14. 2. 2017 Utorok
Sv. Cyrila, mnícha,
a Metoda, biskupa
Sviatok hlavných patrónov
diecézy
6:30, 18:00 h
15. 2. 2017 Streda
Féria
6:30, 18:00 h
16. 2. 2017 Štvrtok
Féria
6:30, 18:00 h
Adorácia po sv. omši
17. 2. 2017 Piatok
Féria
6:30, 18:00 h
18. 2. 2017 Sobota
Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka
7:00 h
19. 2. 2017
Siedma nedeľa v období
cez rok
6:30, 7:30, 9:00, 10:30, 19:30 h
Adorácia o 18:00 h

Modlitba
k Duchu
Svätému
Duchu Svätý, duša mojej duše,
milujem Ťa. Osvieť, veď, posilni a uteš ma. Povedz mi, čo
mám robiť a rozkáž mi, nech
to robím. Sľubujem, že budem
poslušný vo všetkom, čo odo
mňa budeš žiadať a prijmem
všetko, čo dovolíš, aby sa mi
stalo. Len mi ukáž, aká je Tvoja vôľa.
AMEN

Pozývame na víkendovú duchovnú
obnovu pre dospelých z našej
farnosti v termíne od 10. -12. 3. 2017.
Cena je 58 € (plná penzia a doprava).
Je potrebné prihlásiť sa do 15. 2. 2017.
Viac informácií nájdete na nástenke.

POZVÁNKA!

Divadelné predstavenie
komédie Ďuro Dandin v premiére,
v nedeľu 26. februára 2017 v telocvični
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera.

Počas jarných prázdnin

POBYT NA CHATE
pre deti 1.-9. roč. ZŠ
(27. 2. - 1. 3. 2017)
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Prihlásiť sa môžete v kancelárii centra.
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Zamyslenie na nedeľu
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov
a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘
Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata
hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘
pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo
proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom
príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník
nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým
nezaplatíš do ostatného haliera.“ (Mt 5, 20-26)
Pán Ježiš povedal na Hore
blahoslavenstiev najrevolučnejšiu reč v dejinách sveta. Obrátil svet naruby a predložil úplne

“

 Patrí ti ešte titul
„kresťan“?

novú víziu človeka. Hovorí ako
nový zákonodarca, ako druhý
Mojžiš: „Počuli ste, že otcom
bolo povedané... No ja vám hovorím...“ A ide až ku koreňom
človeka, tam kde sa vytvára jeho
„profil“, kde sa rodia jeho úmysly. Chce, aby sme tie zlé vytrhali
zo srdca. Predkladá nám nevídaný cieľ: Zničiť zlo v zárodku! Má
nás natoľko rád, že chce, aby zlo
v nás nezapustilo korene. Ježiš
posúva učenie Starého zákona
ďalej. Nesleduje len vonkajšok,
ale vchádza hlboko do našich
úmyslov. Už tam nás chce skráš-

liť. Prečo? Pretože tam sa rodí
nebešťan. V úmysloch si teda
máme urobiť poriadky! Ak chceme žiť s anjelmi, nesmieme prechovávať príšery a démonov vo
svojom vnútri.
Tak čo nám to dnes konkrétne radí Pán? Popasovať sa s hnevom. V hneve totiž vidí zárodok veľkého zla. Hnev je rýchle
vzplanutie, ktoré sa však môže

zmeniť na tlenie a dlho predlho zamorovať dušu vražednými
emóciami. Hnev je pohyb veľmi zlým smerom. Treba ho ihneď stopnúť, lebo zabíjanie má
pôvod práve v zotrvávaní v hneve. Ba hnevom škodíme najviac
sebe. Ak sa hneváme, popierame
identitu Božieho syna. Kristus
nás na to upozorňuje.
Ak chceme sláviť Božie otcov-

stvo, musíme obnoviť bratstvo.
A čo my na to? Pre mnohých je
to neznáma reč. Dnes sa veľmi
šíri nenávisť. Žiaľ, celé skupiny
moderných remesiel očierňujú
iných. Vidíme, ako mnohí novinári a všelijakí iní aktivisti vymýšľajú zlo na druhých. Robia to
tak dôkladne, že z brata urobia
zloducha! Aby ho bolo ľahšie zabiť? Strašné!

