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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 26.

DNES: DVANÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Farský kostol Sv. Michala archanjela
DEŇ
PONDELOK
24. 6.13
UTOROK
25. 6. 13
STREDA
26. 6. 13
ŠTVRTOK

LITURGICKÝ KALENDÁR
NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA,

24. 6. 2013 – 30. 6. 2013

Krušetnica

ÚMYSEL SV. OMŠE

ČAS

SV.

INÉ PODUJATIE

SPOVEĎ

+ Stanislav Jadroň

18.00

17.30

Za Petra a Zdenku

18.00

17.30

Za žiakov a učiteľov

7.30

Za veriacich farnosti

8.00
10,30

SLÁVNOSŤ

FÉRIA
FÉRIA
FÉRIA

27. 6. 13
PIATOK
28.6. 13

SV. IRENEJA, BISKUPA A

SOBOTA

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV,

29. 6. 13

PRIKÁZANÝ SVIATOK

MUČ.

SPOMIENKA

8.00

TRINÁSTA CEZ ROK

NEDEĽA

Za veriacich

30. 6. 13

Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
DEŇ
PONDELOK
24. 6.13
UTOROK
25. 6. 13
STREDA
26. 6. 13
ŠTVRTOK

LITURGICKÝ KALENDÁR

10. 30

Lomná

ÚMYSEL SV. OMŠE

ČAS

SV. SPOVEĎ

INÉ
PODUJATIE

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA,
SLÁVNOSŤ

FÉRIA

+ rodina Ulíková

18.00

17.30

+ Jozef a Margita

18.00

17.30

Za žiakov a učiteľov

Na úmysel

9.30
18.00
8.45

Na úmysel

8.45

FÉRIA
FÉRIA

27. 6. 13
PIATOK
28.6. 13

SV. IRENEJA, BISKUPA A

SOBOTA

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV,

29. 6. 13

PRIKÁZANÝ SVIATOK

MUČ.

SPOMIENKA

TRINÁSTA CEZ ROK

NEDEĽA
30. 6. 13

Oznamy:
• Dnes je obvyklá zbierka pre potreby farnosti.
• V sobotu na Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, bude zvonček ako zbierka „Halier sv. Petra“, ktorá sa
posiela pre potreby Svätého Otca.


V piatok navštívi Lomnú a bude sláviť sv. omšu novokňaz Dp. Jozef Kudla, ktorého otec
pochádza z Lomnej. Novokňaz patrí do Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.
Vysvätený bol 22. júna a primičnú sv. omšu mal v kostole Krista Kráľa v Šulekove 23. 6.
2013. Sv. omša v Lomnej bude o 18.00 h. Po nej dá novokňaz svoje novokňazské
požehnanie. Prosíme o modlitby pre nového kňaza Katolíckej cirkvi.
Poďakovanie na záver školského roku bude v Krušetnici v piatok o 7.30 a v Lomnej
v piatok o 9.30 h.

Želáme Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nastávajúceho týždňa
a našim školským deťom a mládeži krásne letné prázdniny!

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

JEŽIŠ KRISTUS JE BOŽÍ SLUŽOBNÍK
„Hľa, môj služobník, priviniem si ho, vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie.“ (Iz 42, 1)

Prorocké meno Krista „Boží služobník“, ktorým ho nazval Izaiáš, rozpráva o povahe a obsahu
jeho poslania medzi ľuďmi. Toto meno možno chápať len v kontexte s predstavou o Bohu ako o
Pánovi všetkého. Bohu má všetko slúžiť k oslave. To je hlavný zmysel stvorenstva. Tento pôvodný
postoj stvorenia k Stvoriteľovi bol narušený najprv hriechom anjelov - „Nebudem slúžiť“ a potom aj prvým hriechom človeka. Podstatou hriechu je neposlušnosť, odmietnutie slúžiť dobru a
láske. Keď Kristus prichádza na svet, nesie vo svojom mene Boží služobník najpôvodnejší zámer
obnovy človeka, chce ho priviesť do pôvodného postoja voči Bohu. „Zriekol sa seba samého, vzal

si prirodzenosť sluhu...Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.“ (Flp 2,7,
8)
Boží Syn sa stal služobníkom k vôli tomu, aby sa človek mohol od neho naučiť slúžiť Bohu i
ľuďom. Celé svoje poslanie na zemi, celé dielo vykúpenia človeka považoval Kristus za službu
„Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako vý-

kupné za mnohých.“ (Mk 10, 43)
Uskutočňovanie Kristovej služby lásky obsahuje dva rozmery. Prvým je jeho služba Bohu svojmu Otcovi pri uskutočňovaní jeho odvekého plánu spásy. Formou tejto služby je jeho bezvýhradná poslušnosť Otcovi „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho

dielo.“ (Jn 4, 34)
Druhý rozmer uskutočňovania Kristovej služby je jeho služba človekovi. Všetko, čo robil od
vtelenia, cez skrytý život, smrť až po zmŕtvychvstanie, bola služba v prospech človeka, obnova
jeho dôstojnosti, zaistenie jeho spásy.
Kristus Pán úlohu služobníka na tejto zemi neukončil. Ustavične v nej pokračuje prostredníctvom svojej Cirkvi, v ktorej zostal prítomný práve pre spásnu službu ľuďom. Celá Cirkev spolu a
každý jej člen osobitne má poslanie kontinuovať Kristovu službu generáciám ľudí ako po sebe
prichádzanú cez všetky časy. V službe Cirkvi sa k nám skláňa a v náš prospech koná sám Kristus.
Najrukolapnejšie sa to prejavuje v liturgii, v ktorej si Cirkev počína v Kristovom mene a jeho
mocou ako služobníčka Boha i ľudí. Preto liturgiu voláme bohoslužba.
Byť v Cirkvi nie je teda nič iné ako pochopiť, že sme služobníci a že modus vivendi - spôsob
života v nej je služba lásky. Preto, keď Kristus vychovával svojich učeníkov za členov svojej Cirkvi, nezanedbal ich vyformovať za služobníkov. Slovom i príkladom im vtláčal do charakteru
tento základný rys kresťana - službu z lásky. Priam ukážkovo to urobil pri poslednej večeri, keď
apoštolom umýval nohy „Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden dru-

hému umývať nohy. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ (Jn 13, 14 15)
Ochotu a praktizovanie služby lásky voči ľuďom Pán Ježiš postavil za hlavné kritérium
hodnotenia mravnej kvality a veľkosti človeka. „Kto sa bude chcieť medzi vami stať veľkým,

bude vaším služobníkom, a kto bude chcieť medzi vami byť prvý, bude sluhom všetkých.“ (Mk 10,
42) Od kresťana sa žiadajú dve veci: aby vedel službu prijímať a aby ju bol ochotný aj druhým
poskytovať. V dnešnej dobe sa rozšírilo hnutie, najmä medzi mladými, v ktorom sa vo zvýšenej
miere uplatňuje nezištná služba blížnym. Má meno „dobrovoľníctvo.“ Nachádzame ho v mnohých
oblastiach života Cirkvi i v občianskej spoločnosti, najmä tam, kde treba pomáhať chorým a
núdznym.
Mons. Pavol Janáč

Kedy správne využívame svoj voľný čas prázdnin?
prázdnin?
Medzi ľuďmi často počuť slovo „nuda". Je to choroba
mnohých, ktorí nevedia dať svojmu voľnému času primeranú
náplň. Kresťania nepoznajú nudu. Svojmu voľnému času
vtláčajú pečať lásky a využívajú ho na dobro svoje i druhých.
Po práci má každý človek právo na oddych. Vo Svätom písme čítame: „A v siedmy deň
odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil.“ (Gn 2, 2) Tak sa obrazne naznačuje, že aj človek
má po práci a činnosti nárok si odpočinúť. Za voľný čas považujeme hodiny po skončení
zamestnania, dni pracovného pokoja a sviatky, najmä nedele. Patria tu aj dovolenky, alebo
prázdniny v škole.
Chvíle voľna nie sú časom „nič nerobenia". Niektorí ľudia
zneužívajú svoj voľný čas úplnou nečinnosťou, z ktorej sa rodí
únava a nuda. Iní ho zasa zneužívajú na robenie zla - na hriech. Tak
si namiesto zotavenia ničia svoje telo i dušu.
So svojím voľným časom hospodárime múdro a zodpovedne. To
znamená, že mu dávame správnu náplň. To je vtedy, ak ho využívame pre vlastné obohatenie a pre dobro blížnych. Je to umenie,
ktorému sa treba naučiť. Voláme ho kultúra voľného času.
Voľný čas je určený hlavne na oddych a zotavenie. Pri stanovení programu na voľný čas
pamätáme na svoje telesné i duchovné dobro. Telu doprajeme dostatok odpočinku, spánku,
ale dbáme aj na aktívny odpočinok - primeraný šport, dostatok pohybu, prácu v záhrade,
prechádzky a pobyt v prírode a podobne. Voľný čas využívame aj na rozptýlenie a zábavu,
stretnutie s priateľmi. Vo chvíľach voľna si nájdeme čas aj na kultúru, čítanie kníh,
pestovanie osobných záľub.
Voľný čas nám má poslúžiť aj na duchovné
obohatenie. Modlitba, účasť na bohoslužbách a iné duchovné úkony občerstvujú nášho ducha.
Voľný čas posväcujeme aj láskou k blížnemu. Máme
otvorené srdce aj pre potreby druhých. Vieme sa s nimi
veľkodušne rozdeliť so svojim voľným časom, najmä s
tými, ktorí potrebujú našu pomoc - chorí a trpiaci. Inokedy sa zapájame do rôznych podujatí pre dobro Cirkvi,
alebo spoločnosti, napríklad pri oprave kostola. Do aktivít na voľný čas rátame aj zapájanie sa do služieb
v rôznych typoch dobrovoľníctva.

Svoj voľný čas prázdnin využívame
správne, ak ho používame
používame na oddych a
zota
zotavenie
tavenie a na obohatenie seba i drudruhých.

