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Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

Pred takmer štyridsiatimi rokmi sa v Nemecku vyšplhala na
najvyššie priečky obľúbenosti nezvyklá pieseň. Volala sa Ich mag,
čo sa dá preložiť ako Čo mám rád. Podmanivou melódiou a textom
s vyslovene pozitívnym pohľadom na svet si získala mladých
i starších. Autor v nej ospevuje aj tie najskromnejšie zdroje radosti
každodenného života a slohu vždy končí slovami: ... to všetko mám
rád – najradšej však teba! Keď o rok neskôr skupinka detí
naspievala túto istú pesničku s pozmeneným textom, stal sa z nej
celosvetový šláger. Deti v jednotlivých slohách ospievali radosti ich
detského sveta a každú slohu ukončili trochu pozmenenými
slovami: ... to všetko mám rád – najradšej však seba!

Pýtame sa: je prípustné mať rád predovšetkým seba? Sebaláska
je predsa hriech! Prečo ju ale nespomína katalóg ôsmich zlých
myšlienok (pokušení), ako ich poznali východní kresťanskí Otcovia
púšte a ani klasický katalóg siedmich hlavných hriechov
tradovaných na Západe? A prečo Ježiš, keď sa ho pýtajú na
prikázanie najväčšie zo všetkých, hovorí nielen o láske k Bohu, ale
aj o ďalšom prikázaní vysokej dôležitosti: „Miluj blížneho ako seba
samého!“?

Nedostatok lásky k sebe samému dnes naozaj mnohým
spôsobuje problém. Je to často preto, lebo nesprávne chápeme
Ježišove slová: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého“.
Za dôležitú považujeme iba prvú časť prikázania – milovať blížneho.
Ale ak budeme pri tom zabúdať na seba, zatrpkneme, vyčerpáme sa,
vyhoríme. Musíme s pokorou prijať, že nedokážeme iba dávať, ale
musíme aj prijímať.

Istý jezuita opisuje príbeh, v ktorom za učiteľom príde
obchodník a pýta sa ho na tajomstvo úspešného života. Dostáva
radu: „Každý deň urob jedného človeka šťastným, aj keby si tým
človekom mal byť ty sám.“ A po chvíli ešte raz učiteľ zdôrazní:
„Najmä, ak by si tým človekom bol ty sám.“

Výrok s podobnou myšlienkou sa nám zachoval aj z pera Karola
Boromejského, biskupa, ktorý žil v 16. storočí a bol veľmi zanep
rázdneným človekom svojej doby: „Ak máš za úlohu starosť
o druhých, nezanedbávaj pritom starostlivosť o seba. Nerozdávaj
sa tak štedro druhým, že by v tebe neostalo nič pre teba. Musíš
samozrejme myslieť na tých, za ktorých máš zodpovednosť, ale rob
to tak, aby si pri tom nezabúdal na seba.“ Peter a Oľga Kurhajcoví

V uplynulých dňoch ste si mohli všimnúť práce
zamerané na zveľadenie záhonu pri hlavnej bráne do fary.

Jedná sa o pravidelnú rekultiváciu kríkov a drevín, kedy sa ako
prvé vyrezali a vybrali spolu s koreňom staršie stromy i kríky. Za
pomoc pri ich odstraňovaní veľmi pekne ďakujeme obetavým
dobrovoľníkom i pánovi kaplánovi Miroslavovi. Na ich miesto sa
bude opätovne sadiť nová zeleň. Obdobie, kedy je toto miesto
takpovediac prázdne, by sme chceli využiť na práce súvisiace
s prípravou a realizáciou predĺženia strechy, ktorá je nad výjazdom
z fary, aby dažďová voda a sneh počas odmäku nepadali na chodník,
ale až na trávnik, prípadne do záhonu. Na jar, po realizácii strechy,
sa do záhonu položí nová geotextília, keďže stará už bola pretrhaná
koreňmi a neplnila svoju úlohu, nasadia sa nové okrasné prvky a
miesta medzi porastom prikryje nová kôrna zmes.

Lukáš Oravec, technický správca areálu foto: Lukáš Oravec

Rekultivácia porastu

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“
Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z

celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho
prikázania, ako sú tieto, niet.“

Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého
rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“

Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“
A už sa ho nik neodvážil vypytovať. Mk 12, 28b34
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Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne
ďakujeme farníkom z Ľadovne a Jahodníkov a všetkým
dobrovoľníkom, ktorí prišli pomôcť upratať kostol pred hodami. Na
budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája.

Katechézy – pre prvoprijímajúcich a birmovancov budú ako ob
vykle v utorok a v piatok v rámci večernej svätej omše o 17:30.

Prvonedeľná poklona – s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu
a litániami k Božskému Srdcu Ježišovmu budú dnes o 15.00 hod.
Potom bude stretnutie miništrantov na fare.

Stretnutie akolytov a lektorov – V stredu po večernej svätej
omši pozývame na duchovnoformačné stretnutie akolytov a lektorov.

Hody – Na budúcu nedeľu o 11.00 hod. oslávime sv. Martina
patróna kostola a mesta. Svätú omšu bude celebrovať novokňaz Ivan
Moďoroši, pochádzajúci z našej farnosti a pôsobiaci vo farnosti
Vrútky. Na konci svätej omše udelí všetkým prítomným svoje
novokňazské požehnanie. A po svätej omši ste všetci pozvaní na dobrú
kapustnicu :)

Výročie posviacky chrámu – V sobotu slávime 44. výročie
posviacky nášho chrámu. Pri tejto príležitosti bude o 10:00 vyložená
Sviatosť Oltárna až do 17:00. Nájdite si čas a príďte sa poďakovať
Pánu Bohu za dar chrámu a za všetkých našich predkov, ktorí
budovali a starali sa o zveľadenie nášho kostola. V tento deň je možné
získať plnomocné (úplné) odpustky.
Úplné odpustky môžeme získať raz za deň, keď splníme podmienky:
1) vylúčenie akejkoľvek náklonnosti k hriechu,
2) vykonať skutok, na ktorý je viazané získanie odpustkov (napr.
návšteva kostola, spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním
viery (Verím v jedného Boha alebo Verím v Boha),
3) pristúpiť k svätej spovedi; jedna sviatosť zmierenia platí aj pre
viaceré možnosti získať odpustky,
4) akákoľvek modlitba na úmysel Svätého Otca
5) pristúpiť k svätému prijímaniu, ale nie je viazané na deň
vykonania odpustkového úkonu (dieťa iba od prvého sv. prijímania)

Upratovanie kostola – má na starosti skupinka č. 2.
Bratstvo živého ruženca  Kto sa ešte nestihol prihlásiť do

bratstva živého ruženca, môže tak urobiť ešte dnes u svojich horliteľov
alebo v sakristii. Zároveň prosíme horliteľov ruží, aby v pondelok
po večernej sv. omši prišli a priniesli vyplnené prihlášky na faru.

Katechézy pre prvoprijímajúcich  Od budúcej nedele
začínajú katechézy pre prvoprijímajúce deti. Budú bývať každú
druhú nedeľu pri sv. omši o 10.30. Pozývame aj ostatné deti.
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Sväté omše a liturgia po 31 . nedeli cez rok "B"

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

Odpustky pre duše v očistci

Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Všetkých svätých (1. novembra)
a spomienky Všetkých verných zosnulých (2. novembra) vám dávam
do pozornosti podmienky, ktorými môžeme v tomto období získať
odpustky pre duše v očistci.

1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne
navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí
vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa
môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového
úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým
alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na
úmysel sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo
všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k
všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia
predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa
pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu
privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8.
novembra. Treba splniť aj ďalšie tri podmienky. (Spoveď, prijímanie
a modlitba na úmysel sv. Otca) Jedna sv. spoveď však stačí na
všetky odpustky.

Minulý rok sme okrem iného investovali do zateplenia
fary a po roku je príležitosť reálne porovnať efekt.

Za uplynulý rok (1.10.2017  1.10.2018) sme spotrebovali na vy
kurovanie 4.305 m3 plynu, čo je o 41% menej ako rok predtým
(7.304 m3). Pri cene 0.55 €/m3  podľa vyúčtovacej faktúry za rok
2017  sme dosiahli úsporu 1.650 €. Takže teoretická návratnosť in
vestície (náklady na zateplenie fary boli 43.770 €) vychádza na 27
rokov. Pri predpokladanom zvyšovaní ceny plynu to bude s veľkou
pravdepodobnosťou o niekoľko rokov menej.

Zateplenie farskej budovy (v meste)  analýza úspor

Pre objektívnosť treba ešte povedať aj to, že sú tu aj ďalšie fak
tory, ktoré môžu výrazne skresľovať efektivitu úspor. Najvýraznejší
je možno ten, že tento rok bol mimoriadne teplý. Ďaľšia vec je tá, že
v kuchyni sme zrušili plynový sporák, ktorý sme nahradili elektric
kým, takže tieto náklady spojené so spotrebou plynu sa len presu
nuli do nákladov za spotrebu elektriky. No a tiež je pravdou, že od
minulého leta sme na fare iba dvaja, takže jedna kaplánka bola
počas celého vykurovacieho obdobia iba temperovaná.

Každopádne to vyzerá na dobrú investíciu.




