ROK SV. JOZEFA POKRAČOVANIE 1
Vieme, že bol jednoduchým tesárom (porov. Mt 13,
55), Máriiným snúbencom (porov. Mt 1, 18; Lk 1, 27);
„spravodlivým človekom“ (Mt 1, 19), vždy
pripraveným nasledovať Božiu vôľu, ktorá sa mu
zjavila skrze Boží zákon (porov. Lk 2, 22.27.39) a v
minimálne štyroch snoch (porov. Mt 1, 20; 2,
13.19.22). Po dlhej a namáhavej ceste z Nazareta do
Betlehema videl Mesiáša narodiť sa v maštali, lebo
inde pre nich nebolo miesta (porov. Lk 2, 7). Bol
svedkom klaňania sa pastierov (porov. Lk 2, 8 – 20) a
mudrcov (porov. Mt 2, 1 – 12), ktorí predstavovali
jednak izraelský ľud a jednak pohanské národy.
Jozef mal odvahu stať sa pred zákonom Ježišovým
otcom a dať mu meno, ktoré mu zjavil anjel: „Dáš mu
meno Ježiš“ (Mt 1, 21). Ako vieme, dať nejakému
človeku alebo nejakej veci meno, ako to urobil Adam
v rozprávaní z Knihy Genezis (porov. 2, 19 – 20),
znamenalo v dávnych kultúrach nadviazať vzťah.
Po Márii, Božej Matke, nijaký svätý nezaberá v
pápežskom učení taký priestor, ako Jozef, jej ženích.
Moji predchodcovia hlbšie rozpracovali posolstvo
ukryté v nemnohých informáciách o sv. Jozefovi,
ktoré nám odovzdali evanjeliá, aby lepšie objasnili
jeho centrálnu úlohu v dejinách spásy: blahoslavený
Pius IX. ho vyhlásil za „patróna Katolíckej cirkvi“,
ctihodný Pius XII. ho predstavil ako „patróna
robotníkov“ a svätý Ján Pavol II. ako „ochrancu
Vykupiteľa“. Ľud ho vzýva ako „patróna dobrej smrti“.
Po 150-tich rokoch od jeho vyhlásenia za patróna
Katolíckej cirkvi blahoslaveným Piom IX. 8. decembra
1870 by som preto chcel – ako hovorí Ježiš –, aby „z
plnosti srdca prehovorili ústa“ (porov. Mt 12, 34),
(pokračovanie v strede)

(Rok svätého Jozefa pokračovanie 2 – záver)
keď sa s vami podelím o niekoľko osobných úvah o
tejto mimoriadnej postave, ktorá je taká blízka
každému z nás v našej ľudskej situácii. Táto moja
túžba ešte vzrástla počas mesiacov pandémie, v
ktorých sme mohli uprostred krízy, ktorá nás postihla,
zakúsiť, že „naše životy udržiavajú bežní ľudia – na
ktorých sa obyčajne zabúda – ktorí sa neobjavujú v
titulkoch novín a časopisov ani na veľkých pódiách
najnovších televíznych show, ale bezpochybne práve
oni dnes píšu rozhodujúce príbehy našich dejín:
lekári, zdravotné sestry, zamestnanci supermarketov,
upratovačky,
opatrovateľky,
prepravcovia,
poriadkové služby, dobrovoľníci, kňazi, rehoľné sestry
a toľkí iní, ktorí pochopili, že nikto sa nezachráni sám.

Koľkí ľudia každý deň prejavujú trpezlivosť, šíria nádej
a snažia sa nezasievať paniku, ale spoluzodpovednosť.
Koľkí otcovia, matky, starí rodičia či učitelia ukazujú
našim deťom malými a každodennými gestami, ako
čeliť kríze a ako ňou prechádzať, prispôsobiac svoje
zvyky, hľadiac dopredu a povzbudzujúc k modlitbe.
Koľkí ľudia sa modlia, obetujú a prihovárajú za dobro
všetkých.“ Všetci môžu objaviť vo sv. Jozefovi –
mužovi, ktorý nepozorovane prechádza okolo, mužovi
bežného, nenápadného a skrytého života –
orodovníka, oporu a sprievodcu v ťažkých chvíľach.
Svätý Jozef nám pripomína, že všetci tí, čo sú zdanlivo
skrytí alebo sú „v tieni“, môžu v dejinách spásy
zohrávať nenahraditeľnú úlohu. Všetkým im patria
slová uznania a vďaky.
Prevzaté z www.KBS.SK, redakčný výber textu
Odporúčam prečítať si celý apoštolský list (SH)
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ROK SVÄTÉHO JOZEFA
Svätý otec František vydal apoštolský list
PATRIS CORDE (lat.: So srdcom otca) pri
príležitosti 150 výročia, od vyhlásenia sv.
Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi.
Cieľom tohto apoštolského listu je prehĺbiť našu
lásku k tomuto veľkému svätcovi a povzbudiť k
prosbám o jeho príhovor a k nasledovaniu jeho
čností a jeho zápalu.
Svätí pomáhajú všetkým veriacim „usilovať sa o
svätosť a dokonalosť vo vlastnom stave“. Ich život
je konkrétnym dôkazom, že je možné žiť podľa
evanjelia.

So srdcom otca: tak Jozef miloval Ježiša a
preto ho vo všetkých štyroch evanjeliách
nazývajú „Jozefov syn“.
Matúš a Lukáš, dvaja evanjelisti, ktorí vyzdvihovali
postavu sv. Jozefa, hovoria o ňom síce málo, avšak
dosť na to, aby sme pochopili, akým typom otca bol
a aké poslanie mu Božia prozreteľnosť zverila.
(pokračovanie na konci)

11. – 17. január 2021
11.1.2021 o 18:00 sv. omša v priamom prenose
Za zosn. Janku Rypákovú a účastníkov pohrebu
12.1.2021 o 18:00 sv. omša v priamom prenose
Za zosn. Jozefínu Smolárovú a úč. pohrebu
13.1.2021 o 18:00 sv. omša v priamom prenose
Za zdravie a Bp pre rodinu č. 309
14.1.2021 o 18:00 sv. omša v priamom prenose
Za zosn. z rod. a za zdravie a Bp pre rod. 967
15.1.2021 o 18:00 sv. omša v priamom prenose
Za Božie požehnanie pre rodinu 438
16.1.2021 o 18:00 sv. omša v priamom prenose
Za zosn. kňazov K. Lihosita a L. Hagovského
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Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

večerná sv. omša s nedeľnou platnosťou
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DRUHÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

PÁN SI POVOLAL
7.1.2021 Emil Franek (89 r.)
9.1.2021 Teofil Račák (82 r.)

17.1.2021 o 10:30 sv. omša v priamom prenose
Za boží ľud farnosti (PRO POPULO)
Lektorská služba v nedeľu podľa dohody

MODLITBA K SV. JOZEFOVI
Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa
a ženích Panny Márie.
Tebe Boh zveril svojho Syna;
v teba Mária vložila svoju dôveru;
s tebou sa Kristus stal mužom.
Ó, blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom
a veď nás po ceste života.
Vypros nám milosť, milosrdenstvo a odvahu
a ochráň nás pred každým zlom.
Amen

Nech ich Pán prijme k sebe
do radosti večného života

SVIATOSŤ KRSTU PRIJAL
3.1.2021

Gabriel Kuchťák

...nech je jeho život Bohu na slávu, svetu na osoh,
rodičom na radosť a jemu na spásu

Termíny predmanželských stretnutí uverejním,
keď skončí zákaz vychádzania a budeme mať
definované možnosti, ako by to mohlo prebiehať.
Prosím sledujte webové stránky farnosti, aby sme
sa operatívne prispôsobili aktuálnym opatreniam.
SH

MYŠLIENKY
K LITURGICKEJ SPIRITUALITE
Cezročné obdobie je obdobím, v ktorom
kresťanské spoločenstvo vierou vniká do hĺbky
veľkonočného tajomstva a uvedomuje si mravné
požiadavky nového života.
Neodmysliteľnou podmienkou toho je počúvanie
Božieho slova a usporiadanie života v jeho
duchu. Druhý Vatikánsky koncil rozhodol, aby sa
do liturgického slávenia zaviedlo rozmanitejšie
čítanie zo Svätého písma. Nedeľné slávenia sú
dôležité na ceste kresťanského dozrievania a
obnovy v Kristovi. Ten istý koncil kladie do
stredu života kresťanského spoločenstva nedeľu
ako
týždenné
slávenie
Kristovho
zmŕtvychvstania. Každý týždeň, v deň ktorý
cirkev nazvala „DŇOM PÁNA“, pripomína si Pánovo
vzkriesenie, ktoré okrem toho slávi raz v roku
spolu s umučením Pána na Veľkú noc. Práve
nedeľnou oslavou
Kristovho vzkriesenia
obnovuje v sebe kresťan vlastnú veľkonočnú
existenciu a kráča k plnej miere Kristovho veku
(Porov.: Ef 4, 13) Nedeľa je stretnutím so
zmŕtvychvstalým Kristom.
Prevzaté z Direktória

PRIPRAVME SA NA TÝŽDEŇ
MODLITIEB ZA JEDNOTU
KRESŤANOV (18. – 25. JAN)
Komisia pre vieru a Pápežská rada na podporu
jednoty kresťanov nás pozýva k modlitbe za
jednotu kresťanov. Prečítajme si z Jánovho
evanjelia 15, 1. – 17.
Témou tohtoročného týždňa je: Zostaňte v
mojej láske a budete prinášať veľa ovocia.

