(...) a rozdeľovali ich všetkým, podľa
toho, ako kto potreboval. Deň čo deň
svorne zotrvávali v chráme, po domoch
lámali chlieb a s radosťou a úprimným
srdcom požívali pokrm“ (Sk 2,44-46).
V tom je zmysel a princíp.
Ako inak sa táto stavba uskutočňuje,
než prevzatím pastoračnej zodpovednosti
za seba navzájom i za Cirkev a za svet, ako
to sv. Ján Pavol II. definuje v Christifideles
laici ako jednu z dvoch podmienok
živosti farnosti a Cirkvi? A čím iným oná
„pastoračná zodpovednosť“ je, než tým:
byť si vzájomne otcom, matkou po vzore
Boha, nášho Otca? A čo iné je potom náš
vlastný duchovný život, než odhaľovanie,
čo vo mne bráni tomu, aby som takto žil
s mojimi bratmi a sestrami v Cirkvi (bez
ohľadu na to, ako to zvládajú oni, veď
aj keby boli moji smrteľní nepriatelia
a nielen moji nedokonalí bratia a
sestry na rovnakej ceste k svätosti, aj
tak by som ich mal milovať!) a v sile
Božej milosti odstraňovanie všetkých
prekážok takéhoto života a takejto
lásky, ako nabáda sv. Ján Pavol II., keď
hovorí, že musíme „premáhať egoistické
pokušenia, ktoré nás neustále napádajú
a budia rivalitu, karierizmus, nedôveru
a žiarlivosť“ – a hľadanie spôsobu,
ako tomuto dielu slúžiť čo najlepšie a
najdokonalejšie? Kruh sa uzatvára, keď
si spomenieme, že nehrešiť znamená, že
konáme nie svojvoľne, ale podľa Boha:
„Ak viete, že [Kristus] je spravodlivý,
vedzte, že každý, kto koná spravodlivo, z
neho sa narodil“ (1 Jn 2,29) a toto naše
konanie a život podľa Boha sa prejavuje
práve vzájomnou láskou, budujúcou náš
nový Dom, Cirkev: „Milovaní, milujme sa

navzájom, lebo láska je z Boha a každý,
kto miluje, narodil sa z Boha a pozná
Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo
Boh je láska“ (1 Jn 4,7-8). A nakoniec, čo
iné je život tejto Rodiny, než to, že si aj
svojimi nedostatkami, nedokonalosťami a
chybami vzájomne slúžime pri odhaľovaní
našich vlastných nedokonalostí každý sám
v sebe (práve tým, že si uvedomujeme,
že nám tu niečo vadí, tam niečo lezie na
nervy a zase inde nás čosi štve, zraňuje,
uráža, ponižuje – to všetko odhaľuje našu
vnútornú pýchu a sebectvo, korene hriechu
a prekážky nebeského života) a súčasne si
svojou láskou, vierou, nádejou, súcitom a
milosrdenstvom i odpúšťaním navzájom
pomáhame prekonať ich a byť z nich v sile
Božej milosti uzdravení a oslobodení? Ak
toto robíme, ak takto žijeme, zhromaždení
a vzájomne si pomáhajúci k svätosti, čiže
k dokonalosti lásky, potom sme Cirkvou,
potom sme opravdivou Božou stavbou
a sami zo seba budujeme svoj večný
príbytok, svoju vlastnú časť Nebeského
Jeruzalema, ktorá v ňom ostane naveky a
my s ňou. Toto je podstata nášho nového
života v Kristovi: Sme budovateľmi Cirkvi.
Ona je spoločný podnik Boha a človeka.
Ona je novou Archou, určenou na to, aby
sa plavila vlnami večnosti v žiare Božej
slávy – a zem je lodenicou, kde ju sami zo
seba staviame tým, že sa učíme byť jedno
Telo – Kristovo Telo, a jeden Duch – Boží
Duch.
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rodinná katechéza
Hriech znamená to, že konáme „podľa
žiadostí svojho tela (čiže starého človeka
v nás, nášho ega)“. Ideme si proste svojou
cestou, na vlastnú päsť, nezávisle od Boha,
sami sebe sme si pánmi i bohmi a robíme to,
čo sa nám pozdáva, na čo máme chuť, po čom
sme svojim telom či mysľou zatúžili. Kresťan
je potom človek, ktorý tento hriech už viac
nekoná – Pavol i Ján u kresťanov v súvislosti s
hriechom hovoria v minulom čase a vysvetľujú,
že Kristus nás z neho svojou milosťou vzkriesil.
Miesto hriechu kresťan koná „dobré skutky,
ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali“ (Ef
2,10). Čo za skutky to sú, čo za dielo to je?
Kresťanstvo je vo svojej podstate príbehom
emigrácie. Tak, ako predkovia opúšťali Európu
a odchádzali do Ameriky, aby si tam vybudovali
nový domov, v ktorom budú bývať, aj my
ako kresťania opúšťame svet v zmysle jeho
cieľov a predstáv a hodnôt, života, konania a
správania a zhromažďujeme sa v Cirkvi, aby
sme si spoločne postavili nový dom, Boží
Dom, Nebeský Jeruzalem, náš nový domov a
večný príbytok, ktorý sa Božou mocou stavia
tu na zemi, aby raz bol v Nebi. Schádzame sa,
aby sme postavili nie pominuteľnú stavbu, ale
aby sme samých seba okresali do tvaru Božích
kvádrov a spoločne sami zo seba budovali Boží
Dom, Božiu Cirkev, ktorá sama je touto stavbou
a aby sme do nej, podľa Božej túžby „aby boli
všetci ľudia spasení a poznali pravdu“ (1Tim
2,4), vbudovali aj všetkých ostatných ľudí,
ktorí ešte žijú vo svete v hriechu.

Toto znamená nehrešiť, ako o tom píše
Ján vo svojom liste, že „Kto ostáva v ňom [v
Kristovi], nehreší“ (1 Jn 3,6). Už viac nežijeme
každý podľa seba. Ani nesledujeme každý
svoj cieľ. Namiesto toho sme sa pridali k Božej
stavebnej parte, k tým jediným opravdivým
slobodným murárom, ktorými sú Boží
budovatelia Božej Cirkvi, aby sme spolu v
hlbokej jednote a koordinácii ako dokonalý
tím nie podľa svojich predstáv ale podľa Božích
predstáv, podľa Božieho volania a pod Božím
vedením (ktoré zaznieva v Písme, v náuke
Učiteľského úradu Cirkvi a vo vnuknutiach a
proroctvách Ducha) uprostred sveta spoločne
stavali svoj nový Domov, príbytok, v ktorom
mienime žiť naveky.
Svet nikdy nebude Božím Kráľovstvom
a Cirkev nikdy so svetom nesplynie. Vždy
bude vo svete, ale nie zo sveta (Jn 7,14-16),
vždy bude oným „malým stádom“ (porov. Lk
12,32). Uprostred sveta tak budujeme Cirkev
ako alternatívnu realitu k realite sveta, ako
paralelnú spoločnosť, niečo ako tieňový svet
– aj doslova, pretože je pozemským tieňom
opravdivého Sveta, o ktorom vraví Boh
„Hľa, všetko robím nové“ (Zjv 21,5). Takto
to pochopila už raná Cirkev na Turice, keď sa
všetci, čo uverili, zhromaždili, aby spoločne
sami zo seba vybudovali Božiu stavbu, Boží
dom, svoj nový príbytok, ktorý pretrvá až do
večnosti, svoj večný Dom v Nebi: „Všetci, čo
uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné.
Predávali pozemky a majetky (...)
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ÚMYSLY SVÄTÝCH LITURGIÍ A BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK V TÝŽDNI
OD 13. MÁJA DO 19. MÁJA 2019

ÚMYSLY SVÄTÝCH LITURGIÍ A BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK V TÝŽDNI
OD 20. MÁJA DO 26. MÁJA 2019
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PONDELOK
13. máj

630
00

14. máj

18

Akatist k PB 1-4 ikos

6
1130
1200
1800
45

STREDA
15. máj

AKATIST K PB 5 – 7 IKOS

* ANNA
3. ČAS
* KAROL, IVETA, LÍVIA

715

1800
30

00

12

17. máj

SOBOTA

† DUŠAN

1800

† HELENA, JOZEF, MICHAL, MÁRIA

2000

TICHÁ ADORÁCIA + KORUNKA K BM

715
1715
00

18

18. máj

NEDEĽA O SAMARITÁNKE

19. MÁJ

00

UTOROK
21. máj

STREDA
22. máj
Na večernej sv. liturgii káže
o. Marián Kuffa

ŠTVRTOK
23. máj

*

TÁŇA S RODINOU

† JOZEF, JÁN, MÁRIA, ANNA, MICHAL, JÁN
Akatist k PB 11 – 13 ikos
KLÁŠTOR SESTIER BAZILIÁNOK

CZŠ – SV: JURAJA

† ANNA,JÁN,JOZEF,MÁRIA,DEMETER,MÁRIA,JÁN,MICHAL

† JOZEF, ANNA
MOLEBEN K PB

630
1530
1700
1800

* JAKUB, SIMONA
Spolok sv. Jána Krstiteľa - beseda
F6 zmierenie tour – slováci, romovia, rusíni
† JÁN, ANNA † JURAJ

630
1200

KLÁŠTOR SESTIER BAZILIÁNOK

17

15

00

Požehnanie kňazmi

† ANNA
RUŽENEC ZA ZÁVISLÝCH

PIATOK

630

* MAREK, MONIKA

MOLEBEN K BL. P.P. GOJDIČOVI + POŽEHNANIE S RELIKVIOU

VOĽNICA

DETSKÝ ZBORIK V CHRÁME

24. máj

1800

† JURAJ, ZUZANA

† JOZEF

SOBOTA
25. máj

1900

STRETKO MLÁDEŽE

4

30

8

00

* PAVOL, VITALIJ

700

SV. RUŽENEC + 1. ČAS

Odchod autobusu do Krakova

* ZA FARSKÉ SPOLOČENSTVO SL.
* KATARÍNA S RODINOU SL.
* MILAN S RODINOU CSL.
VEČIEREŇ + KORUNKA K BM

* PETER, MÁRIA, RADOSLAV S RODINOU SL.

715

Ranné modlitby

1845

Eucharistická pobožnosť

00

* MÁRIA S RODINOU

8

00

18
7

NEDEĽA PO PASCHE O SLEPOM

26. MÁJ

18

1. ČAS

† JOZEF 40 DŇOVÁ † ANNA ROČNÁ

MOLEBEN K BL. P.P. GOJDIČOVI + POŽEHNANIE S RELIKVIOU

00

6
1130
1200
1800
1845

1845

1430

6
1800
1845

† JÁN, SVETLANA

800
915
1030

30

18

PÚŤ DO SANKTUÁRIA BOŽIEHO
MILOSRDENSTVA V KRAKOVE

20. máj

KLÁŠTOR SESTIER BAZILIÁNOK

SV. RUŽENEC ZA ZÁVISLÝCH

30

PONDELOK

AKATIST K PB 8 – 10 IKOS

1715

6
PIATOK

CZŠ

† JÁN, ANASTÁZIA
* HELENA

630

6

16. máj

KLÁŠTOR SESTIER BAZILIÁNOK

18

1845

ŠTVRTOK

PAVEL

* MÁRIA

00

UTOROK

* MILAN, ANNA, AGÁTA, DANIEL, TOBIÁŠ, BEÁTA,

18

30

615

1. ČAS

00

Sv. liturgia v neokatechumenátnom spoločenstve
SV. RUŽENEC A 1. ČAS

800
915
1030

* Za farské spoločenstvo SL.
CZŠ sv. Juraja * MICHAL, ĽUBOŠ S RODINOU
* ZDENKA, EDITA CSL.

1430

VEČIEREŇ + KORUNKA K BM

1800

* HELENA

SL.

Sv. liturgie v nemocnici: 13.5.–14:00, 15.5.–14:00, 20.5.–14:00, 22.5.–14:00, 27.5.–14:00, 29.5.–14:00.
Sv. liturgie v domove dôchodcov: 17.5.–8:30, 19.5.–8:30, 24.5.–8:30, 30.5.–8:30.

