TÝŽDEŇ MODLITIEB
Za jednotu kresťanov
Termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov
je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni
navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby
prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a
sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam.
Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi
organizujú Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v
období sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo
Hnutie pre vieru a poriadok v roku 1926), ktoré tiež
symbolizujú jednotu Cirkvi.

BIBLICKÝ TEXT NA ROK 2021

Jn 15, 1 – 17

Ježiš povedal učeníkom „zostaňte v mojej láske“ (Ján 15,
9). On ostáva v Otcovej láske (Jn 15, 10) a neželá si nič
iné, ako podeliť sa o túto lásku s nami: „Nazval som vás
priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som
počul od svojho Otca“ (Ján 15, 15b). Keďže sme vštepení
do viniča, ktorým je sám Ježiš, Otec sa stáva
vinohradníkom, ktorý nás prerezáva, aby sme rástli. To
opisuje, čo sa deje v modlitbe: Otec je centrom nášho
života, tým, kto centruje naše životy, „prerezáva“ nás a
robí nás celistvými a celistvé ľudské bytosti vzdávajú
slávu Otcovi.
Zostávať v Kristovi je vnútorný postoj, ktorý sa v nás po
čase zakorení. Vyžaduje si však priestor, aby sa rozvinul.
No ten môže zaberať náš každodenný zápas o životné
potreby a môže ho ohrozovať rozptýlenie, hluk, aktivita
a výzvy života. V nepokojnej situácii Európy v r. 1938
Geneviève Micheliová – ktorá sa neskôr stala Matkou
Geneviève, prvou matkou predstavenou tohto
spoločenstva – napísala slová, ktoré si uchovávajú svoju
platnosť dodnes: „Žijeme v čase, ktorý je zároveň
znepokojujúci a nádherný, v nebezpečnej dobe, keď nič
nechráni dušu, keď sa zdá, že rýchle a plne ľudské
výdobytky zmetú človeka... (pokračovanie v strede)

(pokračovanie Týždeň modlitieb...)
A myslím si, že naša civilizácia v tomto kolektívnom
šialenstve hluku a rýchlosti, kde nijaká bytosť nemôže
rozmýšľať, nájde smrť... My kresťania, ktorí poznáme
plnú hodnotu duchovného života, máme obrovskú
zodpovednosť a musíme si ju uvedomiť, musíme sa
zjednotiť a pomáhať si navzájom vytvárať pokojné sily,
útočištia pokoja, vitálne centrá, kde ľudské mlčanie volá
po kreatívnom Božom slove. Je to otázka života a smrti.“
Ak zostávame v Kristovi, zdroji každej lásky, ovocie
spoločenstva rastie. Spoločenstvo s Kristom si vyžaduje
spoločenstvo s druhými. Doroteus z Gazy, palestínsky
mních zo 6. storočia, to vyjadril nasledovne:
„Predstavme si kruh nakreslený na zemi, teda čiaru
nakreslenú do kruhu kružidlom, ktorá má stred.
Predstavme si, že ten kruh je svet, stredom je Boh a
polomery sú rôzne cesty, po ktorých ľudia v živote
kráčajú. Keď svätí túžia priblížiť sa k Bohu, kráčajú
smerom do stredu kruhu, až napokon preniknú k jeho
vnútru. Približujú sa jeden druhému; a čím bližšie sú
jeden druhému, tým bližšie sú Bohu. Je zrejmé, že
podobne to platí aj naopak, keď sa odvrátime od Boha a
smerujeme von z kruhu. Vtedy je zrejmé, že čím viac sa
vzďaľujeme od Boha, tým viac sa vzďaľujeme jedni od
druhých, a čím viac sa vzďaľujeme jedni od druhých,
tým viac sa tiež vzďaľujeme od Boha.“
Keď sa k druhým približujeme, žijeme v spoločenstve s
druhými, niekedy veľmi odlišnými ľuďmi ako sme my,
môže to byť výzva. Sestry z Grandchamp sú si vedomé
tejto výzvy, a preto je pre ne veľmi nápomocné učenie
brata Rogera z Taizé: „Neexistuje priateľstvo bez
očistného utrpenia, neexistuje láska k blížnemu bez
kríža. Iba kríž nám umožňuje poznať nevystihnuteľnú
hĺbku lásky.“ (pokračovanie vedľa liturgického kalendára)
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BIBLIA A CHLIEB
Do vašej pozornosti dávam dve dôležité
veci, ktoré v Cirkvi prežívame v tomto čase.

Prvá

vec: začína týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov. V tomto týždni budeme vychádzať
z materiálov, ktoré nám pripravila pápežská rada na
podporu Jednoty kresťanov a druhá dôležitá vec je,
že budúca nedeľa je Biblická nedeľa (alebo inak:
Nedeľa Božieho slova.)

Aj

keď teraz nemôžeme mať osobnú účasť na
svätej omši, môžeme denne sledovať priame
prenosy a modliť sa za jednotu kresťanov a rovnako
v našich rodinách môžeme už počas týždňa ale
hlavne v nedeľu o týždeň spoločne čítať Sväté
písmo. (alebo nejakým spôsobom prejaviť úctu voči
knihe, kde je ľudským slovom napísané Božie
Slovo.)

V

minulosti bolo úplne samozrejmé, že na stole v
kuchyni bolo otvorené Sväté Písmo a vedľa neho
chlieb - pokrm pre telo aj pre dušu.

Čo

keby sme niečo podobné skúsili prežiť cez
nasledujúci týždeň?
SH

18. – 24. január 2021
18.1.2021 o 18:00 sv. omša v priamom prenose
Za zosn. Vladimír Blahút č. 146 (RH)
19.1.2021 o 18:00 sv. omša v priamom prenose
Za zosn. Mária Blašťáková (30r) č. 616 (SH)
20.1.2021 o 18:00 sv. omša v priamom prenose
Za zosn. Serafín Bulak č. 157 (SH)
21.1.2021 o 18:00 sv. omša v priamom prenose
Za zdravie a B. požehnanie pre mamu č.561 (RH)
22.1.2021 o 18:00 sv. omša v priamom prenose
Poďakovanie za 27. rokov manželstva a B.
požehnanie pre rodinu č. 606 (SH)
23.1.2021 o 18:00 sv. omša v priamom prenose
Poďakovanie za 18. rokov č. 318 RH
24.1.2021 o 10:30 sv. omša v priamom prenose
Za boží ľud farnosti (PRO POPULO) (SH)

VTIP
V jednej rodine mali rodičia syna, ktorý sa správal veľmi
rebelsky a svoje správanie zdôvodňoval porovnávaním s
Pánom Ježišom. Napríklad: nechodil ku kaderníkovi.
Rodičia mu povedali, aby sa dal ostrihať a jeho odpoveď
bola: „Pán Ježiš tiež nosil dlhé vlasy“.
Iný príklad. Nosil potrhané rifle. Keď mu otec povedal, aby
sa inak obliekal, tak povedal: „Pán Ježiš tiež nosil potrhané
veci z vrecoviny“.
Na každú pripomienku rodičov si našiel nejakú „zbožnú“
odpoveď.
Raz tento syn prišiel za otcom a hovorí mu: „Otec, požičaj
mi kľúče od auta !“
Otec mu na to povedal: „Kľúče od auta ti nepožičiam! Pán
Ježiš tiež chodil pešo !“

Adorácia vo štvrtok nebude
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Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
večerná sv. omša je s nedeľnou platnosťou
TRETIA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
je od 18. do 25. januára.

PÁN SI POVOLAL

(pokračovanie a záver Týždeň modlitieb...)
Rozdelenie medzi kresťanmi, naše vzďaľovanie sa
jedných od druhých, je pohoršením, pretože je tiež
vzďaľovaním sa od Boha. Mnohí kresťania pohnutí
smútkom nad touto situáciou sa vrúcne modlia k Bohu
za znovunastolenie jednoty, o ktorú Ježiš prosil. Kristova
modlitba za jednotu je pozvaním vrátiť sa k nemu, a tak
prísť bližšie jedni k druhým, tešiac sa z bohatstva našich
rozdielov.
Ako sme sa naučili z komunitného života, úsilie o
zmierenie je namáhavé a vyžaduje si obete. Pomáha
nám Kristova modlitba, v ktorej si želá, aby sme boli
jedno, ako je on s Otcom, aby tak celý svet uveril (porov.
Ján 17, 21).
Ak zostávame v Kristovi, vzmáha sa solidarita
a svedectvo. Hoci ako kresťania zostávame v Kristovej
láske, žijeme tiež v rámci stvorenia, ktoré vzdychá v
očakávaní oslobodenia (porov. Rimanom 8). Vo svete
svedčíme o zle utrpenia a konfliktu. Solidaritou s tými,
čo trpia, umožňujeme, aby Kristova láska prúdila cez
nás. Veľkonočné tajomstvo prináša ovocie, keď
ponúkame lásku našim bratom a sestrám a živíme nádej
vo svete.

Jozef Blašťák (85r)

Nech ho Pán prijme k sebe do radosti večného života

SVIATOSŤ KRSTU PRIJALI
10.1.2021

Eliška Polťáková

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

Prosím sledujte webové stránky farnosti, aby sme
sa operatívne prispôsobili aktuálnym opatreniam.

ANEKDOTA
Manželstvo je pokus, ako si vo dvojici poradiť
s problémami, do ktorých by sa človek sám nedostal.
(Woody Allen)

Spiritualita a solidarita sú neoddeliteľne spojené. Ak
zostávame v Kristovi, dostávame silu a múdrosť konať
proti štruktúram nespravodlivosti a útlaku, plne uznávať
jedni druhých za bratov a sestry v ľudstve a stať sa
tvorcami nových spôsobov života, v úcte a spoločenstve
so všetkým stvorením.
Súhrn pravidiel života, ktoré sestry z Grandchamp každé
ráno spoločne odriekajú, začína slovami „modli sa a
pracuj, aby Boh mohol vládnuť“. Modlitba a každodenný
život nie sú dve oddelené skutočnosti, ale sú zamýšľané,
aby tvorili jednotu. Všetko, čo prežívame, sa má stať
stretnutím s Bohom.
Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
pripravila Komunita z Grandchamp

