18. marec 2018
Sv. Jozef bol pestúnom Pána Jeţiša a pred zákonom bol
jeho otcom a manţelom Panny Márie. Vieme o ňom veľmi
málo, len to, čo je o ňom napísané v Sv. Písme. Pochádzal z
kráľovského rodu, bol potomkom kráľa Dávida. Narodil sa
v Betleheme, no potom neskôr sa presťahoval do Nazareta,
pravdepodobne kvôli práci. Bol chudobným tesárom. V
Nazarete sa zasnúbil s Máriou, tradícia hovorí, ţe vtedy uţ
bol v pokročilom veku. Keď Mária počala, bolo to tajomstvo, takţe ani Jozef o tom nevedel. Tam sa ukázal Jozefov
charakter. Spolu totiţ nebývali ani neţili, a on videl, ţe čaká
dieťa. Zrejme ho to trápilo; podľa vtedajších zvyklostí ju
mal dať ukameňovať. On sa však rozhodol, ţe ju radšej potajomky prepustí, aby jej neublíţil. Vtedy sa mu zjavil Pánov anjel a povzbudil ho, aby si ju nebál zobrať za manţelku, lebo to, čo sa v nej počalo, je od Boha. Jozef poslúchol.
Ďalšia zmienka o ňom je vtedy, keď išiel na základe vládneho nariadenia do Betlehema, keďţe bolo veľké sčítanie ľudu
v Rímskej ríši, do ktorej vtedy patrila aj Palestína. Tam Mária porodila svoje dieťa – Jeţiša, dlho očakávaného Mesiáša. Jozef vţdy vystupuje ako hlava rodiny, ako ten, ktorý sa
má zodpovedne postarať o svoju rodinu. Na štyridsiaty deň
išli do Jeruzalema, aby obetovali Jeţiša v chráme Bohu.
Potom sa vrátili do Betlehema. Do Nazareta zrejme nechceli
ísť kvôli jeho neslávnej povesti. V evanjeliu sa spomína aj
príbeh mudrcov, ktorí prišli do Betlehema pokloniť sa kráľovi. Bolo to asi dva roky po narodení Jeţiša. Keďţe kráľ
Herodes potom číhal na ţivot malému Jeţišovi, Jozef sa
zobral s celou rodinou do Egypta. Tradícia hovorí, ţe tam sa
usídlili v niektorej zo ţidovských osád, asi na severovýchode od Káhiry. Keď nebezpečenstvo pominulo, vrátili sa z
Egypta, ale usadili sa v Nazarete, keďţe krutovláda Herodesovho nástupcu Archelaa pokračovala. Ďalej sa sv. Jozef
spomína uţ iba raz, a to keď sa dvanásťročný Jeţiš stratil v
chráme. Táto krátka správa hovorí o tom, ţe Svätá rodina
viedla usporiadaný ţivot – kaţdý rok chodievali do chrámu,
ako kázal ţidovský zákon. V ďalších rokoch sa Jeţiš vyučil
popri Jozefovi tesárskemu remeslu.Viac zmienok v Evanjeliu o sv. Jozefovi nemáme. Nezachytávajú ani jedno jeho
slovo. Nevieme ani to, kde a kedy zomrel. Asi sa to stalo
ešte pred verejným vystúpením Jeţiša. Jeho sviatok, ktorý
slávime 19.marca, patrí medzi prikázané (u nás na Slovensku je tento sviatok dišpenzovaný, čiţe nie prikázaný). Pápeţ Pius XII. zaviedol sviatok sv. Jozefa Robotníka 1. mája.

V piatok 23.3.2018 budeme od 9:00 spovedať v CSS
STUDIENKA, a následne o 10:00 tam bude sv. omša.
Spoločná sv. spoveď pred Veľkou Nocou v kostole bude
potom v utorok 27. 3. večer od 18:00 do 20:00
Počas pôsteho obdobia budeme mať v našej farnosti
každý týždeň jeden konkrétny úmysel, na ktorý môţeme
v tom týţdni obetovať svoje modlitby, obety, či trápenia.
V nasledújucom týţdni, od 19. do 25. marca 2018 tak
môţeme pamätať na tento úmysel: Za oslobodenie od
závislosti na alkohole a drogách.
V pôstnom období mávame ako obvykle v kostole
poboţnosť kríţovej cesty kaţdý piatok o 17:20 a kaţdú
nedeľu o 15:00. Nasledujúci týždeň majú krížovú cestu
na starosti v piatok modlitby matiek a v nedeľu
bohoslovec Anton Durčák
Nezabudnime, ţe na budúci víkend sa mení čas zo
zimného na letný. Teda v noci, zo soboty 24.3. na nedeľu
25.3. si posunieme hodinky o jednu hodinu dopredu.
Slovensko bude mať novú blahoslavenú. Svätý Otec
František prijal 6. marca 2018 na osobnej audiencii
kardinála Angela Amata SDB, prefekta Kongregácie pre
kauzy svätých, a schválil dekrét o mučeníctve Boţej
sluţobníčky Anny Kolesárovej, ktorú v závere druhej
svetovej vojny zastrelil ruský vojak, pretoţe sa mu
nechcela poddať. Mladé dievča zomrelo, aby si zachovalo
nevinnosť. K jej hrobu vo Vysokej nad Uhom sa uţ dlhé
roky chodia modliť tisícky ľudí z celého Slovenska.
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Kríž je znakom
spásy
Keď prichádzali kedysi misionári do pohanských krajín, kde
sa zachovali zbytky kresťanstva z pradávnych dôb, dávali
domorodci svoju vieru najavo znamením kríţa. Kríţ je
stredom a základom nášho ţivota. Na kríţi pre nás Kristus
trpel, a zomrel, kríţom objal celý svet. Moţno iní trpeli dlhšie a viacej. Avšak obeť Krista niesla pečať Boha, pečať
vernosti. Hriech je také veľké zlo, ţe ho môţe zmazať len
obeť Syna Boţieho. Ako Kristus na kríţi, tak i kresťan je v
prieseč- níku, ohnisku dvoch smerov, vodorovného a zvislého. Zvislý mieri k Bohu. Sú to naše modlitby a obete, celý
náš ţivot, ktorý podávame Bohu. A od Boha ide po zvislom
smere jeho ţivot, milosť a iné dary, ktoré rozdáva svojim
verným. Bez zvislého smeru nemôţe byť ani vodorovný, len
ak by leţal na zemi. A ak leţí na zemi, nedvíha sa k Bohu a
Boh nám nemôţe posielať svoje poţehnanie. Vodorovný
smer - apoštolská činnosť - je rovnako dôleţitý, ale len ak je
pripevnený na zvislom. Pekne o tom píše Chautard v knihe:
Činnosť a vnútorný ţivot. Kríţ učí zdravému spoločenstvu.
Najskôr musíme zakoreniť pevnú vieru v Boha a vzniesť sa
k nemu vrúcnou, nebeskou láskou. Potom môţeme objímať
duše okolo seba a nič nestrácame, naopak, získavame. Veď
sa objímame s Kristom, ktorý povedal: „Čo ste urobili pre
jedného z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili“ (Mt 25, 40). Vidíme to jasne na ţivotoch svätých a
mnohí z nás to uţ preţili i na sebe. Čo sme dali z lásky ku
Kristovi, sa nám vracia v jeho poţehnaní. Získame všetko,
ak to vloţíme do Boţej ruky. Aj hriech stráca svoj osteň,
keď ho odovzdáme cez ruky kňaza k Bohu. V Boţej láske sa
duchovné zlo rozpustí ako hruda ţeleza v peci, ako ľadový
povlak na slnku. Kaţdý, kto hľadá úprimne nejaké riešenie, a
obracia sa s týmto k Bohu, nemôţe nevidieť, ţe posolstvo
kríţa hovorí práve o takom riešení.

ŠTVRTOK

18:00

+ Serafín a Terézia, Sr. Johana a ţivý
Jozef, a za duchovných otcov

06:30

Poď. za 30 r. ţivota a BP pre r. č. 360

18:00

+ rodičia a sestry, a BP pre č. 263

06:30

+ Ţofia

18:00

+ Gabriel č. 656

07:00

NEDEĽA

+ Ľudovít Kovalčík

07:00

+ rodičia a krstní rodičia

08:30

Za Boţí ľud

10:30

PONDELOK
UTOROK

Poď. za 45 a 60 r. ţivota, za deti
a vnúčatá z č. 722

Timotej Boboň (*27.2.2018)

SV. JOZEF, ŢENÍCH PANNY MÁRIE
SLÁVNOSŤ

FÉRIA

Martina Boleková (*26.2.2018)
...nech je ich život Bohu na slávu, svetu na osoh, rodičom na
radosť a im samým na spásu

„Byť na kríţi s Jeţišom je nekonečne viac, neţ len rozjímať
o Jeţišovi na kríţi.“ (Sv. Páter Pio)

„Lásku bez kríţa nenájdeš a kríţ bez lásky neunesieš.“
(Sv. Ján Pavol II.)

„Nikdy nesmieme oddeliť kríţ od Jeţišovej lásky. V
opačnom prípade sa stane ťarchou, ktorú my slabí
nedokáţeme uniesť.“
(Sv. Páter Pio)

STREDA

BP pre brata Jozefa, + Jozef Prokop

18:00
06:30

+ Miroslav Sochuľák č. 71

SOBOTA

PIATOK

V cirkvi sme privítali:

ŠTVRTOK

14:00

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

FÉRIA

FÉRIA

PIATOK

+ Štefan Kšendzulák č. 529

06:30

FÉRIA

SOBOTA

18:00

19.-25..marec
2018

FÉRIA

NEDEĽA

PONDELOK

+ Ján Kuchtiak a ţijúca manţelka
Štefánia č. 718

STREDA

+ rodičia z č. 859 a za dobrý ţivot
krstných detí.

UTOROK

19.-25. marec 2018

KVETNÁ NEDEĽA

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

