o modlitbe za zosnulých

Katolícka predstava záhrobného života je pomerne jednoduchá: Existuje nebo,
kde prídu tí, ktorí chcú Boha oslavovať
a slúžiť mu. A na druhej strane, existuje
peklo, v ktorom skončia tí, ktorí vytrvalo
odmietajú Boha a nechcú mať s ním nič
spoločné. No katolícka teológia pozná aj
tretí stav - očistec. Je však nutné dodať,
že očistec je iba prechodným stavom,
akousi vstupnou nebeskou sprchou pre
tých, ktorí nie sú dostatočne očistení od
hriechov. Človek, ktorý prechádza očist-

Farské oznamy

»» Rozhodnutím vlády SR sa od 1.

januára 2021 môžu sláviť bohoslužby
iba bez verejnosti. Z tohto dôvodu
budeme okrem soboty vysielať všetky
bohoslužby online. Počas týždňa to
bude vo zvyčajnom večernom čase
18.00 hod., v piatok 17.30 hod. a v
sobotu a nedeľu o 9.00 hod.

»» V utorok 2. februára máme sviatok
Stretnutia Pána. Sv. liturgiu vysielame
online o 18.00 hod.
»» V stredu 3. a 10. februára bude po sv.
liturgii Moleben k sv. Jozefovi.

»» V piatok 5. a 12. februára bude po

sv. liturgii Eucharistická adorácia.
Obetujme svoje modlitby za skoré
zastavenie pandémie.

»» Prvá zádušná sobota bude 6. februára.

Sv. liturgia vysielaná online o 9.00 hod.
bude obetovaná za všetkých zosnulých
s panychídou a hramotami.

»» V nedeľu 14. februára vás pozývame

k modlitbe veľkej večierne o 17.00
hod. (online), ktorá bude od polovice

com má istotu spásy a to je jeho najväčšia
nádej. Sväté písmo o tom podáva svedectvo. Kniha zjavenia upozorňuje na to, že
„do neba nevojde nič poškvrnené“ (Zjv
21,27). To znamená, že pravdepodobne
väčšina nebešťanov prejde najprv touto
sprchou. Jedni sa budú musieť sprchovať
dlhšie, druhí kratšie. Záleží od množstva
špiny (hriechu), do ktorej sa počas svojho
pozemského života namočili. Ľudia, ktorí
sa očisťujú, potrebujú našu pomoc a naše
modlitby. Preto sa za nich modlíme a takto
im venujeme svoju lásku, lebo „je svätou
a nábožnou myšlienkou modliť sa za zosnulých.“ (2 Mach 12, 46)
Spracoval o. Peter Kačur podľa postoj.sk
pôstnou s pôstnym zakončením. Po
večierni bude obrad vzájomného
zmierenia, aby sme mohli vstúpiť do
Veľkého pôstu s odpustením.

»» Modlitby chvál s katechézou (online)

budú v nedeľu 14. februára o 18.00
hod. Srdečne vás pozývame modliť sa.

»» V pondelok 15. februára vstupujeme

do obdobia Svätej štyridsiatnice (Veľký
pôst). Na tento deň je predpísaná
zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec
(zaväzuje od 7. roka veku do smrti) s
pôstom (zaväzuje od 14. do 60. roka
veku).

»» V prípade akejkoľvek potreby nás

vopred kontaktujte telefonicky alebo
emailom. Ak niekto chce zapísať
slávenie sv. liturgie alebo priniesť
milodar, môže tak urobiť kedykoľvek
vhodením svojho daru či úmyslu do
poštovnej schránky. Ďakujeme za
pochopenie.

o. Peter Kačur
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Bol stratený a našiel sa
Maliar Peter Pavel Rubens sa narodil v roku 1577 vo vestfálskom Siegenu, bol však Holanďan a ateliér
mal v Antverpách.
V roku 1570 sedel totiž jeho otec
Jan Rubens v antverpskej väznici a
čakal na chvíľu, keď si poňho príde
kat. Kvôli cudzoložstvu bol odsúdený na smrť.
Jeho žena, ktorú podviedol, sa
odsťahovala k rodičom do Kolína
nad Rýnom. Rubens jej z väzenia
napísal list, v ktorom ju prosil o odpustenie.

„Dá sa zloba, ktorú by
som v sebe prechovávala
kvôli tak zanedbateľnému
poklesku, porovnávať s do
neba volajúcimi hriechmi,
za ktoré denne prosím o
odpustenie svojho Boha?"
Žena mu odpísala:
"Milovaný manžel! Odpúšťam ti
dnes i do budúcna. Žiješ teraz v takom strachu, že by som ťa rada vyslobodila svojou krvou. Dá sa zloba,
ktorú by som v sebe prechovávala
kvôli tak zanedbateľnému poklesku,
porovnávať s do neba volajúcimi
hriechmi, za ktoré denne prosím o
odpustenie svojho Boha? Moja duša

je s tou tvojou natoľko spojená, že
už kvôli tomu nesmieš trpieť. Všetko
prežívam s tebou!"
Rubensa na základe tohto listu
po troch rokoch prepustili a manželia sa s deťmi usadili v Antverpách.
Po akom dlhom čase sa vracia
domov stratený syn, ktorý v cudzej
krajine rozhajdákal celý svoj majetok? Evanjelium podľa Lukáša nám
neponúka odpoveď na túto otázku.
Evanjelista spomína, že keď v ďalekej krajine nastal hlad a syn začal
trieť núdzu, najprv sa skúša uchytiť
u istého podnikateľa, ktorý chová
svine a on ich pomáha pásť. Aj tie
svine sa majú lepšie ako on. A tak si
zaumieni, že pôjde domov k svojmu
otcovi a poprosí o odpustenie. Určite sa oňho postará, minimálne ako
o svojho sluhu. Vstane a odchádza.
Ide domov. K otcovi. S vedomím, že
už nikdy nebude otcovým synom.
Čo sa stane? Otec naňho čaká, uteká mu napred, objíma ho, a vracia
mu odev, prsteň a obuv. Vystrojí obrovskú hostinu a vracia mu stratené
synovstvo.

„...otec ho objíma, vracia
mu odev, prsteň a obuv.
Vystrojí obrovskú hostinu
a vracia mu stratené
synovstvo."

Slovo na úvod

na slovíčko

No je tu aj druhý syn, starší brat,
ktorý neprežíva radosť ako otec. Ba
naopak. je znechutený z toho, ako
sa otec zachoval. Prekáže mu jeho
nová šanca pre svojho mladšieho
brata. Prečo to robí? Prečo sa neteší? Čo mám z toho, že som stále
pri otcovi, že mu pomáham, že nie
je sám, že ja som nepremrhal svoje
dedičstvo? Nie je vari lepšie prehajdákať svoj podiel majetku, vrátiť sa s
prázdnymi rukami domov a otec mi
opňť všetko dá?

Slovo na úvod - pokračovanie

Drahí bratia a sestry, nemá tak
trochu starší brat pravdu? Nezdá sa
to aj nám trochu nefér, čo urobí otec?
Ľudsky áno. Ale skúsme sa pozrieť
očami otca. Koho vidí on v prichádzajúcom chudákovi? Nevidí v ňom
žobráka! nevidí v ňom ani nevďačníka! Nevidí v ňom ani toho, kto si
nezaslúži novú šancu! Koho v ňom
vidí? Syna! A patrične to vyjadruje
svojimi slovami: „Syn môj, ty si stále
so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať
sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a
ožil, bol stratený, a našiel sa."

„Syn môj, ty si stále so
mnou a všetko, čo ja
mám, je tvoje. Ale patrilo
sa hodovať a radovať sa,
lebo tento tvoj brat bol
mŕtvy, a ožil, bol stratený,
a našiel sa."
Hneď na začiatku 15. kapitoly sa
píše: "Približovali sa k nemu všetci
mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. Farizeji a zákonníci však reptali:
„Tento prijíma hriešnikov a jedáva s

Liturgický program

nimi.“ (Lk 15, 1 - 2)
Týmto podobenstvom Ježiš odpovedá na tvrdenie farizejov a zákonníkov. On je otcom, mýtnici a
hriešnici sú mladším synom a farizeji
a zákonníci starším synom. Otec je
hlavnou postavou celého príbehu,
nie syn. V staroveku nebolo zvykom pýtať si dedičstvo ešte za života svojho otca. Bola by to urážka!
a mladší syn sa týmto spôsobom
úražky svojho otca dopúšťa. Jasne
povedané, želá si otcovu smrť! Celú
starosť o svojho otca necháva na
svojho staršieho brata. Vôbec nehľadí na 4. Božie prikázanie. Je mu
to jedno. Má dedičstvo a to mu stačí.
Vzďaľuje sa! Keď už nemá nič, chce
sa vrátiť domov. No otec ho predbieha vo všetkom - v prejavení lásky a
odpustení. A dáva mu niečo navyše.
Dáva mu prsteň, ktorý má patriť staršiemu bratovi, ktorý stále je doma a
zveľaďuje otcov majetok.
Ako sme už spomenuli, hlavnou
postavou príbehu je otec. Práve on
opäť zjednocuje oboch bratov. Staršiemu pripomína, že aj napriek tomu,
že ho nikdy neoslovil "otec", on ním
preňho nikdy neprestal byť. A aj napriek tomu, že svojho brata nikdy
nenazval bratom, on ním preňho stále je.
Boh Otec nám neustále pripomína rovnaké veci. On hrá hlavnú rolu
v našich životoch. Zjednocuje nás a
ukazuje nám, v čom je náš problém.
Pripomína nám, že on je náš Otec,
keď my na to zabúdame. Ukazuje
nám bratov a sestry okolo nás, aj
keď my im niekedy nevieme prísť na
meno a že naša rodina je veľká a o
naše dedičstvo nás nikto nemôže
pripraviť. Nemusíme sa o to báť.
o. Peter Kačur

1. február

8. február

18:00 sl. sv. lit. (online) (PZ 337); Ap. zač. 71. (1
Jn 2, 18 – 3, 10); Mk zač. 49. (11, 1 – 11);

18:00 sl. sv. lit. (online) (PZ 108); Ap. zač. 76.
(3 Jn 1, 1 – 15); Lk zač. 96. (19, 29 – 40; 22,
7 – 39);

Predsviatok Stretnutia Pána

Sv. veľkomučeník Teodor Stratilát

2. február

9. február

18:00 csl. sv. lit. (online) (HP 352); Ap. zač. 316.
(Hebr 7, 7 – 17); Lk zač. 7. (2, 22 – 40);

18:00 csl. sv. lit. (online) (HP 110); Ap. zač. 77.
(Júd 1, 1 – 10); Lk zač. 109. (22, 39 – 42. 45b –
71. 23, 1);

Sviatok Stretnutia Pána

3. február

Sv. a spravodlivý Simeon Bohopríjemca
a prorokyňa Anna

18:00 sl. sv. lit. (online) (PZ 340); Ap. zač. 73.
(1 Jn 3, 21 – 4, 6); Mk zač. 65. (14, 43 – 15, 1);
18:45 – Moleben k sv. Jozefovi

Sv. mučeník Nikefor

Sv. mučeník Charalampés

18:00 sl. sv. lit. (online) (PZ 111); Ap. zač. 113
(Rim 14, 6 – 9); Mt zač. 109. (26, 57 – 75); 18:45
– Moleben k sv. Jozefovi

11. február

18:00 csl. sv. lit. (online) (HP 352); Ap. zač. 74.
(1 Jn 4, 20 – 5, 21); Mk zač. 66. (15, 1 – 15);

18:00 csl. sv. lit. (online) (HP 113); Ap. zač. 78.
(Júd 1, 11 – 25); Lk zač. 110. (23, 1 – 34a. 44 –
56);

Sv. mučeník Blažej, sebastejský biskup

5. február

12. február

17:30 sl. sv. lit. (online) (PZ 338); Ap. zač. 75. (2
Jn 1, 1 – 13); Mk zač. 68. (15, 22. 25. 33 – 41);

17:30 sl. sv. lit. (online) (PZ 114); Ap. zač. 113
(Rim 14, 6 – 9); Mt zač. 109. (26, 57 – 75);

Zakončenie sviatku Stretnutia Pána. Sv.
mučenica Agáta. Prvý piatok mesiaca.

6. február

Mäsopôstna sobota – prvá zádušná.

9:00 csl. sv.lit. (online) (HP 161); Ap. zač. 146.
(1 Kor 10, 23 – 28); Lk zač. 105. (21, 8 – 9. 25 –
27. 33 – 36); 9:45 – panychída s hramotami

Náš otec sv. Meletios, antiochijský
arcibiskup

13. február

Syropôstná sobota – pamiatka všetkých
našich prep. a bohonositeľských otcov,
ktorí sa preslávili pôstmi.
Ap. zač. 115. (Rim 14, 19 – 26); Mt zač. 16. (6,
1 – 13) (radové);

7. február

14. február

09:00 sl. sv. lit. (online) (PZ 99, 165); Ap. zač.
140. (1 Kor 8, 8 – 9, 2); Mt zač. 106. (25, 31 –
46);

09:00 sl. sv. lit. (online) (PZ 100,342,168); Ap.
zač. 112. (Rim 13, 11b – 14, 4); Mt zač. 17. (6, 14
– 21). 17:00 – večiereň so vzájomným zmierením; 18:00 – modlitby chvál s katechézou

Mäsopôstna nedeľa

U

10. február

4. február

Náš prep. otec Izidor Peluzíjský

P

Syropôstná nedeľa

o. Ján Varga
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