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Z pracovného stola Vášho duchovného

Február 2017

Nájdenie - zdroj radosti.

V tomto čase je často skloňované slovo
fašiangy, s ktorým sú nevyhnutne spojené
slová ako radosť, zábava.
Aj slovo evanjelium v gréčtine znamená
radostná zvesť, radostná správa. Preto tí, ktorí
ju prijmú, by mali byť radostní ľudia.
A naopak, tí, ktorí ju nepočuli, by mali byť
stále v smútku. Možno sa nám to celkom
nezdá, pretože poznáme veľa ľudí, ktorí
uverili evanjeliu a sú smutní. A zasa naopak,
veľa takých, ktorí evanjelium nikdy nepočuli
a sú ľuďmi radosti.
V evanjeliách je veľa miest, kde sa radosť nachádza. Celkovo 133 krát.
Najvýraznejším miestom radosti nájdeme v 15. kapitole Lukášovho evanjelia. Sú tam
tri podobenstvá: o stratenej ovci, o stratenej drachme a o stratenom synovi.
Keď sa tieto tri veci stratili, spôsobilo to prirodzene smútok. Tí, ktorí spomenuté
veci stratili, ich úzkostlivo hľadali. Cítili sa v depresii, v úzkosti, v zmätku,
v beznádeji, v hneve. Keď veci našli mohli vyskakovať po povalu, tancovať alebo iba
pokojne vychutnávať okamih, ktorý má pre nich cenu zlata. Po nájdení nastala
radosť.
Evanjeliová radosť je odpoveďou na nájdenie strateného, na znova získanie toho, čo
sa stratilo. Smútok v Písme je napojený na stratu, radosť na nájdenie toho, čo bolo
stratené alebo na získanie toho, čo človek nevlastnil, ale po čom túžil.
Smútkom je aj vyhnanie prvých ľudí z raja. To je tá najpodstatnejšia strata, ktorú
človek zažil. Od nej sa potom odvíjajú všetky ostatné straty. Človek neustále túži po
raji, z ktorého bol vyhnaný. Ježiš ten raj vymohol naspäť. Toto je dôvod na skutočnú
radosť a tú prenášajme do každodenných udalostí všedného dňa.
Keď ste našli Ježiša, stratený raj, je dôvod na radosť, veselosť, na fašiangy.

22. január – úmrtie dona Jozefa Bližinského, SDB.
Zomrel vo veku nedožitých 67 rokov života, 38 rokov
rehoľných sľubov a 31 rokov kňazstva. Bol jedným z prvých,
ktorí zakladali saleziánske dielo v Bardejove.
Narodil sa 6. marca 1950. Vyrastal v Hažíne nad Cirochou so
svojimi dvoma sestrami a bratom. V rokoch 1969 – 1974
študoval na Strojníckej fakulte Vysokej školy technickej
v Košiciach. Počas štúdií sa stretával so študentmi v ilegálnych
náboženských krúžkoch, kde sa zoznámil so saleziánmi.
Prvé rehoľné sľuby zložil 4. februára 1979. Doživotné sľuby zložil 31. januára 1985.
Kňazskú vysviacku prijal 21. februára 1986 tajne v byte biskupa otca Jána
Chryzostoma Korca v Bratislave. Počas totality o kňazskom a rehoľnom účinkovaní
nevedeli ani rodičia a príbuzní. Pôsobil v Prešove, Bardejove, Poprade, Košiciach,
Rožňave, Ríme a Žiline.
Rozlúčka sa uskutočnila v saleziánskom dome v Žiline vo štvrtok (26.1.) a pohrebná
sv. omša s pohrebnými obradmi boli v Bardejove v piatok (27.1.) v Bazilike
sv. Egídia. Don Jozef bol pochovaný na Bardejovskom cintoríne sv. Anny.
V Hažíne sv. omša za dona Jozefa bude 5. februára o 10:30.
2. február – Obetovanie Pána – Hromnice – požehnanie sviec.
Význam hromničnej sviece si najčastejšie vysvetľujeme ako ochranu pred rozličnými
živelnými pohromami a nebezpečenstvami. Plameň sviece nám má pripomínať
predovšetkým potrebu byť v Božej milosti a dôvere v Božiu lásku k človeku.
5. február – uloženie relikvie don Boska v Hažíne nad Cirochou
Základom úcty k relikviám svätých je viera, že sila svätých
pôsobí aj po ich smrti. Cirkev od svojho počiatku uctievala
ostatky mučeníkov. Slúžili sa sv. omše na hroboch mučeníkov
a v blízkosti ich hrobov dávali sa pochovávať. Po skončení
prenasledovania kresťanov prenášali relikvie do chrámov
a umiestňovali ich do oltárnych dosiek.
V kresťanoch od počiatku bola viera v spoločenstvo svätých, vo
vzájomnú výmenu a pomoc, ktorú veriaci prežívali v blízkosti ich
hrobov, či relikvií.
Úcta relikvií je kristocentrická. Svoju svätosť dostávajú od Krista. V pozostatkoch
svätých uctievame trpiaceho, zosnulého a zmŕtvychvstalého Krista, ktorého údmi sú.
V nich uctievame toho, komu slúžili a v ich prítomnosti sa modlíme v spoločenstve
našich svätých bratov a sestier.
11. február – Lurdská Panna Mária – 25. svetový deň chorých
„Tento deň je príležitosťou venovať osobnú pozornosť situácii chorých a všeobecne,
trpiacich; zároveň vyzýva všetkých tých, ktorí sa im venujú - počnúc ich príbuznými,
zdravotníckymi pracovníkmi a dobrovoľníkmi – aby ďakovali za povolanie, ktoré
prijali od Pána, sprevádzať svojich chorých bratov a sestry.“
(pápež František)

Krstní rodičia.
Svoj historický pôvod majú v katechumenáte rannej Cirkvi.
Ich úlohou bolo dosvedčiť, že osoba, ktorá sa chcela stať
kresťanom, je pripravená prijať sviatosti kresťanského
zasvätenia: krst, birmovanie a Eucharistiu. V súčasnosti dieťa
alebo dospelý, ktorý má byť pokrstený, má mať aspoň
jedného krstného rodiča.
Vlastnosti krstného rodiča: je katolík nad 16 rokov, 1. sv. prijímanie, pobirmovaný,
praktizuje kresťanskú vieru, nežije v notorickom hriechu a nezastáva verejnú funkciu,
ktorá by bola v kontraste s katolíckou vierou a mravmi. Ak je krstný rodič
zosobášený, jeho manželstvo musí byť uznané Cirkvou. Tieto kritéria sú kladené aj
na birmovného rodiča.
Krstný rodičom nemôže byť katolík, ktorý nie je pobirmovaný, žije vo vzťahu,
ktorý Cirkev neuznáva za platné manželstvo (rozvedený a znovu zosobášený), žije
s inou osobou v konkubináte (na skúšku), nepraktizuje vieru alebo vystúpil z Cirkvi,
je vlastným alebo adoptívnym otcom alebo mamou krstenca.
Kresťan, ktorý nie je katolíkom (luterán, kalvín, anglikán), hoci je dobrým
človekom, predsa len nemôže plne dosvedčiť katolícku vieru a byť jej garantom
u pokrsteného. Cirkev dovoľuje, aby kresťan z inej kresťanskej cirkvi bol svedkom
krstu za predpokladu, že jestvuje aspoň jeden krstný rodič. Pravoslávnemu veriacemu
Cirkev umožňuje spolu s katolíkom vykonávať úlohu krstného rodiča.
Krst nie je súkromnou záležitosťou, ale verejnou liturgiou a prijatím krstenca do
spoločenstva Cirkvi. Cirkev má záväzok požadovať primerané kvality od krstného
rodiča, ktorý má pomáhať pokrstenému žiť podľa Evanjelia. Osoba, ktorá nie je
katolíkom alebo nežije v súlade s kresťanskou vierou, jednoducho neposkytuje takúto
možnosť a príklad zrelého kresťana.
Byť krstným rodičom je službou vykonávaná v mene kresťanského spoločenstva.
Veriaci, ktorý je pozvaný k tejto úlohe, má spĺňať určité vlastnosti. Ak niekto
nepraktizuje vieru, ak sa neusiluje o napĺňanie záväzkov krstu a birmovky, ak nie je
aktívnym a nezúčastňuje sa bohoslužieb, ako môže byť krstným rodičom?
Úloha krstného rodiča je podieľať sa na náboženskej výchove a duchovnej formácií
krstenca. Krstný rodič má inšpirovať a viesť krstenca k aktívnej viere v Ježiša Krista.
Výber krstných rodičov by nemali usmerňovať rodinné alebo priateľské väzby, či
nejaké časné a hmotné výhody, ale jedine dobré svedectvo kresťanského života.
SOBÁŠE: Matúš IVANČÁK & Veronika BOBAĽOVÁ ♥ 11. február - Jasenov o 14:00.
Miroslav KUĽHA & Katarína BRINAROVSKÁ ♥ 18. február - Sokolej o 14:30.

Spovedanie
pred
prvým piatkom
vo februári

Sokolej
––

Jasenov
Hažín n.Cirochou
16:00 – 18:00
po 30.1.
16:00 – 17:00
ut 31.1.
––
––
15:00 – 18:00
st 1.2.
Pod Sokolejom spovedáme pol hodiny pred sv. omšou.

Bohoslužby vo februári 2017
Pod Sokolejom
1.
2.
3.
4.

St
Št
Pi
So

18:00
18:00
18:00
18:00

+ Vladimír S., Anna D.
+ Zuzana H.
+ Michal Ferčák
za ruženc. bratstvo

9:00 +FrantišekKatarínaHofman
5. nedeľa
9:00 + Štefan, Jozef P.
„cez rok“A
11:00 za farnosť
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Po
Ut
St
Št
Pi
So

18:00
6:30
18:00
6:30
18:00
18:00

Po
Ut
St
Št
Pia
So

18:00
6:30
18:00
6:30
18:00
18:00

Po
Ut
St
Št
Pia
So

18:00
6:30
18:00
6:30
18:00
18:00

9:00 pož. Margita Makarová 10:30 + Jozef Bližinský

10:30 pož. Jozef a Alena
Horvát

9:00 50: Peter Kohút

17:00 + Irena, Michal
a Milan Hrubovčák
17:00 za ruženc. bratstvo

+MichalŠtefanZuzanaMáriaC

+ Ľudovít, Eduard Biel
+ Helena Macková
pož. Jakub Pichoňský
+ Ján Molnár
pož. Elena, Adam Karpeľ
pož. Jozef Ryšavý

9:00 za farnosť
8. nedeľa
11:00 pož. Kristína Banik 20r.
„cez rok“A
18:00 + Emília, Pavol Jakubčák

27. Po
28. Ut

18:00 pož.rod.Marianna Kalanin 17:00 + Anna Mažerik
18:00 + Vladimír Roško
17:00 + Rozália, Ján
7:00 za ruženc. Bratstvo
a František Fanfara

+ Erich, Mária Gitler
18:00 + Jozef, Mária, Štefan
+František,MáriaEngelman
a Albína Horvát
+Jozef K., Mária J.
7:00
+ Ján Slávik
pož. Eva S.
18:00 + Juraj, Anna Šuľák

9:00 75: Jozef Petrovčík
7. nedeľa
11:00 50: Cyril Karoľ
„cez rok“A
18:00 za farnosť

20.
21.
22.
23.
24.
26.

Hažín n.Cirochou

+Pavlína, JozefS., MáriaB. 18:00 pož.MonikaZgabur 25r.
+ Jozef Turcovský
17:00 + Ján Kopáč
+ Karol G., Ján B.
7:00 + Jozef,Anna,MichalŠ.
+ Anna, Michal Donič
17:00 pož. rod. Anton
+ Jozef, Berta, Agáta M. 18:00 + Michal, MáriaLupčo
Bažík
+AnnaPavolŠtefanHorvát

9:00 za farnosť
6. nedeľa
11:00 pož. Matúš a Zuzana P.
„cez rok“A
18:00 + Helena Macková

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jasenov

18:00 pož. Erik Karpeľ
18:00 + Margita Godžák

9:00 pož. Martin, Natália
Turcovskí

10:30 pož. Kvetoslava
Fanfara 65r.

18:00 + Ema, Jozef, JarmilaŠ
17:00 pož. Ladislav Dz.
7:00 + Ján, Mária Čabák
17:00 pož. Marta Novota
18:00 + Jozefína Horvát

10:30 pož. rod. Marián
Šuľák 45r.

9:00 pož. rod.EvaŠplina

18:00 + Jozef Karpáč

„Pestujte veľkú, nežnú, pravú a neprestajnú úctu k Panne Márii.
Keby ste vedeli, aká dôležitá je táto úcta,
nevymenili by ste ju ani za všetko zlato na svete.“
(don Bosko)

