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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 41.

DNES: DVADSIATA SIEDMA
NEDEĽA CEZ ROK

Farský kostol Sv. Michala archanjela
DEŇ
PONDELOK
7. 10.13
UTOROK
8. 10. 13
STREDA
9. 10. 13
ŠTVRTOK

LITURGICKÝ KALENDÁR
RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE,

7. 9. 2013 – 13. 10. 2013

Krušetnica

ÚMYSEL SV. OMŠE
+ Helena Holá - pohrebná

ČAS

SV.

INÉ PODUJATIE

SPOVEĎ

Ruženec pred
pohrebom

14.30

SPOMIENKA

Ruženec o 17.00

FÉRIA
+ Mária Grajciarová

FÉRIA

17.30

17.00

Ruženec o 17.00

Sv. omša
s deťmi
Ruženec o 17.00

FÉRIA

10. 10. 13
PIATOK
11. 10. 13
SOBOTA

12. 10, 13

NEDEĽA
13. 10. 13

+ Matej a Justína Lajdoví

FÉRIA
PANNY MÁRIE V

PONDELOK
7. 10.13
UTOROK
8. 10. 13

LITURGICKÝ KALENDÁR

8.00
Za veriacich farnosti

ÚMYSEL SV. OMŠE

ČAS

SV.
SPOVEĎ

INÉ PODUJATIE
Ruženec o 17.00

Za jubilantku Annu

FÉRIA

17.30

17.00

Ruženec o 17.00

Sv. omša
s deťmi

FÉRIA

Ruženec o 17.00

+ Jozef, Marcel, Štefan
Gruchaľák

10. 10. 13

13. 10. 13

Lomná

RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE,

ŠTVRTOK

NEDEĽA

Ruženec o 14.00

10. 30

SPOMIENKA

FÉRIA

12. 10, 13

Ruženec o 17.00
Ruženec o 7.00

SOBOTU, ĽUB.

DVADSIATA ÔSMA CEZ ROK
CYRILOMETODSKÝ DEŇ

STREDA
9. 10. 13

PIATOK
11. 10. 13
SOBOTA

17.00

SPOMIENKA

Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
DEŇ

17.30

17.30

Ruženec o 17.00
Ruženec o 17.00

FÉRIA
PANNY MÁRIE V

17.00

SOBOTU, ĽUB.

SPOMIENKA

DVADSIATA ÔSMA CEZ ROK
CYRILOMETODSKÝ DEŇ

Ruženec o 17.00

Za B. požehnanie pre Máriu
Gašperovú
Za chorých v našej farnosti

8.45

Ruženec o 13.30

Oznamy:
• V mesiaci október, ktorý je zasvätený Ružencovej Panne Márii sa v rámci Jubilejného roku a Roku viery budú
predmodlievať jednotlivé rodiny z Krušetnice (i z Lomnej). Rozpis na jednotlivé dni a týždne v októbri je vyvesený na
farskej nástenke. Povzbudzujeme, aby podľa možnosti prichádzali na ruženec celé rodiny. Modlitba ruženca bude
pravidelne bývať o 17.00 h. (v Lomnej o 17.00) a v sobotu o 7.00 h. (pred rannou sv. omšou). Toto podujatie je
výzvou pre kresťanské rodiny farnosti prehĺbiť našu vieru a utužiť náš vrúcny a osobný vzťah k Ježišovi Kristovi a
jeho i našej Matke.
• Prišli: PÚTNICKÝ KALENDÁR 2014 a podielová kniha (5.- €). Možno si ich prevziať v sakristii u p. kostolníka. Podobne
aj časopis POSOL (predplatné 7, 50 €).
• Začína zbierka na kúrenie v kostole v Krušetnici; na jednu rodinu to vychádza 20.- €.
• Sviatosť manželstva sa chystajú prijať títo snúbenci: Marek Očkaják, syn Šimona a Terézie r. Bakaľovej, z Hruštína
a Bac. Adriána Jurigová, dcéra Vladimíra a Marty r. Krupčíkovej, z Lomnej. Modlime sa za nové kresťanské rodiny.
• Dnes v Krušetnici popoludní po modlitbe posv. Ruženca bude stretnutie s matkami tohoročných druhákov.

Želáme Vám radostné prežívanie nedele a požehnanie do nastávajúceho týždňa!

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

JEŽIŠ KRISTUS JE KĽÚČ
„Dám mu na plece kľúč Dávidovho domu, keď otvorí, nikto nezavrie, a keď zavrie, nikto neotvorí.“ (Iz 22, 22)

Vo Svätom písme nachádzame metaforu „kľúča“ alebo „kľúčov“, ktorou sa označuje Ježiš Kristus ako
Boží služobník, ktorý uľahčuje cestu ľudí k Bohu a vovádza ich do Božieho tajomstva.
Samotný kľúč je veľmi starý vynález. Je to nástroj na mechanické zamykanie a odomykanie zámkov.
Zamykanie (odomykanie) je postup pri ktorom sa uzatvorí priestor (miestnosť, predmet, prístroj) pre
zamedzenie prístupu. Kľúč ma špecifický tvar (alebo vlastnosti), a len použitie správneho kľúča umožní
otvorenie zámku, čiže sprístupnenie uzatvoreného priestoru. Zamykanie nám slúži pre zamedzenie prístupu osobám, ktoré nemajú oprávnenie vstúpiť. Zámky prešli dlhým vývojom. Prvé zámky súvisia už s počiatkami ľudstva, kedy ľudia začali vlastniť osobný majetok a potrebovali ho chrániť pred inými ľuďmi.
So zdokonaľovaním technológií a rozširovaním vedomostí sa zdokonaľovali aj zámky a zároveň aj technológie na ich prekonávanie. Zámky sa postupne vyvinuli na veľmi zložité mechanizmy, ktorých zložitosť a
dokonalosť obvykle závisí od hodnoty chráneného obsahu.
Slovo „kľúč“ v dnešných časoch sa používa aj v iných významoch: nástroj na doťahovanie a povoľovanie matíc a skrutiek; notový kľúč v hudbe; pravidlo, podľa ktorého sa dajú šifrovať, alebo dešifrovať
správy (šifrovací kľúč ); kľúč USB –zariadenie na ukladanie dát. Inokedy sa toto slovo „kľúč“ používa v
prenesenom zmysle slova ako kľúč k úspechu, kľúčový faktor, kľúč od nebeskej brány alebo ako spôsob
ako dosiahnuť cieľ.
Keď hovoríme o Kristovi ako Kľúči, máme na mysli obrazný a prenesený význam tohto slova. On sám
seba označil za kľúč: „Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa svoju pra-

vicu a povedal: „Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný a Živý. Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám
kľúče od smrti a podsvetia.“ (Zjv 1, 17-18) Tento obraz vyjadruje moc Pána Ježiša umožniť ľuďom prístup k Bohu a pomôcť im dosiahnuť večný život. Ježiš dostal od Otca moc otvoriť, čo bola uzavreté a
oslobodiť uväznených. Myslí sa tým na svet podsvetia, v ktorom boli akoby uväznení všetci mŕtvi od
stvorenia sveta až po Kristovo víťazstvo na kríži. Tento stav niekedy voláme aj „predpeklie“. Pán Ježiš
hneď po svojej smrti na kríži dušou zostúpil k zosnulým. Duše spravodlivých čakali v podsvetí na vykúpenie. Nebo bolo pre nich ešte zatvorené. Ježiš im zvestoval, že sú vykúpené, a uviedol ich do blaženého života v nebi.
V Zjavení svätého Jána čítame: „Anjelovi filadelfskej cirkvi napíš: Toto hovorí Svätý, Pravdivý, ktorý
má Dávidov kľúč; keď on otvára, nik nezavrie, a keď zatvára, nik neotvorí.“ (Zjv 3, 7) Tento text poukazuje na Kristovu sudcovskú moc, ktorou rozhodne o večnom živote každého človeka. Komu otvorí nebo,
bude mať vstup do blaženého života; pred kým ho on zavrie podľa rozhodnutia spravodlivého súdu, pred
tým bude nebo navždy zatvorené. Bude to jeho zvrchované a definitívne rozhodnutie.
Vo Svätom písme sa metafora „kľúčov“ používa aj na označenie zvrchovanej autority a moci, ktorá
prináleží Kristovi ako Kráľovi neba i zeme. On túto zvrchovanú moc môže preniesť aj na iných pre dobro
jeho Kráľovstva. Tak urobil, keď na svete založil Cirkev. Svätému Petrovi apoštolovi zveril najvyššiu moc v
Cirkvi slovami: „Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo

rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ (Mt 16, 19)
O Ježišovi ako kľúči sa hovorí ešte aj v inom prenesenom význame. Tak sa napríklad Ježišovo evanjelium považuje za kľúč riešenia všetkých ľudských problémov. Konštitúcia o Cirkvi v dnešnom svete zasa
hovorí: „že kľúč, stredobod a cieľ celej ľudskej histórie je v jej Pánovi a Majstrovi“ (GS, 12).
Pán Ježiš vyslovil prísne slová na adresu farizejov a zákonníkov: „Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali

kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.“ (Lk 11, 52)
Každý z nás má kľúč od brány svojho srdca. Ten kľúč sme dostali v dare viery pri svojom krste. A ten
kľúč je zvnútra, nik zvonku neotvorí. Len my sami môžeme potočiť kľúčom svojej viery zvnútra a otvoriť
dokorán svoje vnútro Kristovi. Toto je najdôležitejšia úloha pre kresťana: otvárať svoje srdce Kristovi.
Mons. Pavol Janáč

