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(pokračovanie „pápež František“)

Keď učeníci vidia Ježiša, ako sa – kráčajúc po
vodách – približuje, spočiatku si myslia, že ide o
prízrak a majú strach. No Ježiš ich hneď upokojuje
slovami, ktoré by stále mali sprevádzať náš život a
našu cestu povolania: „Vzchopte sa! To som ja,
nebojte sa!“ (v. 27). Práve toto je druhé slovo,
ktoré by som vám chcel zveriť: odvaha.
To, čo nám často bráni kráčať, rásť, vybrať si cestu,
ktorú nám Pán vytýčil, sú prízraky, ktoré rozrušujú
naše srdce. Keď sme povolaní zanechať náš
bezpečný breh a prijať nový životný stav – ako je
manželstvo, služobné kňazstvo, zasvätený život –
prvou reakciou je často „prízrak nedôverčivosti“: to
nie je možné, aby toto povolanie bolo pre mňa;
skutočne je to správna cesta? Chce Pán toto
skutočne odo mňa?
A postupne v nás narastajú všetky tie úvahy,
zdôvodnenia a kalkulácie, ktoré nás vedú k strate
nadšenia, zmätku a k tomu, že ostaneme
paralyzovaní na brehu, z ktorého sme mali odísť:
veríme, že sa nám to dostalo omylom, že nie sme
toho hodní, že sme jednoducho uvideli prízrak,
ktorý treba zahnať.
Pán vie, že zásadné životné rozhodnutie – ako
rozhodnutie zosobášiť sa alebo zasvätiť sa
osobitným spôsobom jeho službe – si vyžaduje
odvahu. Pozná naše otázky, pochybnosti, ktoré
zmietajú loďku nášho srdca, a preto nás uisťuje:
„Neboj sa, ja som s tebou!“ Viera v jeho
prítomnosť, v to, že nám ide oproti a sprevádza nás
aj keď na mori je búrka, nás oslobodzuje od apatie,
ktorú som už raz definoval ako „nasladlý smútok“,
teda od tej

vnútornej skľúčenosti, ktorá nás blokuje a nedovolí
nám okúsiť krásu povolania.
V Liste kňazom som hovoril aj o bolesti, ale tu by
som chcel toto slovo pretlmočiť inak a hovoriť o
námahe. Každé povolanie zahŕňa úsilie. Pán nás
volá, pretože chce, aby sme boli ako Peter schopní
„kráčať po vodách“, teda vziať do rúk svoj život a
dávať ho do služby evanjeliu, deň čo deň
konkrétnymi spôsobmi, ktoré nám Pán ukazuje,
osobitne v rôznych formách povolania – laickom,
kňazskom či zasvätenom živote. My sa však
podobáme na apoštola Petra: hoci máme túžbu aj
nadšenie, zároveň sme poznačení slabosťou a
obavami.
Ak dovolíme, aby nás premohli myšlienky na to,
aká zodpovednosť nás čaká – v manželskom živote
či kňazskej službe – alebo aké ťažkosti sa môžu
vynoriť, potom rýchlo odvrátime zrak od Ježiša a
tak, ako Peter, riskujeme, že sa utopíme. Naopak,
práve v našej krehkosti a biede nám viera
umožňuje ísť v ústrety zmŕtvychvstalému Pánovi a
zvíťaziť aj nad búrkami. On nás totiž drží za ruku,
keď z únavy alebo zo strachu hrozí, že sa utopíme,
a dáva nám nevyhnutný elán, aby sme naše
povolanie mohli prežívať s radosťou a nadšením.
8. marca 2020, František
Záver z posolstva svätého otca na 57. svetový deň modlitieb
za duchovné povolania
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad 1005,
029 55 Novoť; tel.: 043 5590 230;
web stránky: www.novot.sk/farnost/ a nová
www.mojakomunita.sk/web/farnost-novot
farár: Štefan Hrbček, tel.: 0904 575 829
kaplán: Rastislav Hanečák, t.: 0950 626 642

Informačný list farnosti Novoť

Slávnostná svätá omša
za našich hasičov
Na budúcu nedeľu podľa aktuálnych
možností, (dozvieme sa ich v stredu 6.5.2020)
bude slávnostná svätá omša za našich
hasičov.
Budeme prosiť Pána Boha o jeho ochranu
pre týchto mužov a tiež za večnú spásu tých,
ktorí už skončili svoju pozemskú púť.
Keďže je veľkonočná nedeľa, formulár svätej
omše nemôže byť zo spomienky na sv.
Floriána, ale v závere sv. omše vzdáme úctu
aj tomuto svätému patrónovi hasičov.
Svätá omša bude v priamom prenose,
nakoľko ešte asi nebude úplné dovolenie
účasti na bohoslužbách.
Ďakujem hasičom za službu našim
občanom, ale aj pri farských aktivitách
(napr.: stráž pri božom hrobe)
Svätý Florián – oroduj za nás
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(pokračovanie „DAŠ“)

Diecézna animátorská škola (DAŠ)
4. až 10. máj 2020
sv. omše budú v priamych prenosoch
Biskupi rozhodli, že verejné bohoslužby sa
nebudú sláviť do odvolania (TKKBS)

Chcem Vás povzbudiť k pozornému sledovaniu
prenosu sv. omší V nedeľu je to vašou
kresťanskou povinnosťou a teraz to nahrádza
riadnu účasť na sv. omši.
*****************************************************

Priame prenosy z nášho kostola:
Informácie o priamych prenosoch budú
dostupné na obidvoch farských stránkach.
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je pre mladých ľudí, ktorí túžia po plnšom živote s
Bohom a chcú ho odovzdávať ďalej. Mnohí mladí
by chceli vo svojich farnostiach „niečo robiť“,
chýbajú však animátori („oživovatelia“), ktorí by
začali vnášať Boží život medzi svojich
rovesníkov. Škola môže pomôcť účastníkovi
prehĺbiť svoj vzťah k Bohu, stať sa učeníkom
Pána Ježiša a naučiť sa získavať a formovať
nových učeníkov. Je určená pre ľudí starších ako
17 rokov.
Ako to bude vyzerať?
Základná formácia DAŠ trvá dva roky, od jesene
2020 do júna 2022. Každý rok bude 8 víkendov
zameraných na inú tému a cez prázdniny 10 dní.
Témy počas víkendov: Božia láska, Ježiš Kristus,
Učeníctvo, Vnútorné uzdravenie, Duch Svätý,
Modlitba (pôst a almužna), Liturgia a sviatosti,
Božie slovo, Svedectvo a služba, Služba
animátora
malej
skupinky,
Okultizmus,
Spoločenstvo, Cirkev a Panna Mária, Pokánie
a odpustenie, Duchovný boj a rozlišovanie, Vízia
a vodcovstvo, Úskalia duchovného života a
charakter služobníka, Rodinná výchova a ďalšie
Program víkendov je pestrý. Používame
dynamické formy vyučovania. Veľmi dôležitým
prvkom programu je modlitba - spoločná i
osobná. Každý môže zažiť silu a jednotu
spoločenstva, vybudovať si dobré vzťahy a
kontakty s ostatnými.
Čo Ti chce dať táto škola ?
Väčšie nadšenie pre život podľa evanjelia a chuť
radostne ho podávať ďalej zážitok živého
spoločenstva a nový pohľad na Cirkev - Kristovo
telo poznanie učenia Cirkvi o niektorých

dôležitých témach poznanie ako viesť mladých
ľudí ponúkne metodický materiál
Diecézna animátorská škola bude prebiehať v
Diecéznom centre voľného času vo Važci. Čo sa
týka financií, školné pri nástupe do 1. ročníka je
30 € pre študentov, 50 € pre pracujúcich (školné
je možné odpustiť podľa možností a sociálnej
situácie absolventa). Na každý víkend budú
takéto príspevky (ubytovanie, strava): pre
pracujúcich: 22 €, pre študentov: 18€. Je to len
časť všetkých nákladov, ktoré sú potrebné pre
realizáciu DAŠ, ale aj tak peniaze nie sú
prekážkou, budeme hľadať spôsoby, ako pomôcť
tým, ktorí by azda nemali potrebné prostriedky.
Môžeme prijať účastníkov, ktorí úspešne
absolvujú
prijímacie
pohovory
(prinesú
odporúčanie kňaza, absolvujú vedomostný test
z náboženstva, osobnostné testy, pohovor) na
konci augusta 2020, na ktoré pozveme tých, ktorí
vyplnia
elektronickú
prihlášku do
termínu
16.8.2020 (prihlášku nájdeš TU)
Preto je potrebné, aby sa prihlásili len tí, ktorí
sú pevne rozhodnutí venovať čas tejto
dvojročnej formácii. Bolo by škoda, keby
niektoré miesta v škole ostali nevyužité.
Absolventi DAŠ-ky získajú po splnení určených
podmienok akreditované osvedčenie, ktoré je
schválené Ministerstvom
školstva,
vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.
www.komisia.sk lubo@komisia.sk, 0917/350159.
Za prípravný tím DAŠ
Ľubomír Lorenčík

