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Týždenník pre vnútornú potrebu farnosti Lúčky
s filiálkou Kalameny.
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2. nedeľa v Cezročnom období

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2022

ÚVOD DO TÉMY NA ROK 2022

LúKa vychádza celý rok, s pravidelnosťou každý týždeň, pre vnútornú potrebu celej farnosti Lúčky s filiálkou Kalameny. Redakčná rada: Peter Petrek, farár 0905 694 717, petrekp@gmail.
com, Dominika Filová, dominika.filova@gmail.com, Jozef Hazucha, jojohazucha@gmail.com
LúKu si môžete čítať aj na výveskách pred kostolom, pri vstupe do ZŠ, vo vestibule hotela Choč
i na našej webovej stránke: https://www.mojakomunita.sk/web/farnost-lucky/luka

AD MAIOREM DEI GLORIAM

Videli sme na východe jeho hviezdu
a prišli sme sa mu pokloniť (Mt 2,2).
Podľa Evanjelia podľa Matúša (2,1-12) objavenie sa hviezdy na judskej oblohe je dlho
očakávaným znamením nádeje, ktoré vedie
mudrcov - a v skutočnosti všetky národy zeme - na miesto, kde sa zjavuje pravý kráľ a
Spasiteľ. Táto hviezda je darom, ukazovateľom Božej milujúcej prítomnosti pre celé
ľudstvo. Pre mudrcov bola znamením, že sa
narodil kráľ. Svojimi lúčami vedie ľudstvo k
väčšiemu svetlu, Ježišovi, novému svetlu,
ktoré osvecuje každého človeka, a ktorý nás
vedie do slávy Otca a nádhery jeho jasu. Ježiš
je to svetlo, ktoré prišlo do našej tmy, keď sa
skrze Ducha Svätého vtelil z Márie panny a
stal sa človekom. Ježiš je svetlo, ktoré išlo ešte
ďalej, hlbšie do temnoty sveta, keď sa pre nás
a pre naše spasenie zriekol seba samého a stal
sa poslušným až na smrť. Urobil to, aby nám

osvietil cestu k Otcovi,
aby sme mohli prísť k poznaniu Otca a poznať jeho lásku k nám, lásku toho, ktorý dal svojho
jediného Syna pre nás,
aby sme veriac v neho nezahynuli, ale mali večný
život.
Mudrci videli hviezdu a
nasledovali ju. Komentátori videli tradične v postavách mudrcov symbol
rozmanitosti národov,
ktoré boli v tej dobe známe, a tiež znak univerzálnosti Božieho povolania, ktoré sa zjavuje vo svetle hviezdy, ktorá
zažiarila z východu. Takisto vidia v tom, ako
mudrci horlivo hľadajú novonarodeného
kráľa, hlad celého ľudstva po pravde, po dobrote, a po kráse. Od začiatku stvorenia túži
ľudstvo po Bohu, po tom, aby mu mohlo
vzdávať úctu. Hviezda sa objavila, keď sa v plnosti času narodilo Božie dieťa. Ohlasovala
dlho očakávaný Boží čin spásy, ktorá sa začína tajomstvom vtelenia.
Mudrci nám odhaľujú jednotu všetkých
národov, po ktorej Boh túži. Cestujú z ďalekých krajín a predstavujú rozličné kultúry,
predsa ich však ženie ten istý hlad po tom
vidieť a poznať novonarodeného kráľa. Zhromažďujú sa v malom domčeku v Betleheme,
aby vykonali jednoduchý úkon: klaňajú sa a
obetujú dary. Kresťania sú povolaní, aby boli
pre svet znamením, že Boh uskutočňuje tú
jednotu, po ktorej sám túži. Hoci prichádza-

jú z rozličných kultúr, rás a národov, kresťania spoločne hľadajú Krista a spoločne túžia
klaňať sa mu a uctievať ho. Misiou kresťanského ľudu je teda byť znamením – ako
hviezda – ktoré povedie ľudstvo v jeho hlade
po Bohu, ktoré bude viesť všetkých ku Kristovi, a ktoré bude prostriedkom, prostredníctvom ktorého uskutoční Boh zjednotenie
všetkých národov.
Keď sa mudrci klaňajú a vzdávajú úctu,
otvárajú svoje klenotnice a obetujú svoje dary. Tieto dary sa od kresťanského staroveku
chápali ako znaky rozličných aspektov Kristovej identity: zlato ako symbol jeho kráľovskej
majestátnosti, kadidlo jeho božskosti, a myrha ako predznamenanie jeho smrti. Tieto rôzne dary nám preto ponúkajú mozaiku jednotlivých hlbokých prienikov do podstaty veci,
ktoré majú rôzne kresťanské tradície ohľadom osoby a diela Ježiša. Keď sa kresťania
spolu stretnú a otvoria svoje klenotnice a
svoje srdcia vo vyjadrení hlbokej úcty ku
Kristovi, všetci sú obohatení týmto podelením sa o dary týchto duchovných prienikov.
Hviezda vyšla na východe (Mt 2,2). Z východu vychádza slnko a z Blízkeho východu
sa z milosrdenstva nášho Boha, ktorý nás
požehnal ako Vychádzajúci z výsosti (Lk
1,78), zjavila spása. Dejiny Blízkeho východu
však charakterizovali, a dodnes to tak je, konflikt a boj. Sú poškvrnené krvou a zatemnené

nespravodlivosťou a útlakom. V poslednom
období, od palestínskej Nakby (hromadného
exodu palestínskych Arabov počas vojny v roku 1948) bolo toto územie svedkom radu krvavých vojen a revolúcií a vzostupu náboženského extrémizmu. Príbeh o mudrcoch tiež
obsahuje množstvo temných prvkov, predovšetkým despotický príkaz Herodesa povraždiť všetky deti do dvoch rokov v Betleheme a
celom jeho okolí (Mt 2,16-18). Krutosť týchto príbehov zaznieva ako ozvena v celej dlhej
histórii a ťažkej prítomnosti Blízkeho východu.
Bolo to na Blízkom východe, kde Božie
slovo zapustilo korene a prinieslo ovocie: tridsať a šesťdesiat a stonásobné. A z tohto východu sa apoštoli vydali na cestu zvestovať
evanjelium až po kraj zeme (Sk 1,8). Blízky
východ dal svetu tisícky kresťanských svedkov a tisíce kresťanských mučeníkov. A predsa je teraz samotná existencia malej komunity
kresťanov na Blízkom východe ohrozená.
Mnohých ženie preč potreba hľadať bezpečnejší a pokojnejší život inde. Podobne ako to
svetlo, ktorým je dieťa Ježiš, svetlo kresťanstva
na Blízkom východe je v týchto zložitých časoch stále viac ohrozené.
Zdroj: z Materiálov TMZJK
Celý článok aj ostatné materiály k téme si
môžete prečítať na: https://www.kbs.sk/
pdf/EKU/EKUTMJK2022.pdf

Oznamy

1. V pondelok 17.1.2022 po skončení večernej sv. omše(cca 17.45h) pozývam do
farského kostola v Lúčkach na stretnutie všetkých lektorov z celej farnosti.
2. V sobotu 22.1.2022 prosíme upratať kostol v Lúčkach tieto rodiny: Wiedermanová č. 572, Močáryová č. 572, Kojšová č. 572, Milanová č. 573, Melková 574, Pašovičová
č. 574, Mrvová č. 574, Ošková č. 570. Kostol v Kalamenoch tieto rodiny: Šimorová č. 46,
Trnovská č. 124, Lovichová č. 152, Mrvová č. 135.
3. Voľby do hospodárskej rady farnosti (HRF) a pastoračnej rady farnosti (PRF).
Priebeh: V čase od 16.1. - 23.1.2022 sa môžete oboznámiť so Stanovami pre voľbu do
HRF a PRF. Stanovy si môžete prečítať fyzicky v obidvoch kostoloch, alebo online na našej
farskej webovej stránke. Po oboznámení so stanovami môžete do 30.1. 2022 navrhnúť kandidátov do obidvoch rád. V nedeľu 30.1.2022 prebehne zverejnenie a rozdanie volebných
lístkov. Voľby budú prebiehať do 4.2.2022. Výsledky volieb vyhlásime 6.2.2022. Po osobnom súhlase ustanovujem volebnú komisiu: Mária Hanková, Lúčky 72, Jozef Hazucha, Kalameny 102, Monika Pechová, Lúčky 85.
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Svätého Antona, opáta
(spomienka)

Féria
Začiatok Týždňa modlitieb
za jednotu kresťanov

Féria
Sv. omša pre deti a rodičov

Féria

Svätej Agnesy, panny a mučenice (spomienka)

Nedeľa Božieho slova

Výročie posviacky kostola
sv. Petra a Pavla v Kalamenoch
(23.1.1994)

