SV. ANZELM Z CANTERBURY, biskup, učiteľ cirkvi
Sv. Anzelm sa narodil okolo roku 1033 v šľachtickej
rodine v Aoste v piemontskom kraji v Taliansku. Najmä
vďaka svojej matke dostal veľmi dobré duchovné základy už v detstve. Keď mal pätnásť rokov, požiadal o vstup
do kláštora, no opát ho neprijal z obavy, že jeho otec s
tým nebude súhlasiť. Zanedlho mu zomrela matka a on
sa dal na svetské chodníčky. Odišiel z domu, pretože s
otcom si nerozumel. Prišiel do Francúzska, do kláštora v
Bec (juhozápadne od Rouenu), kde začal štúdiá. Počas
týchto štúdií mu zomrel otec. Anzelm si mal vybrať: či
bude žiť z otcovho majetku alebo či sa ho vzdá a vstúpi
do kláštora. V roku 1060 sa Anzelm rozhodol. Vstúpil do
kláštora v Bec. Po troch rokoch sa tam napriek mladému
veku stal priorom. Niektorí mnísi na to šomrali, ale Anzelm si ich postupne svojou trpezlivosťou a jemnosťou
získal. Dokázal obnoviť v mníchoch nový zápal pre život
v kláštore. Usilovne sa venoval teologickým vedám, písal filozofické a teologické spisy. Postupne za ním začali
prichádzať mnohí ľudia a žiadali ho o radu.
V roku 1078 bol zvolený za opáta, keďže tamojší opát
Herluin zomrel. Ako opát sa musel starať aj o majetky, z
ktorých časť sa nachádzala v Anglicku. Kvôli tomu tam
musel cestovať osobne. Arcibiskupom v Canterbury bol
vtedy jeho starý priateľ Lafranc. Úctivo ho prijal. Dokonca aj sám kráľ Viliam Dobyvateľ si Anzelma vážil.
Odvtedy bol Anzelm v Anglicku žiadaný. Gróf Chesteru
ho žiadal, aby mu pomohol založiť kláštor. Viacerí chceli, aby sa stal biskupom v Canterbury namiesto arcibiskupa Lafranca, ktorý medzitým zomrel. Anzelm sa však
bránil. O to viac, že anglický kráľ Viliam Rúfus závažne
zasahoval do vecí Cirkvi. Zmocnil sa majetkov a bránil
sa novému arcibiskupovi, aby si mohol čím viac užívať
výnosy majetkov arcibiskupstva. Znížil počet mníchov,
utláčal ich, nereagoval na žiadne námietky. No v roku
1093 ho postihol náhly nával nevoľnosti, ktorý ho neopustil viacej dní. Vtedy napísal vyhlásenie, že všetkých
neprávom uväznených prepustí, bezprávie bude spravodlivo trestať. Okrem toho menoval na miesto arcibiskupa
Anzelma. Všetci boli presvedčení, že je to dobrá voľba,
len Anzelm nesúhlasil. Až po pápežskom potvrdení tohto
úradu sa podriadil a v decembri roku 1093 bol vysvätený
sa biskupa. Po krátkom čase však kráľ začal brojiť proti
Anzelmovi. Ten mu totiž nechcel a ani nemohol ustúpiť
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vo veciach Cirkvi. Kráľ sa usiloval podnietiť biskupov,
aby ho neposlúchali, aby sa od neho izolovali. Chcel, aby
ho odvolali. No biskupi to odmietli, keďže nebola
preukázaná žiadna Anzelmova vina. Pápežovi Urbanovi
dokonca kráľ ponúkol každoročný dôchodok, ak zosadí
Anzelma. No pápežský legát to rozhodne zamietol.
Anzelm sám pod vplyvom okolností zvažoval opustiť
Anglicko. V roku 1097 v prestrojení za pútnika vstúpil na
loď v Doveri a odišiel do Francúzska. Nasledujúci rok sa
dostal k pápežovi. Pápeža žiadal, aby ho zbavil diecézy,
no on mu nevyhovel. Anzelm sa teda podriadi, a vrátil sa
do svojho súkromia.
Až do svojej smrti v roku 1109 Anzelm horlivo spravoval
svoju diecézu. Za učiteľa Cirkvi bol vyhlásený v roku
1720.
——————————————————————-

Na budúcu nedeľu, 22.4.2018 bude zbierka na kňazský
seminár.
V týždni od 16. - 22. apríl 2018 je týždeň modlitieb
za duchovné povolania. Pápež František nás preto
povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania
pre Cirkev. Pán to jasne hovorí: „Preto proste Pána
žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38).
Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú
môžeme ponúknuť v otázke povolania. "
14.6.2018 (štvrtok) o 15:00 bude na Spišskej Kapitule
diakonská vysviacka, pri ktorej prijme diakonské
svätenie náš bohoslovec Anton Durčák. Kto by mal
záujem ísť na túto vysviacku, nech sa zapíše na papier
vzadu za lavicami. Autobusy budeme objednávať podľa
počtu prihlásených.
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Odvaha, či strach?

Síce boli učeníci blízko pri Ježišovi, počuli ho hovoriť
o tom, že bude trpieť, ale potom vstane z mŕtvych, no
keď prišiel Ježiš medzi nich v oslávenom tele, naľakali
sa. Po stretnutiach so zmŕtvychvstalým Ježišom sa z
nich postupne stávajú neohrození a zapálení svedkovia
Ježiša Krista.
Keď premýšľam nad tým, ako zmenili ustráchaných
učeníkov stretnutia s Ježišom, pýtam sa sám seba: Ako
môj život zmenila smrť a vzkriesenie Ježiša Krista?
Cítim sa byť odvážnym svedkom viery v Boha? Som
pokojnejším a radostnejším kresťanom? Svedčia
o mojej viere moje skutky, moje životné postoje, moje
vyslovené slová? Mení sa niečo v mojom vnútri
po tejto Veľkej noci? Alebo si naďalej „vykračujem“
po starých chodníčkoch, ktoré mi tak veľmi vyhovujú!
Túžim poznať, čo odo mňa Boh očakáva?

18:00

Za krstné a birmovné deti

14:00

Za BP pre matku a pre rodinu č. 514

18:00
06:30

V cirkvi sme privítali:
Matej Murín (*1.3..2018)

FÉRIA

FÉRIA

+ rodičia Brandysoví č. 557

06:30

BP pre rod. Boboňovú č. 363

18:00

Voľný úmysel

18:00

+ rodičia č. 798

07:00

+ manžel a BP per rod. 761

07:00

Poď. za 40 r. manželstva a za BP pre
rodinu č. 658

08:30

Za Boží ľud

10:30

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

STREDA

18:00

OHLÁŠKY
Pavol Večerek, syn rodičov Emila a Emílie, rod. Buknovej
narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Zákamennom,
a Iveta Boboňová, dcéra rodičov Jozefa a Marty
r. Chromuľákovej, nar. v Dolnom Kubíne, bývajúca
v Novoti.

Kto si myslí, že je kresťan len preto, že chodí do kostola,
mýli sa. Veď nikto nie je auto len preto, že chodí do garáže.

FÉRIA

FÉRIA

PIATOK

Za zdr. a BP pre rodinu č. 139

ŠTVRTOK

Karolína Pisoňová (*28.3.2018)

FÉRIA

SOBOTA

STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 do
sv. omše.

PONDELOK

BP pre rod. a pre deti s rodičmi č. 771

Poďakovanie a BP pre rodinu č. 19

NEDEĽA

06:30

UTOROK

Za duše v očistci, č. 793
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SV. ANZELM, BISKUP
ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA

NEDEĽA

UTOROK

PONDELOK

16.-22. apríl 2018

TRETIA VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA
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