O jednom paríţskom arcibiskupovi sa hovorí, ţe keď bol v
čase prenasledovania Cirkvi uvrhnutý do väzenia a
odsúdený na smrť, krátko predtým, neţ bol vyvedený na
popravisko, spozoroval vo svojej cele malé okienko, ktoré
malo podobu kríţa. Na horný koniec ramena napísal slovo
výška, dole hĺbka, a na kaţdú stranu ramena šírka.
Ak dnes vo veľký piatok máme pred svojím zrakom Kristov
kríţ, tento nám naozaj vyjadruje výšku, hĺbku a šírku Boţej
lásky. Vyjadril to aj sv. Ján vo svojom evanjeliu týmito
slovami: „Boh tak miloval svet, ţe dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale
aby mal večný ţivot― (Jn 3, 16). A pri Poslednej večeri
hovoril o tom aj sám Jeţiš: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten,
kto poloţí svoj ţivot za svojich priateľov― (Jn 15, 13).
Z tejto príčiny uţ apoštol Pavol povedal, ţe nič iného
nebude hlásať, iba Krista, a to ukriţovaného.
My si túto pravdu ako kresťania uvedomujeme, a preto
kaţdý rok na pamiatku jeho smrti a nášho vykúpenia
ozdobujeme Boţí hrob, v ktorom si uctievame jeho trpiace
telo a voláme: Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo
si nás svojou smrťou vykúpil!
Naozaj, ako to hovorí jedna mládeţnícka pieseň, ţe
„Boţia láska je tak krásna, pochop, ţe nás tak miloval, ţe
nám svojho Syna poslal a v ňom nám spásu dal!―... Ale táto
pieseň hovorí aj o čosi inom: „Keby sme sa ponorili všetci
do lásky Kristovej, bol by celkom inakší svet. Všetky naše
bôle by sa dali ľahšie zniesť.―
Istý maliar (Matthias Grünewald) namaľoval obraz, na
ktorom umiestnil sv. Jána Krstiteľa pod kríţ. Nebolo to
náhodou. Krst a kríţ patria k sebe. Kaţdý pokrstený musí
ísť tou cestou: v poslušnosti Boţej vôle, cez kríţ
k vzkrieseniu.
Tomu nás učí svätý kríţ. Niet nič lepšieho, čo by sme
vzali ako recept na otvorené ľudské rany v kaţdej dobe a za
kaţdých okolností. V ukriţovanom Spasiteľovi sa Boh
stotoţnil s kaţdou ľudskou bolesťou. Kto je človekom, musí
trpieť. Rozdiel je len v tom, ţe veriaci človek trpí s rukami
pozdvihnutými k Ukriţovanému, kým neveriaci so zaťatými
päsťami - a teda bez zásluh.
Z hudobnej výchovy vieme, ţe ak je pred notovou
značkou kríţik, ţe tón sa zvýši. Podobne ak pred trpiacou
dušou stojí kríţ, jeho duša sa dvíha k výšinám iného sveta, k
Bohu. Trebárs i keď naďalej ostane ten ţivotný kríţ ťaţký,
ale Ukriţovaný nám ukáţe akékoľvek utrpenie v správnych
rozmeroch a tým nás zbaví všetkého, čo nemôţeme
pochopiť.

25. marec 2018
Dnes, na Kvetnú nedeľu, bubd popoludní súbeţne 2
kríţové cesty: Na Modlovku bude viesť kríţovú cestu
bohoslovec Anton, a v kostole Štefan Kolenčík. Obidve
začnú o 15:00
Vo Veľkom týţdni môţeme vo svojich modlitbách a
obetách pamätať na tento úmysel: Za kňazské a rehoľné
povolania.
Spoločná sv. spoveď bude v našej farnosti v utorok 27.3. od
18:00 do 20:00. Vyuţite k spovedi prítomnosť viacerých
kňazov. Táto sv. spoveď je zároveň aj prvopiatková.
Od piatku 30.3. sa budeme pred sv. omšami modliť
Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. Vyzdvihnúť si ho
môţete vzadu na stolíku.
VEĽKONOČNÉ TROJDNIE
Zelený štvrtok: Sv. omša začne o 18:00 a po nej bude do
polnoci otvorený kostol pre bdenie s Kristom v Getsemanskej
záhrade.
Veľký piatok: Obrady začnú v kostole o 15:00, po nich bude
vyloţená Sviatosť oltárna pri Boţom hrobe aţ do 21:00.
Kríţová cesta potom začne o 21:00 od kostola.
Biela Sobota: Počas celého dňa, od 9:30 do 19:15 bude
vyloţená Sviatosť oltárna pri Boţom hrobe, kde môţeme
prísť a v tichosti, s vďačnosťou v srdci rozjímať o udalostiach
týchto dní. Sv. Omša Veľkonočnej vigílie začne o 19:30,
nezabudnime si na ňu priniesť sviece.
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Chváľme Pána
Svätý Augustín v jednej zo svojich kázní poukazuje na fakt,
ţe pre Jeţiša oslava Kvetnej nedele, keď to vezmeme pragmaticky, nebola ktovieaká česť. Veď on je Kráľ neba i zeme,
ktorému sa klaňajú vojská anjelov, a tu ho dav tituluje „kráľ
Izraela―. Vlastne mu tak ubrali na cti. Nie dav preukazuje
Jeţišovi primeranú úctu, ale Jeţiš ako dobrý kráľ hľadí milosrdne na svoj ľud a necháva ho prevolávať mu na slávu tak,
ako vie.
„Naše chvály nepridávajú nič k tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse,― znie jeden liturgický text. Chvála Boha
nie je potrebná preto, ţe by si Boh potrpel na ľudskom uznaní. Ani Jeţiš si na osliatko nesadol pre ľudské uznanie. Boh
prijíma naše chvály a aj nás k nim povzbudzuje, ale to preto,
lebo je to uţitočné pre nás.
Chválou totiţ uznávame veľkosť Boha a umiestňujeme ho na
miesto, ktoré mu patrí – na trón nášho ţivota. A keď je Boh
tam, všetko môţe začať správne fungovať. Pretoţe to, čo
nefunguje, nefunguje preto, ţe sme sa to snaţili riadiť sami.
Boh rešpektuje našu slobodu, on sa na trón nášho srdca nenatláča. Ale najlepšie, čo môţeme urobiť, je vyznať, ţe on je
Boh a ţe mu to miesto patrí. Ešte len potom uvidíme, aký
krásny môţe byť ţivot…

V cirkvi sme privítali:
+ mamu a + členov rodiny, za BP pre
tetu č. 962

18:00

Alex Fedor (*12.3.2018)

+ rodičia Fafaľákoví a
+ Mária Blašťáková

06:30

Jozef Kuchťák (*9.3.2018)

Za duch. otcov a mimoriadnych
rozdávateľov sv. prijímania

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

18:00

Na úmysel celebranta

18:00

Obrady veľkého piatku

15:00

Na úmysel celebranta

19:30

Na úmysel celebranta

07:00

Na úmysel celebranta

08:30

Za Boţí ľud

10:30

Keď ti niečo ťaţké alebo nepríjemné vstúpi do cesty, spomeň si
na ukriţovaného Krista a buď pokojný.
(Sv. Ján z Kríţa)

Kto má lásku, ten sa pred svetom nehanbí za skutky, ktoré koná
pre Boha. (Sv. Ján z Kríţa)

Ak duša neodhodí starosti tohto sveta a neskrotí ţiadostivosti,
ide k Bohu ako človek, ktorý ťahá voz do kopca.
(Sv. Ján z Kríţa)

PONDELOK

06:30
UTOROK

Za spásu duše + z rod. a BP pre
prastarého otca z č. 298

STREDA

18:00

ŠTVRTOK

Na česť Ducha Svätého

Adorácia bude vo štvrtok, v piatok aj v
sobotu, podľa rozpisu.

PONDELOK VEĽKÉHO TÝŢDŇA

UTOROK VEĽKÉHO TÝŢDŇA

STREDA VEĽKÉHO TÝŢDŇA

ZELENÝ ŠTVRTOK

PIATOK

06:30

VEĽKÝ PIATOK

SOBOTA

+ z rod. Šustekových a Furgalákových z
č. 377

26. marec –1. apríl
2018

BIELA SOBOTA

NEDEĽA

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

26. marec—1. apríl 2018

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Lektorská služba (nedeľa, prikázaný sviatok) - skupina: 1

