ROK SVÄTÉHO JOZEFA
„Otcom sa človek nerodí, ale sa ním stáva, keď sa ujíma
starostlivosti o dieťa“ a keď preberá zodpovednosť za
jeho život, poznamenáva ďalej pápež František. Žiaľ, v
súčasnej spoločnosti sa často „deti zdajú byť sirotami
bez otcov“, ktorí by boli schopní „uviesť ich do životnej
skúsenosti“, nebrali ich upäto či vlastnícky, ale učili ich
byť „schopnými rozhodnutí, slobody, štartu do života“.
V tomto zmysle má Jozef prívlastok „najzdržanlivejší“,
čo je „opakom ovládania“: on totiž „vedel milovať
mimoriadne slobodným spôsobom“, „vedel nedávať
sám seba do stredu“, aby položil do stredu svojho života
Ježiša a Máriu. Jeho šťastie je „v sebadarovaní“. Nikdy
nie znechutený a vždy dôverujúci Jozef zostáva v tichu,
bez ťažkania si, ale v „konkrétnych prejavoch dôvery“.
Jeho postava je teda výsostne príkladná - zdôrazňuje
pápež František - vo svete, ktorý „potrebuje otcov a
odmieta pánov“, odmieta tých, ktorí si mýlia „autoritu s
autoritárstvom, službu so servilnosťou, konfrontáciu s
utláčaním, dobročinnosť s asistencializmom, silu s
deštrukciou“.
V liste Patris corde je aj poznámka pod čiarou č. 10,
ktorá odhaľuje jeden životný zvyk pápeža Františka: už
štyri desiatky rokov sa každý deň po ranných chválach
modlí k sv. Jozefovi modlitbu prevzatú z francúzskej
modlitebnej knihy Kongregácie rehoľníčok Ježiša a
Márie z 19. storočia. Ide o modlitbu, ktorá „vyjadruje
nábožnosť a dôveru“ voči sv. Jozefovi, ale aj „určitú
výzvu“, vysvetľuje pápež František a uvádza jej znenie:
„Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť
možnými veci nemožné, príď mi na pomoc v týchto
chvíľach úzkosti a ťažkostí. Vezmi pod svoju ochranu
situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujem, aby mali
šťastlivé vyriešenie. Môj milovaný Otec, všetku svoju
dôveru vkladám do teba. Nech sa nepovie, že som ťa
vzýval márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a
Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja
moc. Amen.“
Prevzaté z vaticannews.va/sk

(pokračovanie z titulnej strany)

Keďže ešte stále platia prísne protipandemické
opatrenia, a nie je možné spoločne sa stretnúť na
celodiecéznej púti, vytvorme navzájom duchovné
spoločenstvo. Spojme sa navzájom so všetkými,
ktorí prežívajú ťažké životné obdobie spôsobené
pandémiou Covid-19. Myslime na tých, ktorí sú v
nemocniciach, kde zápasia o svoj život a na
všetkých lekárov a zdravotný personál, ktorí sa o
nich starajú. Spomeňme si na tých, ktorí
oplakávajú svojich zosnulých. Spojme sa
duchovne aj s tými, ktorí prežívajú opustenosť a
samotu v karanténe. Vytvorme duchovné
spoločenstvo pútnikov navzájom spojených v
modlitbe. Obetujme všetko to, čo v týchto
ťažkých časoch prežívame a aj za zdarný priebeh
Kauzy blahorečenia, za všetkých, ktorí sú do tejto
kauzy zapojení. A prosme aj za nového
diecézneho biskupa, aby nám Boh vo svojej láske
a dobrote daroval takého
biskupa, akým bol Boží
sluha
biskup
Ján
Vojtaššák.
Mons. Ján Kuboš,
administrátor Spišskej diecézy

Plagát a viac informácií
o výročí
biskupskej
vysviacky božieho sluhu
Jána Vojtaššáka nájdete na
farskej stránke.
SH
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PAMÄTNÝ DEŇ

BISKUPSKEJ VYSVIACKY
100. výročie biskupskej vysviacky
Božieho sluhu Jána Vojtaššáka
13. február 2021
Sme plní vďačnosti za dar, ktorý Spišská diecéza
dostala v osobe biskupa Jána Vojtaššáka,
verného, starostlivého a dobrého pastiera
Božieho ľudu ochotného dať život za jemu
zverené stádo. Pastiera, ktorý nezutekal pred
dravými vlkmi. Pred očami máme jeho príklad
oddanosti Svätému Otcovi a vernosti Cirkvi a
Pravde. Jeho mučenícke svedectvo, príkoria,
ktoré hrdinsky znášal a jeho príklad dal silu
mnohým ďalším verne kráčať za Kristom po
kľukatých cestách životnej kalvárie. Sme vďační
za jeho život pokory a modlitby.
13. februára 2021 spoločne poďakujeme za dar
jeho biskupskej služby nielen pre našu Spišskú
diecézu, ale aj pre celé Slovensko. V Katedrále sv.
Martina v Spišskej Kapitule bude celebrovať
slávnostnú sv. omšu Mons. Cyril Vasil, apoštolský
administrátor Košickej eparchie. Svätá omša

bude vysielaná v priamom prenose
Rádia Lumen a TV Lux o 10:30
(pokračovanie v strede)

POĎAKOVANIE
Adorácia vo štvrtok nebude

8. – 14. február 2021
Pondel. + Gabika (1 rok) č. 162 (SH)
18:00 priamy prenos
ZBP pre deti, vnúčatá a krstné deti
17:00
č. 468 (SH)
Utorok
Poď. za 50 r. života a + rodičov a
18:00
krstných rodičov č. 141 (RH)
priamy prenos
14:00 Na úmysel celebranta (RH)
Streda detská sv. omša priamy prenos
18:00 + rodičov Serdelových a Šustekových
č. 350 (SH) priamy prenos
17:00 + Margita Račáková a ZBP pre Elizabet
Štvrtok č. 755 (RH)
18:00

17:00
Piatok
18:00
7:00
Sobota
8:30
Nedeľa
10:30

Za + rodičov Ovšákových a Vlčákových
a za ZBP pre rodinu č. 323 (SH)
priamy prenos
+ Janka Poletová (1. r.) (RH)
za duše v očistci a úmysly Panny Márie
č. 750 (SH)
svätá omša pre mládež priamy prenos
+ Mária Mikolajčíková (15. r.) 411 (RH)
priamy prenos
+ Štefan a Emil Šustek a ZBP pre mamu
č. 348 (RH)
Za Boží ľud (SH) priamy prenos

Na detskú omšu nakresli Narodenie Pána Ježiša
Obrázky môžete vhodiť do krabičiek v stredu
v škole. Na detskej omši bude žrebovanie. Kresliť
môže každé dieťa, aj keď nevidelo detskú omšu cez
internet, ale urobte všetko preto, aby ste sväté omše
sledovali.
RH
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Féria

Uto

Féria
Sv. Školastiky, panny
spomienka
Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej
ľubovoľná spomienka

Str
Štv

Féria

Pia
Sob
Ned

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
ŠIESTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

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

SVIATOSŤ KRSTU PRIJALI
6.2.2021
7.2.2021

Nancy Bulvasová
Johanka Dibdiaková

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

VTIP
Mladý muž príde za rabínom a hovorí: "Rabbi, ja som
ateista."
Rabín: "Chápem Vás, čítali ste Nietzscheho a to Vás
presvedčilo..."
Mladík: "Nie, nečítal."
Rabín: "Tak možno ste čítali Freuda a to Vás
presvedčilo..."
Mladík: "Nie, ani Freuda som nečítal."
Rabín: "Aha, takže ste čítali Marxa..."
Mladík: "No, po pravde nič také som nečítal."
Rabín: "Aha, tak to potom nie ste ateista, ale
nevzdelanec."

Za milodary
na farský účet prišli viaceré milodary (aj bez toho aby
som k tomu farníkov vyzýval)

Za bezkontaktnú svätenú vodu
Bohuznámi farníci darovali pre náš kostol elegantný
dávkovač svätenej vody. Všetko je pripravené na to, aby
sme mohli opäť navštevovať náš chrám.

Tento týždeň prebieha ONLINE

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA
Ako na to?
Manželia sa spolu rozhodnú pre účasť na NTM
Každý deň v týždni si otvorte stránku www.ntm.sk/ntmdoma/
a pozriete si krátke video na daný deň
a porozprávate sa o tom.
Každý deň od 10:00 tu nájdete k jednotlivým témam
krátku inšpiráciu a zaujímavé video alebo tip na aktivitu
vo dvojici. Väčšina z ponúkaných materiálov bude
dostupná od zverejnenia stále, a teda si budete môcť
zvoliť - pre vás najvhodnejší čas - kedy si ich pozriete či
urobíte.
Môžete si pozrieť aj sprievodné výzvy a inšpirujúce
články.
Riaditeľ výskumu Marriage Foundation Harry Benson k
téme bezpečia v manželstve napísal:
"Každý chce lásku, na ktorú sa môže spoľahnúť. Keď
niekoho milujeme, chceme, aby nás miloval tiež, aj keď
to nie je jednoduché. Chceme dôveru, istotu a bezpečie.
Keď sa niekomu otvoríme, podstupujeme obrovské
riziko. Preto sa potrebujeme cítiť v bezpečí emocionálne, fyzicky a tiež mať pocit bezpečia, plynúci
zo záväzku."
celý článok na www.ntm.sk

