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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: DVADSIATA DRUHÁ
NEDEĽA CEZ ROK

Týždeň 36.

Farský kostol Sv. Michala archanjela
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK
2. 9.13
UTOROK
3. 9. 13
STREDA
4. 9. 13

FÉRIA (ZAČIATOK ŠKOL. ROKU)

ŠTVRTOK

SV. GREGORA VEĽKÉHO,
CIRKVI, SPOMIENKA
FÉRIA

2. 9. 2013 – 8. 9. 2013

Krušetnica

ÚMYSEL SV. OMŠE

ČAS

SV.

INÉ PODUJATIE

SPOVEĎ

Za B. pomoc pre učiteľov a
žiakov

7.30

+ Rajmund Florek

18.00

16.30 17.45

18.00

17.00

7.30

7.00

B. A UČ.

FÉRIA

5. 9. 13
PRVÝ PIATOK
6.9. 13
FAT. SOBOTA

31. 8. 13

NEDEĽA
8. 9. 13

FÉRIA
SV. MARKA KRIŽINA, MELICHARA
GRODZIECKÉHO,ŠTEFANA PONGRÁCZA,
KŇAZOV A MUČ. SPOMIENKA

+ Vendelín Brčák (1. výročie)

DVADSIATA TRETIA
CEZ ROK
CYRILOMETODSKÝ DEŇ

8.00
Za veriacich farnosti

Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
DEŇ
PONDELOK
2. 9.13
UTOROK
3. 9. 13
STREDA
4. 9. 13
ŠTVRTOK

LITURGICKÝ KALENDÁR

Lomná

ÚMYSEL SV. OMŠE

31. 8. 13

NEDEĽA
8. 9. 13

ČAS

SV.
SPOVEĎ

FÉRIA (ZAČIATOK ŠKOL. ROKU)

Za B. pomoc pre učiteľov a
žiakov

9.00

SV. GREGORA VEĽKÉHO,
CIRKVI, SPOMIENKA
FÉRIA

+ Elena Gruchaľáková
(1. výročie)

18.00

16.30 17.45

FÉRIA

+ Jozef a Mária Majcheroví

18.00

16.30

FÉRIA

Za Helenu

18.00

17.00

+ Ondrej Vrana (30. deň)

8.45

B. A UČ.

5. 9. 13
PRVÝ PIATOK
6.9. 13
FAT. SOBOTA

10. 30

INÉ PODUJATIE

Adorácia od 16.30

SV. MARKA KRIŽINA, MELICHARA
GRODZIECKÉHO,ŠTEFANA PONGRÁCZA,
KŇAZOV A MUČ. SPOMIENKA

DVADSIATA TRETIA
CEZ ROK
CYRILOMETODSKÝ DEŇ

Oznamy:
• Zbierka pre potreby farnosti vyniesla 221.50 €. Pán Boh zaplať!
• Sv. spoveď pred prvým piatkom bude: v Krušetnici v stredu od 16.30 do 17.45; v Lomnej vo utorok od 16.30 do 17.45 h.
• Sviatostná návšteva chorých z príležitosti prvého piatku bude v Krušetnici v piatok od 14.00; v Lomnej v pondelok od 14.00

• Školský rok začneme vzývaním Ducha Svätého v pondelok pri sv. omši v Krušetnici o 7.30 h.; v Lomnej o 9.00
h. Pozývame nielen deti, ale aj rodičov a učiteľov. Celú farnosť prosíme o modlitby za Božie požehnanie pre
školské detí a študujúcu mládež.
• Na začiatok školského roku pripomíname rodičom, že oni sú hlavní a nenahraditeľní vychovávatelia svojich
detí v ľudskosti a v múdrosti kresťanského života. Škola ich nemôže ani nechce nahradiť. Učitelia sú iba
pomocníkmi rodičov vo výchove detí. Úspešná výchova a vzdelávanie detí a mládeže predpokladá úzku
spoluprácu rodičov a učiteľov.
• Od 1. septembra bude v Zákamennom v kostole sv. Jozefa opäť bývať večerná sv. omša v nedeľu o 18.00 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 OCHRANCA DETÍ
„Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“ (Mk 10, 15)

Ak by sme chceli odpovedať na otázku, kto z ľudí mal Ježiša najradšej, v evanjeliách na to nájdeme
odpoveď. Boli to zaiste deti, menšie i väčšie deti, ktoré aj Ježiš túžobne miloval a chcel, aby boli pri ňom.
Raz, keď Ježiš vyučoval ľudí, tlačili sa do jeho blízkosti deti. Chceli ho vidieť a dotknúť sa ho. Menšie
deti niesli k nemu rodičia v náručí. Apoštoli zabraňovali deťom priblížiť sa k nemu. Ježiš to zbadal a
namrzel sa na apoštolov. „Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali. Keď to Ježiš

videl, namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie
kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“ Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich.“ (Mk 10, 13 - 16)
Do Božieho kráľovstva povoláva Ježiš aj deti. Venoval im osobitnú pozornosť. Nepodceňoval ich, ako
to obyčajne robia dospelí ľudia. Vážil si ich a mal ich nevýslovne rád. O Kristovej láske k deťom vydávajú
svedectvo jeho stretnutia s nimi.
Pán Ježiš vyslovil pozvanie všetkým deťom, aby prichádzali k nemu. Čaká na ne najmä vo svätostánku.
S Ježišom sa môžu deti stretávať aj na bohoslužbách a na náboženskej výchove. Dospelých zasa Pán Ježiš poučil o hlavnej zásade kresťanskej výchovy detí. Vychovávať deti znamená privádzať ich ku Kristovi.
Deti majú právo zoznámiť sa s Ježišom, poznávať jeho učenie a stretávať sa s ním. Rodičia to svojim
deťom umožňujú tak, že ich dajú pokrstiť, prihlásia ich na vyučovanie náboženstva a doma v rodine ich
tiež vychovávajú vo viere.
Vlastné meno opravdivej lásky k deťom má meno výchova. Dieťa je celý človek, aj keď je človekom vo
vývoji a dozrievaní. Je to ľudská bytosť, ktorú tvorí telo a duša. Je ľudskou osobou s neodškriepiteľnou
dôstojnosťou od počatia s právom na ochranu a plnú starostlivosť. K svojmu plnohodnotnému životu a
jeho rozvoju potrebuje nielen materiálne hodnoty, ako je výživa, zdravotnícka starostlivosť, kultúra a
vzdelanie a všetky ostatné životné potreby. Práve preto, že dieťa má aj dušu a primeraný duchovný život,
potrebuje aj duchovné hodnoty. Dieťa sa stáva dobrým a zrelým človekom predovšetkým výchovou, ktorej podstata je v odovzdávaní duchovných hodnôt. Veľmi zreteľne to vyjadril Pán Ježiš v evanjeliu: „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ (Mt 4, 4) To platí o každom
človekovi, aj dieťati. V tejto súvislosti to možno vyjadriť takto: „Dieťa nežije len z chleba, ale z každého
slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ „Slovom, ktoré vychádza z Božích úst“ rozumieme množinu všetkých
duchovných, mravných a náboženských hodnôt. Výchova detí, hoci je prvou a hlavnou starosťou ich rodičov, predsa sa týka celej spoločnosti i Cirkvi.
Kristus všetkým kládol na srdce starosť o duchovné dobro detí. Dôrazne varoval ľudí pred pohoršením maličkých. Dopúšťajú sa ho ľudia, ktorí hrešia pred očami detí. Pohoršenie je veľký zločin, lebo ničí
duchovný život detí a zapríčiňuje im veľké duchovné škody. O tomto hriechu Pán Ježiš povedal: „Ale pre

toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny. Beda svetu pre pohoršenie!“ (Mt 18, 6-7) A potom ešte
dodal: „Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých.“ (Mt 18, 10)
Ježišovi učeníci sa raz medzi sebou škriepili, kto je najväčší v nebeskom kráľovstve. Nevedeli sa
dohodnúť. Prišli za Ježišom a pýtali sa ho: „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“ On zavo-

lal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako
deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom
kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.“ (Mt 18, 1-5) Pán Ježiš dal deti
za vzor poníženosti. Malé deti sú pokorné a úprimné. Nenamýšľajú si o sebe ani druhými nepohŕdajú.
Nespoliehajú sa na vlastné sily, ale na rodičov, ktorým vo všetkom dôverujú. Ostať navždy dieťaťom znamená zachovať si jeho vlastnosti: pokoru, nevinnosť a dôveru v nebeského Otca. Len takýto ľudia môžu
patriť do nebeského kráľovstva. Zostať dieťaťom však neznamená, že zostaneme duchovne zakrpatení,
že nedozrejeme do plnej zrelosti viery.
Mons. Pavol Janáč

