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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 34.

DNES: DVADSIATA NEDEĽA CEZ ROK

Farský kostol Sv. Michala archanjela
DEŇ
PONDELOK
19. 8.13
UTOROK
20. 8. 13
STREDA
21. 8. 13
ŠTVRTOK

22. 8. 13
PIATOK
23.8. 13
SOBOTA

24. 8. 13

LITURGICKÝ KALENDÁR

ÚMYSEL SV. OMŠE

7.30

7.00

Za členky ruže sv. Pia X.

18.00

17.30

+ Jozef a Anna

7.30

7.00

FÉRIA

+ Ján a Margita Mikytoví

18.00

17.30

SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA,

Sobášna za Lukáša a Máriu

15.00

7.00

UČ.

PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ,
SPOMIENKA

SVIATOK

8.00

LITURGICKÝ KALENDÁR
FÉRIA
SV. BERNARDA, OPÁTA A
CIRKVI, SPOMIENKA
SV. PIA X., PÁPEŽA

10. 30

Za veriacich farnosti

Kostol Najsv. Srdca Ježišovho

UČ.

PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ,
SPOMIENKA

PIATOK
23.8. 13

FÉRIA

SOBOTA

SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA,

24. 8. 13

INÉ PODUJATIE

SPOVEĎ

Za chorého Jozefa

SV. BERNARDA, OPÁTA A
CIRKVI, SPOMIENKA
SV. PIA X., PÁPEŽA

CEZ ROK

22. 8. 13

SV.

17.30

25. 8. 13

ŠTVRTOK

ČAS

18.00

DVADSIATA PRVÁ

PONDELOK
19. 8.13
UTOROK
20. 8. 13
STREDA
21. 8. 13

Krušetnica

Za všetky Heleny v Krušetnici

FÉRIA

NEDEĽA

DEŇ

19. 8. 2013 – 25. 8. 2013

SVIATOK

NEDEĽA

DVADSIATA PRVÁ

25. 8. 13

CEZ ROK

Lomná
SV.

ÚMYSEL SV. OMŠE

ČAS

Za B. požehnanie pre Heleny

18.00

17.30

+ rodičov Ľubových

18.00

17.30

+ rodičov Franekových
a sestru Martu

7.30

7.00

a

18.00

17.30

Poďakovanie spolužiakov za
40 rokov života a prosba o B.
požehnanie do ďalších rokov

18.00

17.30

7.30

7.00

+ rodičov
Vaňovských

Trojákových

Za zdravie a B. pomoc pre
rod. Ulíkovú, deti a vnúčatá
+ Ján Plavý (30. deň od
úmrtia)

INÉ PODUJATIE

SPOVEĎ

8.45

Oznamy:
• Na budúcu nedeľu bude obvyklá zbierka pre potreby farnosti.

• Farnosť Oravská Polhora srdečne pozýva mládež a všetkých mladých duchom na „2. Stretnutie mladých s Jánom

Pavlom II“, ktoré sa uskutoční 23. – 24. augusta 2013 v Oravskej Polhore. Sv. omšu na Babej hore bude
celebrovať v sobotu 24. augusta o 12.00 h. biskup Mons. František Rábek.

• Na budúcu

nedeľu (v prípade priaznivého počasia) bude putovanie ku kaplnke na Kaňovej jame, odchod od
kostola v Lomnej bude o 13.15 h.

• Sviatosť manželstva príjmu snúbenci: Lukáš Záň, syn Vincenta a Márie r. Baran, zo Zázrivej; a Mária Mikytová, dcéra
Jána a Aleny r. Olešovej z Krušetnice. Modlime sa za nové kresťanské rodiny.

Želáme Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nastávajúceho týždňa!

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

JEŽIŠ KRISTUS JE PRISĽÚBENIE
„Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľko ich je, v ňom sú „áno“, a preto je skrze neho aj naše
„amen“ Bohu na slávu.“ (2 Kor 1, 20)

Božia priazeň voči ľuďom sa od vekov prejavuje mnohorakým spôsobom. Osobitným spôsobom Boh dosvedčuje
priateľstvo ľuďom tak, že uzaviera s nimi zmluvy a dáva im svoje prisľúbenia. Sväté písmo ho zjavuje ako „Boha
zmluvy“, ktorý chce, aby vzťahy ľudí k nemu mali trvalý a záväzný charakter a neboli iba chvíľkovým vzplanutím.
Zároveň sa tým naznačuje, že na Boha sa ľudia môžu s istotou spoľahnúť, lebo je verný slovu, ktoré im dal.
Uzavrieť zmluvu znamená vzájomne sa dohodnúť, dať si navzájom slovo, k niečomu sa zaviazať. Takéto zmluvy
uzavierajú ľudia medzi sebou, aby sa uistili o svojich úmysloch a aby ich vzájomné vzťahy boli záväzné. Z každej
zmluvy majú ľudia určité výhody - dobrodenia, ale aj povinnosti a záväzky.
Aj nebeský Otec utvára vzťahy k ľuďom a ľudí so sebou na spôsob zmluvy. Dejiny spásy sú dejinami Božej
zmluvy s ľuďmi. Jej obsahom a predmetom sú Božie prisľúbenia. Boh sa zmluvne zaviazal dať ľuďom spásu, ktorá je
vyjadrením všetkých Božích dobrodení. Zahrňuje všetko dobro, ktoré Boh ľuďom pripravil.
Slovo „spása“ sa v biblickej reči rozumie v dvojakom význame. Raz sa ňou chápu dobrá, ktoré pomáhajú ľuďom v
časnom živote, inokedy sa ňou rozumie dobro, ktoré sa týka večného života človeka. Toto je „eschatologický“ obsah
slova „spása“. Obidva významy slova „spása“ spolu súvisia, lebo Boh obdarúva svoje stvorenia svojimi dobrodeniami
vždy so zreteľom na blažený život v jeho spoločenstve v nebi.
Keď Boh uzavrel s ľuďmi zmluvu, tak len preto, aby ich uistil, že splní svoje prisľúbenie spásy. Preto Božie
prisľúbenia a Božie zmluvy s ľuďmi spolu súvisia, nemožno ich chápať jedno bez druhého. Ako sa cez dejiny spásy
stupňovalo ohlasovanie Božích prisľúbení, tak sa aj zmluva Boha s ľuďmi stávala dokonalejšou.
Prvá zmluva Boha s človekom bola tá s Adamom, keď mu zveril raj a dal príkaz. Hriech neposlušnosti človeka
tejto zmluve nezmaril Boží plán s človekom. Prichádza prvé prisľúbenie spásy, keď Boh po páde prarodičov do hriechu, prisľubuje aj víťazstvo nad zlom. Toto prisľúbenie voláme „protoevanjelium“. „Nepriateľstvo ustanovujem me-

dzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ (Gn 3, 15)
Boh uzavrel zmluvu aj s Noemom po potope sveta. Osobitnú pozornosť si zasluhuje skutočnosť, že Boh si vyvolil
Abraháma za svojho priateľa a spojenca. Uzavrel s ním zmluvu, ktorou celkom zreteľne ohlasuje Boh prisľúbenia, že
zjednotí hriechom rozptýlené ľudstvo. Abrahám sa pre zmluvu s Bohom a pre prisľúbenie stáva „otcom všetkých
veriacich“: „V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme.“ (Gn 12,3) „Národ, ktorý vzíde z Abraháma, bude
opatrovateľom prisľúbenia, ktorého sa dostalo patriarchom; bude vyvoleným národom, povolaným, aby raz zhromaždil všetky Božie deti v jednote Cirkvi. Stane sa koreňom, do ktorého budú zaštepení pohania, keď uveria.“ (KKC, 60)
Obdobie dejín spásy izraelského národa je obdobím, v ktorom zosilnieva hlas Božích prisľúbení o spáse, ktorú
Boh pripravuje pre všetkých. Boh formuje Izraela ako svoj vyvolený ľud, ktorý sa má stať nositeľom týchto Božích
prisľúbení. Po vyslobodení Izraelitov z Egypta uzaviera s nimi na Sinaji zmluvu prostredníctvom Mojžiša. Vtedy vyvolený národ dostáva aj prikázania, ktoré mu majú pomáhať očakávať prisľúbeného Mesiáša - uskutočňovateľa
spásy Izraela a celého ľudstva.
Keď prišla plnosť času a hodina naplňovania Božích prisľúbení, Boh uzavrel zmluvu s celým ľudstvom
prostredníctvom Ježiša Krista. Stalo sa to vtedy, keď sa za nás obetoval na kríži. Vtedy dal ľuďom isté a neodvolateľné prisľúbenia. Prisľúbil nám najmä večné šťastie v nebi. Túto zmluvu voláme „nová a večná zmluva“. „Stará
zmluva“ s izraelským národom bola iba predobrazom novej a prípravou na ňu.
Ježiš Kristus nie je len „prisľúbeným“, ale je sám o sebe „Prisľúbením“. Je splnením Božích prisľúbení „starej
zmluvy“ a ohlasovateľom nových prisľúbení zaručených „novou a večnou“ zmluvou. „Sám Ježiš Kristus je „Amen.“
(Zjv 3,14) Je definitívnym „Amen“ Otcovi: „Všetky Božie prisľúbenia, koľko ich je, v ňom sú »áno«, a preto skrze

neho je aj naše »amen“ Bohu na slávu.“ (2 Kor 1,20)
Pán Ježiš ohlásil „nové prisľúbenia“. Sú to najmä jeho Blahoslavenstvá. „Blahoslavenstvá pripomínajú a spĺňajú
starozákonné Božie prísľuby, ktoré ľudstvo dostávalo od čias Abraháma, a zameriavajú ich na Božie kráľovstvo.
Zodpovedajú túžbe po šťastí, ktorú Boh vložil do srdca človeka. Blahoslavenstvá nás poučujú o poslednom cieli, ku
ktorému nás Boh pozýva. Je ním: Božie kráľovstvo, videnie Boha, účasť na Božej prirodzenosti, večný život, Božie
synovstvo, spočinutie v Bohu.“ (KKC, 1725-1726)
Ako prisľúbenia spásy sú dané všetkým, tak aj prístup a účastenstvo na „novej a večnej“ zmluve máme všetci. K
Božej zmluve, ktorú uzavrel Kristus vo svojej krvi, sme sa osobne pripojili pri krste. Vtedy nám nebeský Otec dal
svoje slovo ústami Ježiša. My sme zasa dali svoje slovo Bohu. Povedali sme mu svoje „Áno“- čo znamená, že veríme
jeho prisľúbeniam. Preto nás odvtedy s Bohom viaže trvalé puto priateľstva a spojenectva. Božie záujmy sa stali
našimi a naše záležitosti zasa Božími. Zárukou Božej vernosti je predrahá Kristova krv. Ňou Pán Ježiš potvrdil a
spečatil platnosť Božej zmluvy.
Zo zmluvy, ktorú máme s Bohom, vyplývajú pre nás nesmierne výhody a dobrodenia. To sú Božie prisľúbenia. Ale
aj záväzky a povinnosti. To sú zasa naše krstné sľuby. Nimi sme Bohu povedali svoje „Áno“, ktoré znamená, že ho
budeme poslúchať a zachovávať jeho prikázania. Naše spojenectvo s Bohom spočíva v plnení krstných sľubov. Za
vernosť krstným sľubom nadobúdame nárok na všetky výhody Božích prisľúbení. Môžeme s istotou očakávať, že
nám Boh dá všetko, čo prisľúbil. „Ten, ktorý dal prisľúbenie, má moc ho aj splniť.“ (Rim 4, 21)

Mons. Pavol Janáč

