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JUBILEJNÝ ROK

SV. CYRILA A

METODA A ROK VIERY

„Veríme v jedného Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého, Stvoriteľa vecí viditeľných, ako je tento svet, v ktorom prežívame svoj krátky život, i vecí neviditeľných,
ako sú čistí duchovia, ktorých nazývame aj anjelmi, i Stvoriteľa duchovnej a nesmrteľnej duše v každom človekovi.“ (Z Vyznania viery Božieho ľudu pápeža Pavla VI.)

DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM, PANE!
Týždeň 19.

Farský kostol Sv. Michala archanjela
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK
6. 5.13
UTOROK
7. 5. 13
STREDA
8. 5. 13

FÉRIA
PROSEBNÝ DEŇ
FÉRIA
PROSEBNÝ DEŇ
FÉRIA
PROSEBNÝ DEŇ

ŠTVRTOK

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA,
SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK

9. 5. 13
PIATOK
10. 5. 13
SOBOTA

11. 5. 13

FÉRIA

SIEDMA VEĽKONOČNÁ

12. 5. 13

CYRILOMETODSKÝ DEŇ

ÚMYSEL SV. OMŠE
+ Pavol a Mária Zemeník

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK
6. 5.13
UTOROK
7. 5. 13

FÉRIA
PROSEBNÝ DEŇ
FÉRIA
PROSEBNÝ DEŇ

STREDA
8. 5. 13

FÉRIA
PROSEBNÝ DEŇ
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA,
SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK

9. 5. 13
PIATOK
10. 5. 13
SOBOTA

11. 5. 13

ČAS

18.00

SV.

17.30

Za požehnanie rodiny
(jubilejná)

18.00

17.30

Sv. omša
s deťmi

NEDEĽA

SIEDMA VEĽKONOČNÁ

12. 5. 13

CYRILOMETODSKÝ DEŇ

Mariánska
pobožnosť 17.45

+ rodina Vigodová

Mariánska
pobožnosť 17.45
Mariánska
pobožnosť 17. 45

8.00
18.00
18.00

17.30

Mariánska
pobožnosť 17.45

7.30

7.00

Mariánska
pobožnosť 7.15

8.00
Za veriacich farnosti

10. 30

Lomná

ÚMYSEL SV. OMŠE

ČAS

SV.
SPOVEĎ

INÉ PODUJATIE
Mariánska pobožnosť
17.45

Za B. pomoc pre vnučku

18.00

17.30

Sv. omša
s deťmi

Mariánska pobožnosť
17.45
Mariánska pobožnosť
17.45

Za chorú Angelu
Za veriacich farnosti

Mariánska pobožnosť
17.45

7.30
18.00

Mariánska pobožnosť
17.45

FÉRIA
FÉRIA

INÉ PODUJATIE

SPOVEĎ

Mariánska pobožnosť
7. 15

Kostol Najsv. Srdca Ježišovho

ŠTVRTOK

Krušetnica

FÉRIA

NEDEĽA

DEŇ

6. 5. 2013 – 12. 5. 2013

DNES: ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Za chorého Miroslava

7. 30

Na úmysel

8.45

7.00

Mariánska pobožnosť
7. 15

Oznamy:
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke média.
• V mesiaci MÁJ, ktorý je zasvätený vzývaniu Panny Márie, bude bývať pobožnosť k Panne Márii
vždy štvrťhodiny pred sv. omšou. Predmodlievajú sa prvoprijímajúce deti.
• V pondelok, utorok, stredu sú PROSEBNÉ DNI pred sviatkom Nanebovstúpenia Pána. Ich obsahom sú najmä prosby za úrodu.
• Na budúcu nedeľu bude SVETOVÝ DEŇ MATIEK.
• V piatok sa začína NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU pred slávnosťou Turíc.

Želáme Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nastávajúceho týždňa!

V Jubilejnom roku a v Roku viery chceme lepšie spoznať Krista:

JEŽIŠ KRISTUS JE ŽENÍCH CIRKVI
„Kristus miluje Cirkev a vydal seba samého za ňu.“ (Ef 5, 25)

Medzi

veľavravnými titulmi a označeniami Ježiša Krista vyniká titul „Ženích Cirkvi“. Je to obrazné
označenie Krista a jeho nevýslovnej lásky k nám. Tento obraz o Kristovi a jeho vzťahu k Cirkvi použil svätý
Pavol apoštol vo svojich listoch.
V liste Efezanom Apoštol národov výslovne uvádza podobenstvo o vzťahu Krista a Cirkvi ako ženícha a
nevesty: „Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista a podriaďujte
sa jedni druhým v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj
Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ sveta. Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Muži, milujte svoje manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a vydal samého seba za ňu, aby ju posvätil
očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani
ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.“ (Ef 20-27) Tento biblický text hlása nesmiernu lásku
Krista, ktorou miluje svojich veriacich, združených do spoločenstva Cirkvi. Manželská láska je obrazom tohoto darovania sa Krista Cirkvi. Ide tu o naznačenie bezvýhradnosti a trvácnosti vzťahu lásky, akou Kristus
miluje svoju Cirkev. Preto kresťanskí manželia vidia v láske Krista - Ženícha k jeho Neveste - Cirkvi príklad
svojej manželskej lásky a zároveň aj jej nevyčerpateľný prameň. Kristus dal Cirkvi slovo - uzavrel s ňou
„novú a večnú zmluvu“. Obraz mystického manželstva medzi Kristom a Cirkvou hlása lásku, akou nás všetkých Kristus miluje. Zároveň to je pre všetky rodiny a všetkých manželov poučenie a príklad o obetavej a
vernej láske medzi mužom a ženou.
Sám Pán Ježiš tento veľavravný titul o sebe používal vo svojich podobenstvách. Zmysel použitia obrazu
ženícha posúva vysvetľujúcu pravdu o Kristovi do roviny jeho tajomného vzťahu ku jednotlivému človekovi.
Ide o najosobnejší a najintímnejší vzťah lásky Krista k človekovi, ku každému z nás. Tu sa obraz Ženícha Krista používa na vyjadrenie lásky k neveste - duši. V tomto zmysle vieme vnímať bohatstvo myšlienok v
Ježišovom podobenstve.
„Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali.
Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým za začalo driemať a zaspali. O
polnoci sa strhol krik: „Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety...No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a
tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.“ (Mt 25, 1-6, 10)
Aj v inej súvislosti Pán Ježiš o sebe použil tento podobenstvový titul ženích: „Ježiš im povedal: „Vari sa
môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú ženícha medzi sebou, nemôžu sa postiť. No
prídu dni, keď im ženícha vezmú, potom, v ten deň sa budú postiť.“ (Mk 2, 18-20) Z kontextu jednoznačne
vyplýva, že to myslel na seba.
Aj svätý Ján Krstiteľ použil tento titul o Kristovi - ženíchovi na vyjadrenie jeho láskyplného vzťahu k
človekovi - k ľudskej duši: „Ženích je ten, kto má nevestu. A ženíchov priateľ, ktorý je pri ňom a počúva ho,
veľmi sa raduje zo ženíchovho hlasu. A táto moja radosť je úplná. On musí rásť a mňa musí ubúdať.“ (Jn 3,
29-30)
Vzťah Ženícha a nevesty sa vyznačuje najmä troma znakmi. Platí to o neveste - Cirkvi aj o neveste duši kresťana. Prvým je vzájomné zaľúbenie. „Kristus miluje Cirkev a vydal seba samého za ňu.“ (Ef 5, 25)
Druhým znakom je obapolná vernosť Ženícha neveste a nevesty Ženíchovi. Tretí znak je túžba po zjednotení. „Tiahni ma za sebou! Pobežme! Zaveď ma, kráľ, do svojej komnaty! Tam jasať budeme a z teba tešiť
sa a ľúbosť tvoju vynášať viac ako víno. Ozaj, právom ťa milujú.“ (Pies 1, 4) Toto zjednotenie duše a Krista
v plnej dokonalosti sa uskutoční na večnej Baránkovej svadobnej hostine, ako to čítame v Knihe zjavení:
„Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila.“
(Zjv 19,7) Krst bolo naše zasnúbenie s Kristom, stretnutie s ním v hodinu smrti bude naša svadba.
Mons. Pavol Janáč

Panna Mária vo viere Cirkvi
Zamyslenie na máj

Panna Mária je matkou Božieho Syna
„(Márii) sa dostalo tej najvyššej úlohy a hodnosti byť matkou
Božieho Syna, a preto aj milovanou dcérou Otca a svätyňou Ducha Svätého.“ (LG, 53)

Základnou

a najvýznamnejšou pravdou viery o Panne Márii

je jej Božie materstvo. Hlása, že je opravdivou matkou Božiemu
Synovi Ježišovi Kristovi, ktorého počala z Ducha Svätého, nosila
ho pod srdcom a porodila na svet. Ako opravdivá a dokonalá
matka sa voči nemu správala aj po narodení. V detstve ho
opatrovala a vychovávala, počas verejného účinkovania ho
sprevádzala, bola pri jeho smrti na kríži ale aj pri jeho zmŕtvychvstaní.
O Máriinom materstve vydávajú svedectvo evanjeliá. Svätá Alžbeta nazýva Pannu Máriu
„matkou Pána“: „Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ (Lk 1,43) Posvätná tradícia tak isto dosvedčuje túto pravdu viery. Na zvýraznenie Máriinho materstva sa zrodil výraz Bohorodička. Po prvý krát ho v svojom spise použil Hypolit Rímsky už na začiatku tretieho storočia. Tento výraz sa potom neskoršie používal aj pri vyjasňovaní kristologických sporov
na konciloch proti nestorianizmu a neskoršie gnosticizmu. Zdôrazňoval jednotu Kristovej bytosti,
ktorú tvoria dve prirodzenosti: božská a ľudská: Zvlášť na Efezskom koncile použili pravoverní
biskupi tento výraz ako kritérium pravej náuky o Kristovi. Neskoršie sa v posvätnej bohovede
viac začal používať výraz Matka Božia.
Výraz Bohorodička vyjadruje náuku, že Panna Mária počala a porodila Božieho Syna, ktorému pôsobením Ducha Svätého dala telo. Dve prirodzenosti Krista - božská i ľudská sú nerozlučne spojené (hypostatická únia) a utvárajú jedinú bytosť a osobu Kristovu. Mária je matkou
Kristovej osoby a preto je aj Božia matka (Theotokos), nie len matka človeka Krista (Christotokos).
Máriine materstvo je podkladom nevýslovnej dôstojnosti a vznešenosti jej osoby a poslania.
Táto hodnosť prevyšuje všetky pozemské i nebeské hodnoty. Svätý Tomáš Akvinský v Teologickej summe hovorí: „Blahoslavená Panna, preto že je matkou Božou, má v určitom slova zmysle
nekonečnú dôstojnosť zo samého nekonečného dobra, ktorým je Boh.“
Teológovia učia, že materstvo Panny Márie spôsobilo jej nevýslovnú dôstojnosť a vznešenosť
aj preto, lebo prostredníctvom neho sa utvorilo osobitné a zvláštne spoločenstvo Panny Márie s
Najsvätejšou Trojicou: s nebeským Otcom ako jeho najvynikajúcejšia dcéra; s Božím Synom vo
zvláštnom vzťahu príbuzenstva matky; s Duchom Svätým ako jeho milovaná nevesta a jeho najsvätejší príbytok.
Všetky ostatné Máriine privilégia a hodnosti sa odvodzujú od tohoto prvotného daru jej
osoby - materstva. V Božom materstve má svoje zdôvodnenie privilégium nepoškvrneného
počatia, jej sväté panenstvo, jej nanebovzatie, ako aj jej duchovné materstvo voči všetkým
vykúpeným.
Mons. Pavol Janáč

