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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 22.

27. 5. 2013 – 2. 6. 2013

DNES: SLÁVNOSŤ NAJSV. TROJICE
PRVÉ SV. PRIJÍMANIE V KRUŠETNICI

Farský kostol Sv. Michala archanjela
DEŇ
PONDELOK
27. 5.13
UTOROK
28. 5. 13
STREDA
29. 5. 13
ŠTVRTOK

LITURGICKÝ KALENDÁR

Krušetnica

ÚMYSEL SV. OMŠE
+ Ján a Mária Janečkoví

FÉRIA

Za rodinu Janckulíkovú

FÉRIA
NAJSV. KRISTOVHO TELA A

PIATOK
31. 5. 13

FÉRIA

SOBOTA

SV. JUSTÍNA, MUČENÍKA

1. 6. 13

SPOMIENKA

7.30
17.00

+ Ondrej Janeček

18.00

7.30

Mariánska
pobožnosť 17.45

17.30

FÉRIA

STREDA
29. 5. 13

FÉRIA

ŠTVRTOK

NAJSV. KRISTOVHO TELA A

Mariánska pobožnosť
16. 45
Mariánska
pobožnosť 17.45

7.00

10. 30

Lomná

ÚMYSEL SV. OMŠE

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK
27. 5.13
UTOROK
28. 5. 13

Mariánska
pobožnosť 17.45

8.00

DEVIATA CEZ ROK

Kostol Najsv. Srdca Ježišovho

+ Pavol Gruchaľák

FÉRIA

ČAS

18.00

SV. SPOVEĎ

KRVI

PRIKÁZANÝ SVIATOK

PIATOK
31. 5. 13

SLÁVNOSŤ POSVÄTENIA CHRÁMU

SOBOTA

SV. JUSTÍNA, MUČENÍKA
SPOMIENKA

DEVIATA CEZ ROK
PRVÉ SV. PRIJÍMANIE V LOMNEJ

+ Jozef Jurinec

+ Margita Chutňáková

17.30

7.30
17.00

+ Ondej Juriga (1. výročie)

18.00
7.30

Za veriacich farnosti

8.00

Za
prvoprijímajúce
deti
a ich rodičov a krstných
rodičov

10.00

INÉ
PODUJATIE

Sv. omša
s deťmi

30. 5. 13

2. 6. 13

18.00

Z veriacich farnosti

KRVI

2. 6. 13

NEDEĽA

17.30

Sv. omša
s deťmi

NEDEĽA

INÉ PODUJATIE

SPOVEĎ

Mariánska pobožnosť
7. 15

PRIKÁZANÝ SVIATOK

1. 6. 13

18.00

SV.

FÉRIA

30. 5. 13

DEŇ

ČAS

16.30 17.45

Mariánska
pobožnosť
17.45

Mariánska
pobožnosť
16.45
Mariánska
pobožnosť
17.45

9.30 –
10.30

Oznamy:
• Dnes je obvyklá zbierka pre potreby farnosti.
• Sv. spoveď detí pred prvým sv. prijímaním v Lomnej bude v sobotu od 9.30 do 10.30 h.
Rodičov budeme spovedať v piatok od 16.30 do 17.45 h.
• Na Slávnosť Božieho tela v prípade priaznivého počasia bude procesia s Najsv. Eucharistiou
okolo oltárikov.
• Dnes popoludní bude v Lomnej o 14.00 h. stretnutie s rodičmi provoprijímajúcich detí.

Želáme Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nastávajúceho týždňa!

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

JEŽIŠ KRISTUS JE ALFA A OMEGA
„Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec.“ (Zjv 22,13)

Alfa

a Omega sú počiatočné a záverečné písmená gréckej abecedy. Na označenie významu
svojej bytosti ich použil sám Kristus. Je to jedno z veľavravných biblických mien nášho Vykupiteľa.
Týmto menom sa predstavil svätému Jánovi apoštolovi v zjavení na ostrove Patmos. Svedectvo o
tom prináša posledná kniha Svätého písma Zjavenie apoštola Jána, ktorú voláme Apokalypsa. „Hľa,
prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov. Ja som Alfa a
Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec. Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú mať
moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. Vonku zostanú psi, travičky, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej. Ja, Ježiš, poslal som
svojho anjela, a by vám toto dosvedčil o cirkvách. Ja som Koreň a Rod Dávidov, Žiarivá ranná
hviezda.“ (Zjv 22,12-16)
Toto symbolické a obrazné meno Krista hlása, aké má mať miesto v živote jednotlivých ľudí, ale
aj v histórii celého ľudského pokolenia. Kristovi patrí prvé miesto vo všetkom. Takto to hlása a
zdôrazňuje aj svätý Pavol apoštol vo svojich listoch. V liste Kolosanom čítame: „On je pred všetkým
a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on
mal vo všetkom prvenstvo.“ (Kol 1,17-18)
Prvenstvo Ježiša Krista má svoje zdôvodnenie vo viacerých skutočnostiach. Patrí mu prvenstvo
hlavne preto, že je náš Boh - Stvoriteľ a pôvodca všetkého, čo jestvuje. „Lebo v ňom bolo všetko
stvorené, všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežactvá aj
mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.“ (Kol 1,16)
Pán Ježiš je Prvý a Posledný nielen ako Boh, ale aj ako človek. Jeho dokonalá ľudskosť, jeho
postavenie, jeho úloha v ľudskom rode, to všetko sú dôvody jeho prvenstva medzi všetkými ľuďmi,
anjelmi
a celým stvorenstvom.
Dávať prvé miesto Kristovi v našom živote znamená ho vo všetkom uprednostňovať. Celý svet, v
ktorom teraz žijeme je plný príjemných ľudí a nádherných vecí. Prvenstvo Krista je práve v tom, že
vyčnieva z tejto množiny bytostí alebo vecí, že je nad všetko nevýslovne vyvýšený. On je
najdokonalejší, najkrajší, najmocnejší, najlepší! Krista totiž s nikým a s ničím na svete ani nemožno porovnávať a k niečomu alebo niekomu ho primeriavať. On presahuje každú mieru a
predstavu. Jemu nemôže naozaj absolútne nič konkurovať.
Pán Ježiš od nás jednoznačne vyžaduje, aby sme mu vo všetkom dali prvé miesto v našom
živote. Je to základná úloha kresťana - Kristovho učeníka. V evanjeliu čítame slová: „Kto miluje
otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie
je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí
ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“ (Mt 10, 37-39) V tomto bezvýhradnom
uprednostňovaní Krista a jeho veci spočíva celá naša láska k nemu nadovšetko. To je totiž „milovať
Boha z celého srdca, z celej mysle, z celej duše a z celej sily.“ Len natoľko sme kresťania, nakoľko
dávame Ježišovi Kristovi v našom osobnom, rodinnom a spoločnom živote prvé miesto!
Mons. Pavol Janáč

Zamyslenie na máj

Panna Mária vo viere Cirkvi
MÁRIA JE KRÁĽOVNOU VESMÍRU

„Pán ju povýšil za Kráľovnú vesmíru, aby sa ešte viac stala podobná
svojmu Synovi, Pánovi pánov a víťazovi nad hriechom a smrťou.“
(LG, 59)

Kráľovská

vznešenosť a veleba Ježiša Krista hovorí o tom, akej
hodnosti sa dostalo aj Panne Márii, jeho požehnanej matke. Bolo vhodné a
spravodlivé, aby matka Kráľa neba i zeme aj sama bola poctená
kráľovskou hodnosťou. V znameniach Svätého písma sa často spomína
kráľovská hodnosť Kristovej matky.
Panna Mária je kráľovská dcéra. Podľa tela pochádzala z kráľovského
rodu Dávida. Platí to o nej aj v duchovnej rovine vzhľadom na jej vzťah k
Bohu. Mária je výnimočne a dokonale dcérou nebeského Otca, Kráľa a
Pána zástupov. Ešte viac o jej kráľovskej hodnosti a vznešenosti hovorí
jej vzťah ku Kristovi, ktorý je Kráľom neba i zeme. Matka Kráľa je aj
sama Kráľovnou.
Titul „Kráľovnej“ vyjadruje predovšetkým všestranné a úplne prvenstvo Panny Márie medzi všetkými
tvormi. Prináleží jej po Kristovi prvenstvo úcty, prvenstvo dokonalosti a prvenstvo večnej blaženosti.
Nikto a nič okrem Krista neprevyšuje Máriinu dokonalosť, vznešenosť a slávu. Jej titul „Kráľovnej“
zároveň vyjadruje postavenie Panny Márie v nebi pri svojom Synovi. Teológovia v tomto ohľade hovoria o
tzv. Máriinom „všemohúcom“ orodovaní za nás. „My veríme, že presvätá Božia Matka, nová Eva, Matka
Cirkvi aj naďalej vykonáva v nebi svoje materinské poslanie voči Kristovým údom. (KKC, 975)
Vieru Cirkvi v Máriinu kráľovskú hodnosť a vznešenosť pri jej Synovi - Kráľovi neba i zeme vyjadruje aj starobylá modlitba Loretánskych litánií. O jej kráľovskom titule hovorí dovedna až trinásť
invokácií. Prvá séria invokácií k Panne Márii ako Kráľovnej sa týka jej postavenia medzi oslávenými v nebi:
Kráľovná anjelov, kráľovná patriarchov, Kráľovná prorokov, Kráľovná apoštolov, Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov, Kráľovná panien a Kráľovná všetkých svätých. Chce sa tým naznačiť, že Panna
Mária ich všetkých prevyšuje svojou dokonalosťou a slávou. Preto jej vzdávame po Kristovi najvyššiu úctu.
Druhá séria zvolaní k Panne Márii ako Kráľovnej bez poškvrny dedičného hriechu počatej a Kráľovnej
nanebovzatej vyjadruje jej osobné kvality, dva hlavné dary, pre ktoré je najviac poctená titulom
Kráľovnej. Tretia séria invokácii o Panne Márii - Kráľovnej: Kráľovná presvätého ruženca, Kráľovná
rodiny a Kráľovná pokoja, vyjadrujú jej zástoj v našom pozemskom živote: pri našom prežívaní Kristových
tajomstiev, na živote kresťanských rodín a pri budovaní Božieho kráľovstva na zemi a šírení Kristovho
pokoja medzi ľuďmi.
Ak je Panna Mária Kráľovnou, potom sa z našej strany vyžaduje, aby sme jej okrem úcty a oslavy,
ktorá jej prislúcha, preukazovali aj ochotné služby. Veď Kráľovnej sa svedčí slúžiť, ako to vyjadrujú
slova žalmu: „Oči dvíham k tebe, čo na nebesiach prebývaš. Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov,
ako oči služobníc, hľadia na ruky svojej panej, tak hľadia naše oči na Pána, nášho Boha, kým sa nezmiluje
nad nami. (Ž 121, 1-2) „Hľadieť na ruky“ nie je nič iné, ako byť pohotový prijať pokyny, preukázať službu.
Našou službou Márii - Kráľovnej bude horlivý apoštolát privádzať k nej ako Matke aj iných ľudí a skrze
ňu ku Kristovi.

Mons. Pavol Janáč

