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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 31.

DNES: SEDEMNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Farský kostol Sv. Michala archanjela
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK
29. 7.13
UTOROK
30. 7. 13
STREDA
31. 7. 13

SV. MARTY , SPOMIENKA

29. 7. 2013 – 4. 8. 2013

Krušetnica

ÚMYSEL SV. OMŠE

ČAS

SV.

INÉ PODUJATIE

SPOVEĎ

+ Rudolf, Justína Číč

18.00

17.30

+ Martin, Mária Kurčák

18.00

16.30 –
17.45

+ Gustáv, Mária, Božena
Makúch

18.00

17.00

7.30

7.00

FÉRIA
SV. IGNÁCA Z LOYOLY, KŇAZA,
SPOMINKA

ŠTVRTOK

SV. ALFONZA MÁRIE DE LIGUORI,
CIRKVI, SPOMIENKA
FÉRIA

1. 8. 13

BISK. A UČ.

PRVÝ PIATOK
2.8. 13
FAT. SOBOTA

PANNY

3. 8. 13

MÁRIE

V SOBOTU,

ĽUB.

SPOMIENKA

8.00

OSEMNÁSTA CEZ ROK

NEDEĽA

10. 30

Za veriacich farnosti

4. 8. 13

Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

Lomná

ÚMYSEL SV. OMŠE

PONDELOK
29. 7.13
UTOROK
30. 7. 13
STREDA
31. 7. 13

SV. MARTY , SPOMIENKA

ŠTVRTOK

SV. ALFONZA MÁRIE DE LIGUORI,
BISK. A UČ. CIRKVI, SPOMIENKA
FÉRIA

FÉRIA

ČAS

SV.
SPOVEĎ

+ Vincent Turbék

18.00

16.30 –
17.45

+ Štefan, Terézia Florkoví

18.00

17.00

+ Ján Plavý

18.00

17.00

7.30

7.00

INÉ PODUJATIE

SV. IGNÁCA Z LOYOLY, KŇAZA,
SPOMINKA

1. 8. 13
PRVÝ PIATOK
2.8. 13
FAT. SOBOTA

PANNY

3. 8. 13

MÁRIE

V SOBOTU,

ĽUB.

SPOMIENKA

OSEMNÁSTA CEZ ROK

NEDEĽA

Za Jozefa, Margitu,
a Jiřinu (jubilejná)
Na úmysel

Annu

Adorácia od 16.30 h.

8.45

4. 8. 13

Oznamy:
• Zbierka pre potreby farnosti vyniesla 226, 30 € Pán Boh zaplať!
• Pamätný deň smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka: V nedeľu 4. augusta 2013, keď je
pamätný deň smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, si pripomenieme v Zákamennom túto
významnú osobnosť. Svätú omšu pri tejto príležitosti bude sláviť diecézny biskup v Zákamennom
o 10.00 h. Tento pamätný deň jeho úmrtia si pripomenieme aj v katedrále slávením svätej omše
o 9.00, ktorú bude celebrovať pomocný biskup Mons. Andrej Imrich.
• Pozvánka zo Zákamenného: Pozývame na večerné sv. omše aj veriacich vašich farností. Sv. omše
budú každý deň od pondelka do soboty o 18.00h. vo farskom kostole. Bližšie informácie na plagáte na
nástenke.
• Spovedanie pred prvým piatkom bude osobitne v Krušetnici v stredu od 16.30 do 17.45 h. a v Lomnej v utorok od
16.30 do 17.45 h. Spovedáme všetci traja.
• Návšteva chorých so Sviatostným Spasiteľom pred prvým piatkom bude: v Krušetnici vo štvrtok od 9.00 h. a v
Lomnej v piatok od 9.00 h.

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 DAR
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto
v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 16)

J

ežiša by sme sotva dostatočne poznali, ak by sme v ňom nevideli veľký Boží dar pre človeka a pre
celý svet. Môžeme ho plným právom označiť a pomenovať „Božím darom“. Je to akoby jeho meno vyjadrujúce lásku Boha k nám, ale aj náš postoj k nemu. Už Izaiáš vo svojom prorockom spise nezabudol zdôrazniť v predpovediach o Kristovi, že bude darom pre svet. „Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn.“
(Iz 9, 5) Veľkú skutočnosť, že Ježiš je Božím darom prežívajú veriaci intenzívnejšie najmä cez vianočné
sviatky, keď oslavujú jeho narodenie a príchod medzi ľudí. Pravda o Kristovi ako Božom dare nie je aktuálna iba na Vianoce, ale má svoje uplatnenie v celom našom kresťanskom živote a treba ju prežívať každý
deň. Ježiš Kristus je darom Otca človekovi v každej polohe, nielen keď bol malé Dieťa, on je darom aj
keď pracoval, keď učil ľudí, keď bol pribitý na kríži a keď vstal z mŕtvych. A Kristus ani po svojom nanebovstúpení neprestal byť darom.
Celé Božie dielo vykúpenia a spásy, ktoré sa stále aj teraz v našich dňoch uskutočňuje v Cirkvi, je
ustavičným dávaním Krista ľuďom. Otec dáva Syna ako dar svojej lásky vo všetkých spásnych službách
Cirkvi. Dostávame ho v Božom slove, keď Cirkev číta a vysvetľuje Písma. Ako dar nám ho ponúka Boh vo
sviatostiach Cirkvi, najmä v Eucharistii. Presvätá Eucharistia najviac hlása, že Kristus je darom ponúkaným človekovi.
Kristus nie je iba darom v pasívnej polohe - daný, ale On je dar, ktorý sa dáva. On je živý dar, ktorého hlavnou aktivitou je dávať. Od Krista dostávame všetko dobro ako to vyjadruje aj tretia Eucharistická modlitba: „... v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.“ Svätý Peter
apoštol na adresu Krista - daru, ktorý dáva dary napísal: „Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba

pre život a nábožnosť poznaním toho, ktorý nás obdaroval vlastnou slávou a mocou. Tým nám daroval
vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na božskej prirodzenosti a unikli
porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť.“ (2 Pt 1, 3 - 4)
V Ježišovi Kristovi prítomnom a dávajúcom sa najmä v Eucharistii je ukryté a zároveň pre nás aj dostupné všetko dobro, ako to aj vyjadrujú slová koncilového dokumentu: „V najsvätejšej Eucharistii je
všetko duchovné dobro Cirkvi, to jest sám Kristus, náš veľkonočný Baránok a chlieb živý, ktorý skrze
svoje telo, Duchom Svätým oživené a oživujúce, dáva život ľuďom.“ (PO, 5) Aj svätý Pavol apoštol v liste
Rimanom sa vracia k tejto téme: „Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by

nám s nim nedaroval všetko.“ (Rim 8, 31 - 32)
Uvažovanie o tom, že Ježiš Kristus je Božím darom, vzbudzuje v nás tri základné postoje k nemu ako
k daru. Prvým je túžba po Kristovi. Ak si uvedomujeme, že je pre nás darom obsahujúcim všetko dobro
človeka, nemôžeme po ňom netúžiť. Ak sú teda naše túžby po Kristovi prislabé, je to znak, že sme ho
nepoznali ako dar dávajúci človekovi všetko.
Druhým postojom, ktorý v nás formuje pravda o Kristovi ako dare, je ochota ho prijať. Je nepochopiteľné prečo toľkí kresťania prítomní na slávení Eucharistie - v sprítomnení a dávaní sa Daru - Krista
zostávajú hluchí a slepí, keď počujú „vezmite a jedzte, toto je moje telo“ - toto som Ja. Prijať tento
dar, to je v pravde naozaj uveriť, že Otec tak miloval svet, že nám dal Syna.
Tretím postojom je vďačnosť za dar. Prví kresťania pochopili, že Ježiš je darom, keď jeho prítomnosť pod spôsobom chleba nazvali Eucharistia - dar, za ktorý treba ďakovať. Sláviť Eucharistiu znamená
vzdávať vďaky Otcovi v Duchu Svätom za Krista - Boží dar. A najlepšie ďakujeme už tým, že ho prijímame so všetkým ovocím a dôsledkami pre náš život z viery.
Pravda o tom, že Kristus je Božím darom pre všetkých ľudí má ešte aj iný dopad v našom živote. Zaväzuje nás k tomu, aby sme aj my sami boli darom pre druhého človeka, pre spoločenstvo ľudí, pre celý
svet. Svätý Pavol apoštol túto našu úlohu daru smerom k iným ľuďom vyslovil vo vete: „Nech sa každý z
nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie.“ (Rim 15,2) Byť darom pre druhých znamená hlavne konať
druhým ľuďom dobre. To je celá škála dobrých skutkov, ktoré konáme v duchu prikázania lásky. Raz majú
podobu splnenia našich základných stavovských povinností, starosti o rodinu, svedomité vykonávanie práce
v zamestnaní, inokedy je to dobročinná láska voči tým, čo sú odkázaní na našu pomoc, solidárnosť s biednymi a trpiacimi, ústretovosť a znášanlivosť s tými, čo ináč zmýšľajú ako my.
Mons. Pavol Janáč

Pamätné dni Božieho sluhu
biskupa Jána Vojtaššáka,
pri príležitosti 48. výročia úmrtia
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Zákamennom
28.7. – 4.8.2013
28.7. nedeľa - 10:30 Svätá omša
celebruje HEDr. Ľuboslav Hromják,
vicepostulátor v procese blahorečenia
biskupa Jána Vojtaššáka
29.7. pondelok – 18:00 Svätá omša
celebruje Mgr. Marián Pánik,
dekan Zákamenského dekanátu
30.7. utorok – 18:00 Svätá omša
celebruje Mgr. Ing. Ľuboš Satina,
farnosť Novoť
31.7. streda – 18:00 Svätá omša
celebruje Mgr. Jaroslav Majda,
farnosť Lokca
1.8. štvrtok – 18:00 Svätá omša
celebruje Mgr. Martin Tondra,
farnosť Oravská Lesná
2.8. piatok – 18:00 Svätá omša
celebruje Mgr. Andrej Dulák,
farnosť Zákamenné
3.8. sobota – 18:00 Svätá omša
celebruje Mgr. Marek Forgáč,
farnosť Zákamenné; po svätej omši
adorácia do 21:00
Mučeník bez vyliatia krvi

4.8. NEDEĽA – 10:00 SVÄTÁ OMŠA
CELEBRUJE MONS. ThDr. ŠTEFAN SEČKA, PhD.,
SPIŠSKÝ DIECÉZNY BISKUP

