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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!
DNES: DEVIATA CEZ ROK

Týždeň 23.

Farský kostol Sv. Michala archanjela
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK
3. 6.13
UTOROK
4. 6. 13
STREDA
5. 6. 13

SV. KAROLA LWANGU A SPOLOČNÍKOV,
MUČENÍKIOV, SPOMIENKA

ŠTVRTOK

FÉRIA

6. 6. 13

SV. BONIFÁCA, B. A

MUČENÍKA,

NEPOVRNENÉHO SRDCA PANNY
MÁRIE, SPOMIENKA

9. 6. 13

SV.

18.00

17.30

+ Vendelín Florek

18.00

16.30 –
17.45

8.00
18.00

SLÁVNOSŤ

7.30
8.00

DESIATA CEZ ROK
CYRILOMETODSKÝ DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

7.00

Za veriacich

10. 30

Lomná

ÚMYSEL SV. OMŠE

ČAS

SV. SPOVEĎ

SV. KAROLA LWANGU A SPOLOČNÍKOV,
MUČENÍKIOV, SPOMIENKA

Jubilejná (60 rokov života)

18.00

17.30

FÉRIA

+ Miroslav Florek

18.00

17.00

STREDA
5. 6. 13

SV. BONIFÁCA, B. A

ŠTVRTOK

Sv. omša
s deťmi

Na úmysel

18.00

FÉRIA

+ Jozef, Iveta, Justína

18.00

PRVÝ

PIATOK
7.6. 13

NAJSV. SRDCA JEŽIŠOVHO,
SLÁVNOSŤ - (ODPUST)

Za Mária (70 rokov života)

SOBOTA

NEPOVRNENÉHO SRDCA PANNY
MÁRIE, SPOMIENKA

+ rodina Jurincová

8.00
17.00
7.30

Na úmysel

8.00

8. 6. 13

NEDEĽA
9. 6. 13

INÉ
PODUJATIE

PONDELOK
3. 6.13
UTOROK
4. 6. 13

6. 6. 13

INÉ PODUJATIE

SPOVEĎ

Na úmysel

Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
DEŇ

ČAS

Sv. omša
s deťmi

SOBOTA

NEDEĽA

ÚMYSEL SV. OMŠE

SPOMIENKA

NAJSV. SRDCA JEŽIŠOVHO,

8. 6. 13

Krušetnica

FÉRIA

PIATOK
7.6. 13
PRVÝ

3. 6. 2013 – 9. 6. 2013

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE V LOMNEJ

MUČENÍKA,

SPOMIENKA

DESIATA CEZ ROK
ODPUST V LOMNEJ

Za veriacich

15.00 16.30
Adorácia od
15.00

7.00

10.30

Oznamy:
• Obvyklá zbierka pre potreby farnosti vyniesla 198.50 € Pán Boh zaplať!
• Sv. spoveď pred odpustom v Lomnej bude vo štvrtok od 15.00 do 16.30 h. Prídu nám pomôcť aj kňazi.
• Tento týždeň budú prvoprijímajúce deti v Lomnej prežívať „Biely týždeň“. To znamená, že až do nedele
budú chodiť v sprievode svojich najbližších na sv. omšu každý deň, aby mohli pristúpiť k sv. prijímaniu.
• Spovedanie pred prvým piatkom v Krušetnici bude v stredu od 16.30 do 17.45 h. Spovedáme všetci
traja.
• Návšteva chorých so Sviatostným Spasiteľom pred prvým piatkom bude v Krušetnici v utorok od 14.00
h; v Lomnej v pondelok od 14.00 h.
• Dnes podvečer od 17.00 do 18.00h. sa uskutoční v Krušetnici Adorácia v rámci Roku viery, ktorú
súčasne bude slávi Svätý Otec František i všetci biskupi na svete vo svojich katedrálach.

Želáme Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nastávajúceho týždňa!

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

JEŽIŠ KRISTUS JE BOŽÍ VYSLANEC
„Ja som poslaný iba k ovciam straneným z domu Izraela.“ (Mt 15, 24)

Z

mnohých Ježišových výrokov a z udalostí opísaných v evanjeliu spoznávame Krista ako „Božieho
vyslanca“. Sám výslovne povedal: „Ja som poslaný iba k ovciam straneným z domu Izraela.“ (Mt 15, 24)
Ježiš hovorí, že je poslaný od Otca. Prichádza na túto zem, medzi ľudí ako vyslanec neba. Má na tejto
zemi nebeské poslanie. Plní Božiu úlohu. Náplňou jeho vyslaneckého úradu je: oznámiť Božie posolstvo evanjelium, vykúpiť a zachrániť svet, založiť a zriadiť Božie vyslanectvo - ambasádu na zemi - Cirkev a
umožniť, či vybavovať vstupné víza do „krajiny“, z ktorej prišiel, t. j. do neba.
Hneď na začiatku svojho verejného vystúpenia Kristus sám zdôraznil, že dostal na tejto zemi
poslanie od Otca a zároveň vyslovil aj jeho náplň: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som

hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým vyslobodenie, že budú prepustení, a slepým, že
budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ (Lk 4, 18)
Ježiš je teda Boží veľvyslanec - zmocnenec neba. Má plnú moc, Božou autoritou vybavoval žiadosti
ľudí, konal Božie skutky, je živým svedectvom Boha na zemi a uskutočňovateľ jeho zámerov s každou
ľudskou osobou. Takto ho chápali tí, čo v neho uverili. Ako na vyslanca a Božieho Posla sa na neho obracali, od neho ako od vykonávateľa Božej vôle na zemi ľudia žiadali zákrok, prosili o zmilovanie, odpustenie,
uzdravenie. Takto ho vo svojej viere videla a chápala aj pohanská žena, o ktorej sa hovorí v evanjeliu.

„Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých
končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“ Ale on jej
neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč, lebo kričí za nami.“ Ale on
odvetil: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.“ No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a
povedala: „Pane, pomôž mi!“ On jej odpovedal: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“
„Áno, Pane,“ vravela ona, „ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov.“ Vtedy jej Ježiš
povedal: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“ A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.“
(Mt 15, 21 - 28)
Prišla za ním, ako k tomu, ktorý môže rozhodnúť, ktorý má moc, ktorého slovo platí ako slovo Boha,
aby zachránil jej dcéru. A on, ako vyslanec Boha aj o jej veci rozhodol a jej dcéru uzdravil. Podobne
prichádzali k nemu všetci a ešte aj prichádzajú, čo chcú niečo dostať od Boha, či už pre tunajší pozemský
život, alebo chcú si zaistiť vstup do novej vlasti, z ktorej prišiel Ježiš na túto zem ľudí pozývať, vychovávať, pripravovať a sprevádzať.
Prvý, ako sa zdá, čo výslovne žiadal od Ježiša, vyslanca neba, vstupné vízum - povolenie k vstupu do
neba - bol kajúci Lotor. „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ (Lk 23, 42) A Ježiš
jeho žiadosť hneď vybavil: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ (Lk 23, 43)
Aj my teda prichádzame k Ježišovi v Cirkvi, v tejto veľkej nebeskej ambasáde - k Božiemu úradu na
tejto zemi a prosíme si od neho všetko, čo chceme a od Boha potrebujeme. Prichádzame k Ježišovi ako
Božiemu vyslancovi, aby sme si u neho vybavili a zaistili dovolenie - vízum do krajiny žijúcich, do neba,
odkiaľ Ježiš na túto zem prišiel.
Kristovi ako Božiemu vyslancovi na tejto zemi prislúcha úcta, ako samému Bohu, tomu, ktorý ho vyslal
k nám. Odmietnutie alebo zneváženie vyslanca neba sa rovná urážke toho, ktorý ho poslal. A táto skutočnosť sa vzťahuje nielen na samu osobu Krista, ale aj na celý Kristov veľvyslanecký úrad na zemi, t.j.
na Cirkev - inštitúciu večnej spásy, v ktorej sa uskutočňuje Kristove spásne poslanie medzi ľuďmi cez
všetky časy. Sám Ježiš na to upozornil v evanjeliu: „Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja

pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“ (Jn 13, 20)
Ešte treba povedať, že aj kresťania sa na tejto zemi majú správať a počínať si ako Boží vyslanci.
Sme poslaní medzi ľudí, aby sme im slovom i svedectvom života priniesli Ježišove evanjelium pravdy, lásky
a nádeje. Na konci každej svätej omše sa vždy nanovo obnovuje naše poslanie: Iďte v mene Božom!
Mons. Pavol Janáč

ZAMYSLENIE PRED SLÁVNOSŤOU BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
„Srdce sa vo mne obracia, budí sa moje zľutovanie.“ (Oz 11, 8)
Pán Ježiš je opravdivý Boh aj skutočný človek. Ako človek mal aj ľudské
srdce. U neho môžeme v plnej miere stotožniť jeho srdce s jeho osobou až
do takej miery, že ho môžeme označiť a nazývať menom Srdce. Je to jeho
vlastné meno práve tak, ako mnoho iných názvov jeho svätej bytosti, ktoré
nachádzame vo Svätom písme alebo v liturgických modlitbách Cirkvi. Vo
svojom evanjeliu upriamil pozornosť na svoje Srdce a pozýva nás k nemu,
aby sme z neho čerpali posilu a útechu a učili sa od neho láske. „Poďte ku

mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na
seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a
nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno
ľahké.“ (Mt 11, 28 – 30)
Ježišovo milosrdné Srdce bije v Eucharistii. Úcta k Najsvätejšej Eucharistii sa v Cirkvi úzko spája s uctievaním Ježišovho Srdca. Kristus Pán si sám želá, aby sme uctievali jeho Najsvätejšie Srdce, ktoré je symbolom
jeho lásky k nám a prameňom všetkých milostí pre celý svet. Úcta k Ježišovmu Srdcu je prítomná v Cirkvi cez
všetky stáročia. V šestnástom storočí dostala výraznejšiu podobu a rozšírila sa aj v rámci liturgického slávenia
Eucharistie.
Podnetom pre rozšírenie novodobej úcty Najvätejšieho Ježišovho Srdca boli zjavenia Pána Ježiša svätej
Márii Margite Alacoque. Prostredníctvom nej odovzdal ctiteľom svojho Srdca dvanásť prisľúbení, z ktorých
najvýznamnejšie je práve dvanáste: „Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že všetkým, čo budú
prijímať v prvé piatky deväť mesiacov po sebe, udelím milosť konečného pokánia; že neumrú v mojej nemilosti, ani bez prijatia potrebných sviatostí, lebo moje Srdce stane sa im bezpečným útulkom v poslednej
chvíli.“
Úcta k Ježišovmu Srdcu sa spája s odprosovaním a s ponúkaním vynáhrady za hriechy a urážky, ktorých
sme sa dopustili my alebo naši blížni. Práve preto nás táto úcta upriamuje na Božie milosrdenstvo a vyzýva
nás konať pravé pokánie. Svojím spôsobom nás táto úcta vychováva a vedie k permanentnému prežívaniu
viery v Božie milosrdenstvo, ako aj k pravej nábožnosti voči sviatosti Eucharistie.
Úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu praktizujeme najmä tak, že každý prvý piatok v mesiaci
pristupujeme k svätému prijímaniu a predtým konáme aj sviatostné pokánie. Prvý piatok v mesiaci je votívnou
oslavou Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, akoby „opakovanie“ sviatku Božského Srdca. Prax prvých piatkov je
pre veriacich vhodnou formou konania mesačnej duchovnej obnovy. Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
nás vedie k prehĺbeniu priateľstva s Kristom a nasledovaniu jeho čností.
Oltárna sviatosť, ktorej sa klaniame a ju oslavujeme, je živý a úplný Ježiš Kristus. Je v nej prítomné aj
opravdivé a živé Ježišovo Srdce. Preto v praxi našej eucharistickej nábožnosti zvykneme Eucharistiu stotožňovať s Ježišovým presvätým Srdcom.
Ježišovo Srdce, živé a skutočné, je naozaj v Eucharistii prítomné, a to až pre dva dôvody. Ponajprv preto,
že živý Kristus nemôže byť bez srdca. Ale aj preto, lebo v Oltárnej sviatosti je sprítomnená aj všetka Ježišova
láska k nám. Eucharistia je aj úkonom, aj darom, aj znakom Kristovej milosrdnej lásky.
Eucharistiu plným právom môžeme stotožňovať s Kristovým Srdcom. Výraz „Srdce Ježišovo“ je zástupný
termín, či oslovenie. Používame ho nielen na označenie Ježišovej osoby, jeho nekonečnej milosrdnej lásky, ale
aj sviatosti Eucharistie. Ak v modlitbách pred Eucharistiou vzývame Najsvätejšie Ježišovo Srdce, oslovujeme
tak samého Krista v nej prítomného.
Poznanie, že Eucharistia je živým Ježišovým Srdcom, musí mať v našom živote mnohorakú ozvenu. Má pre
nás ponajprv taký význam, ako srdce pre samého Ježiša. Eucharistia je srdcom nášho duchovného života. Od
nej závisí, či sme živí, alebo sme mŕtvi. Ak je v nás, žijeme. Eucharistia je nielen Ježišom a Ježišovým Srdcom,
ale aj naším srdcom, srdcom celého nášho duchovného života. Eucharistia je srdcom celého tajomného tela –
Cirkvi, ona zabezpečuje a roznáša výživu do všetkých jeho údov, ba priam je srdcom celého sveta, ako to vyjadril bl. Ján Pavol II. v encyklike o Eucharistii: „Tu je poklad Cirkvi, srdce sveta,..“ (Ecclesia de Eucharistia, 59)
Eucharistia ako srdce nášho duchovného života plní v nás takú istú funkciu, ako srdce v našom tele. Srdce
je v tele pumpou, čo prijíma a vydáva zo seba krv a v nej bezprestania zásobuje kyslíkom a energiou všetky
údy nášho tela. Podobne aj Eucharistia, ako každé ľudské srdce, má dva rytmy: prijíma a dáva. Ten prvý rytmus jej naplňovania je naša obeta. Ten druhý je naše sväté prijímanie. Ani jedno srdce nepracuje ináč, teda
ani Eucharistia. Nemôže byť prijímanie bez obety, ani obeta bez prijímania. To je kolobeh Kristovej milosrdnej
lásky v nás, ktorý spôsobuje a zaisťuje Eucharistia - Ježišovo i naše Srdce.
Najsvätejšia Eucharistia je Srdcom Pána Ježiša, ktoré ustavične bije milosrdnou láskou k nám. Tlkot jeho
Srdca môžeme počuť len v intímnom zjednotení s Kristom, keď sa na spôsob svätého apoštola Jána nachýlime
k Ježišovej hrudi. Sú to najmä naše pobudnutia a návštevy pred svätostánkom, naše vrúcne adorácie, kde
môžeme zachytiť tlkot jeho milosrdného Srdca.

Mons. Pavol Janáč

