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„Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“

K Ježišovi pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“
On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“
Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“
Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja

krstený?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete
pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“

Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za
vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami
veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa
dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“ Mk 10, 3545

Keď Ježiš prvý raz oznámil učeníkom, že bude trpieť, zakročil
Peter, ktorý mu otvorene povedal: „Pane, to sa ti nesmie stať.“ Keď
Ježiš predpovedal svoje utrpenie druhý raz, evanjelium uvádza, že
učeníci mu opäť nerozumeli a opýtať sa ho báli. A čo je smutné,
následne sa cestou hádali, ktorý z nich je najväčší.

Po tretej predpovedi utrpenia by sme od učeníkov očakávali
aspoň náznak pochopenia a empatie. Nestalo sa tak  dvaja učeníci
Jakub a Ján žiadajú od Ježiša vyznamenanie – sedieť v sláve po
pravici a ľavici. Vieme o nich, že pochádzali zo zámožnej rodiny,
keďže ich otec vlastnil významnú rybársku firmu. Na čas sa Jakub
a Ján prepychu vzdali, ale zrejme očakávali, že Ježiš im to raz
vynahradí.

„Chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“ – to je bežný
tón našich modlitieb. Cez naše modlitby si robíme nárok na to, aby

bol Boh vykonávateľom našich prianí. „Raz ma Boh vypočul v tom,
o čo som ho prosil, a mal som dosť“, povedal istý kresťanský púštny
otec. „Od tej doby som ho začal prosiť, aby vykonal len svoju vôľu.“

Svätý Augustín v tejto súvislosti povedal: „Boh vo svojej
múdrosti najlepšie vie, čo potrebujeme a vo svojej láske nám to
môže a chce dať. Niekedy nás však nechá prosiť i celé roky, až
medzičasom pochopíme, že to, za čo sa modlíme, ani nie je tak
dôležité. Pri modlitbe ale nadväzujeme a udržiavame vzťah s Bohom
a to je oveľa dôležitejšie ako to, za čo sa modlíme.“

Zaujímavé je tiež si všimnúť, že Ježiš sa pýta Jakuba a Jána: „Čo
chcete, aby som vám urobil?“ Chce teda, aby sme mu vyjadrovali
svoje túžby  aj tie pomýlené. Veď my nemáme zlý úmysel, keď sa za
niečo konkrétne modlíme, len trvá čas, kým isté veci pochopíme.

 Peter a Oľga Kurhajcoví 

„Nikto z nás nemôže povedať: ‚Ale ja s tým nemám nič do činenia,
oni vládnu...‘ Nie, nie! Ja som zodpovedný za ich vládu a musím
robiť, čo sa len dá, aby oni vládli dobre. Musím mať účasť na politike
najlepšie ako môžem, hovorí sociálna náuka cirkvi. Je to jedna z
najvyšších foriem činorodej lásky, pretože to znamená slúžiť
spoločnému dobru. Nemôžem si umývať ruky. Všetci musíme niečím
prispieť!“ Aj týmito slovami z jednej zo svojich kázni nás pápež
František vyzýva k aktívnemu participovaniu sa na správe vecí
verejných a zároveň nám – kresťanom – pripomína našu
nezastupiteľnú úlohu v nej. A ako ďalej pripomína svätý otec
František: „Dobrý katolík zasahuje do politiky a ponúka zo seba to
najlepšie, aby vládca mohol vládnuť. Ale čo je to najlepšie, čo
môžeme ponúknuť vládcom? Modlitba! To je to, čo hovorí Pavol:
modlitba za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších
miestach. ‚Otče, ale toto je zlý človek, musí ísť do pekla...‘ ‚Modli sa za
neho, modli sa, aby dokázal vládnuť dobre, aby mal rád svojich ľudí,
aby slúžil svojmu ľudu, aby bol pokorný!‘ Kresťan, ktorý sa nemodlí
za predstaviteľov, nie je dobrý kresťan! ‚Otče, ale ako sa mám modliť
za tohto? Je to osoba, ktorá nie je poriadna... ‘ ‚Modli sa, aby sa
obrátila!‘ Modli sa teda. A toto nehovorím ja, hovorí to svätý Pavol,
Božie slovo.“

Výzvu pápeža Františka na aktívne prežívanie politiky prijali pre
nadchádzajúce komunálne voľby , ktoré sa uskutočnia 10. novembra
2018 aj niektorí farníci z našej farnosti, a to konkrétne:

Za PodhájStráne Mgr. Dávid Marko a Tomáš Jedinák,
za Ľadoveň Ing. Michal Kráľ, za MartinSever Mgr. Ondrej Marko
a za MartinZáturčie Mudr. Milan Benko

Za Fain č. 23 ďakujeme Dávidovi Markovi zo Strání.

Kresťan a politika?
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Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne
ďakujeme farníkom z časti mesta Prednádražie. Na budúci týždeň
prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.

Prvé sväté prijímanie – Rodičom a prvoprijímajúcim deťom
oznamujeme, že ďalšia katechéza bude v utorok v rámci večernej
svätej omše o 17:30.

Birmovka – Birmovancom oznamujeme, že ďalšia katechéza
bude v piatok v rámci večernej svätej omše o 17:30, po ktorej bude
stretnutie na fare.

Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na
november, december, január a február budeme od 22. októbra 2018.
Aby sme mohli ponúknuť termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu
farníkov, prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve sväté omše.
Ďakujeme za pochopenie.

Zbierka na misie – Dnes po svätých omšiach je celonárodná
zbierka na misie. Jej výťažok bude venovaný predovšetkým
farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary
srdečné Pán Boh zaplať.

Sv. ruženec v októbri  V októbri, mesiaci Ružencovej Panny
Márie vás pozývame k modlitbe svätého ruženca pred večernými sv.
omšami o 16:45.

Vešpery a adorácia – Vo štvrtok vás pozývame na sv. omšu
spojenú s modlitbou Vešpier a na Eucharistickú adoráciu po sv. omši.

*Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole,
v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom
združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého
ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné
rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť
tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične
podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na
úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.

*Sviečka za nenarodené deti  Naše farnosti sa opäť zapoja do
kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje prolife
organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov
Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na
našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa
nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate.

Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra
na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou
o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených
potratom. V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť
originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané
na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny.

Viac informácií o kampani "Sviečka za nenarodené deti" nájdete
na stránke www.sviecka.forumzivota.sk Ďakujeme!

Upratovanie kostola – má na starosti skupinka č. 5.
Duo sakrálnej hudby Dnes nás pri sv. omšiach sprevádza Duo

sakrálnej hudby Nadežda a Nikolaj z Ruska. Teraz po sv. omši si pre
nás pripravili aj krátky koncert. Dobrovoľným príspevkom do
označených pokladničiek na stolíku s novinami podporíte liečbu
Nikolajovho chorého syna.

*Zmena času – Upozorňujeme, že na budúcu nedeľu sa
ráno o 3:00 hodine mení letný čas na zimný. Nezabudnite si
posunúť hodinky o hodinu späť.

* spoločné oznamy pre obe farnosti
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Sväté omše a liturgia po 29. nedeli cez rok "B"

1* Gréckokatolícka liturgia na Jesenského 11; 2* Dražkovce ; 3* Sklabiňa – na obecnom úrade 4* vysokoškolský internát




