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Posolstvo
osolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2019 ((2)
Uzdravujúca sila pokánia a odpustenia
Preto stvorenie naliehavo potrebuje, aby sa zjavili Božie deti, tie, ktoré sa stali „novým
stvorením“: „Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové“ (2Kor 5,17).
Keď sa totiž zjavia, aj samo stvorenie môže „sláviť Veľkú noc“: otvoriť sa novému nebu a novej zemi.
Cesta k Veľkej noci nás vyzýva práve k obnove našej kresťanskej tváre a nášho kresťanského srdca
prostredníctvom pokánia, obrátenia a odpustenia, aby sme mohli prežívať celé bohatstvo milosti
veľkonočného tajomstva.
Táto „netrpezlivosť“, toto
to očakávanie stvorenia sa naplní, keď sa zjavia Božie deti, teda keď sa
kresťania a všetci ľudia rozhodnú podstúpiť „pôrodné bolesti“ spojené s obrátením. Celé stvorenie sa má
spolu s nami vyslobodiť „z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Bo
Božích detí“ (Rim 8,21).
Pôstne obdobie je sviatostným znakom tohto obrátenia. Pozýva kresťanov, aby intenzívnejšie a konkrétnejšie uskutočňovali veľkonočné tajomstvo vo svojom osobnom, rodinnom a spoločenskom živote, najmä
prostredníctvom pôstu, modlitby a dávania almužny.
Postiť sa znamená učiť sa meniť náš postoj k iným a k stvoreniu: od pokušenia „pohltiť“ všetko,
aby sme nasýtili svoju pažravosť, až po schopnosť trpieť pre lásku, ktorá môže naplniť naše prázdne
srdce. Modliť sa, aby sme sa dokázali vzd
vzdať
ať modloslužby a sebestačnosti nášho „ja“, aby sme priznali,
že potrebujeme Pána a jeho milosrdenstvo. Dávať almužnu, aby sme dokázali zanechať pochabú snahu
žiť iba pre seba a zhŕňať všetko pre seba samých v ilúzii, že si vieme zaistiť budúcnosť, ktorá ná
nám
nepatrí. Potom nájdeme znovu radosť z plánu, ktorý Boh vložil do stvorenia i do nášho srdca: milovať
jeho, našich bratov a sestry i celý svet, a nájsť v tejto láske skutočné šťastie.
Drahí bratia a sestry, „pôstnou dobou“ Božieho Syna bol jeho vstup na púšť stvorenia, aby jej
umožnil znovu sa stať záhradou spoločenstva s Bohom, ktorá tu bola pred prvotným hriechom. Kiež aj
my prejdeme v Pôstnom období tou istou cestou, aby sme priniesli Kristovu nádej aj stvoreniu, ktoré bude
„vyslobodené z otroctva skazy,
y, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí“ (Rim 8,21). Nedovoľme,
aby tento blahodarný čas uplynul bez úžitku! Prosme Boha, aby nám pomohol uskutočniť cestu
skutočného obrátenia. Vzdajme sa egoizmu, zahľadenosti do seba a obráťme sa k Ježišovej Veľk
Veľkej noci.
Nech sa nám bratia a sestry v núdzi stanú blížnymi, s ktorými sa podelíme o naše duchovné a materiálne
dobrá. Keď takto konkrétne prijmeme do nášho života Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou,
rozšírime jeho premieňajúcu moc aj na všetko stvor
stvorenie.
(www.vaticannews.va/sk)

Egypt a Helwan, južné predmestie Káhiry (3)
Sanitka dorazila, ale ani lekár a záchranári ťažko zranenej Nermeen nepomohli – nemali povolenie
od bezpečnostných zložiek, ktoré sa v tej chvíli pokúšali zlikvidovať strieľajúceho teroristu na motorke
a jeho spoločníka. „Neboj sa, som pri tebe... Len posl
poslúchaj ocka a daj pozor na Karen.“
Karen
„Ockovi som sa nevedela dovolať. Dookola som vytáčala jeho číslo! Keď streľba ustala, utekala
som do kostola po svoju mladšiu sestr
sestru Karen, ktorá tam po omši zostala s ostatnými deťmi. Pred
kostolom ležali v kalužiach krvii traja ľudia. Vedela som, že sú mŕtvi. Bežali sme so sestrou domov,
bol tam už aj otec, povedala som mu, čo sa stalo. Veľmi som plakala. Nepovedala som ockovi, že mama
je mŕtva – keď som od nej odbehla, žila. Ale vo svojom srdci som vedela, že odchádza do neba.“
Nermeen Sadiq ležala bezmocná na ulici ešte hodinu. Záchranári ju napokon naložili do sanitky,
ale cestou sa zastavili na policajnej stanici spísať zápisnicu. Odtiaľ už cesta neviedla do nemocnice.
Viedla do márnice... „Vinný je nielen terorista, vinní sú aj záchranári, aj policajný dôstojník – nechali
ju zomrieť, vykrvácať. Napriek obrovskej bolesti v srdci – mama mi nekonečne chýba – pociťujem radosť,
hrdosť. Moja mama totiž umrela ako mučeníčka a ja sa už viac teroristov nebojím. Celý ten čas som
so bola
pri nej a nič sa mi nestalo. Nebola som ani len zranená. Bola to Božia vôľa, Boh si vybral práve ju,
aby šla do neba. Naše životy sú v Božích rukách a my sa musíme držať svojej viery.“

Egypt posledných rokov
Koptskí kresťania v Egypte sú častými obeťami útokov islamských militantov už od deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Revolúcia v roku 2011 útoky znásobila a posledné roky boli
najkrvavejšie:
11. december 2016 – 30 mŕtvych a takmer 50 zranených pri bombovom útoku na koptský Kostol
svätého Petra a svätého Pavla, známy aj ako El-Botroseya.
9. apríl 2017 – 49 mŕtvych a vyše 130 zranených pri bombových útokoch na kostoly koptských
kresťanov v mestách Alexandria a Tanta.
26. máj 2017 – popravených 29 koptských pútnikov smerujúcich do Kláštora svätého Samuela
Vyznávača v provincii Minya.
29. december 2017 – 11 zastrelených v Kostole svätého Menasa v Helwane neďaleko Káhiry
a v susednom obchode, ktorý patril rodine koptských kresťanov.
2. november 2018 – po roku a pol popravených ďalších 11 koptských pútnikov smerujúcich na
to isté miesto – do Kláštora svätého Samuela Vyznávača v provincii Minya.
A čísla majú mená. A mená mali svoje životy. Nermeen Sadiq – matka troch detí. Devätnásťročný
Kirollos Mahrous a jeho dvadsaťpäťročný bratranec Guirguis Mahrous. Ehab Karam – koptský zubný
lekár. Malak Ibrahim Siniot a Ezzat Bushra Nassif – egyptskí stavební robotníci popravení v Líbyi...
A stovky ďalších mien... (Marcela Michálková: Kde viera bolí. ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi, 2018)

OZNAMY NA 2. PÔSTNU NEDEĽU
19.3.
24.3.

Utorok
Nedeľa

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

 V pondelok, utorok, stredu a sobotu sa o 16.00 hod. modlíme vo farskom kostole bolestný ruženec.
 Na slávnosť sv. Jozefa v utorok 19.3. budú sv. omše tak, ako obvykle cez týždeň o 6.30; 12.00 a 16.30 h.
 V utorok 19.3. o 16.00 h. bude v budove Základnej cirkevnej školy v rámci Školy viery prednáška rektora
kňazského seminára ThLic. Jána Viglaša na tému: Rozdiel medzi etikou a svätosťou. Pozývame Vás.
 Vo štvrtok 21.3. bude ráno o 7.30 hod. v Kostole Svätého kríža svätá omša pre žiakov a učiteľov
Základnej cirkevnej školy.
 Vo štvrtok počas pôstu býva vo farskom kostole od 16.00 do 16.25 hod. vyložená Oltárna sviatosť
na osobné odprosenie.
 Pobožnosť kríž. cesty býva vo farskom kostole v piatok o 16.30 a v nedeľu o 16.00, následne sv. omša.
 Na nedeľné večerné sv. omše sme pozvali pôstnych kazateľov spomedzi biskupských vikárov diecézy.
Túto nedeľu bude pôstnym kazateľom Mons. Branislav Koppal, generálny vikár. Na budúcu nedeľu
príde ThLic. Martin Ďuračka, školský vikár a duchovný správca UPC. O 16.00 vykoná pobožnosť
krížovej cesty a po nej bude celebrovať svätú omšu. Srdečne pozývame.
 Mladých pozývame po večernej svätej omši v sobotu 23.3. na mládežnícke stretnutie o 17.30 hod.
v zasadačke farského úradu.
 V dňoch 12. – 14. apríla sa v Banskej Bystrici uskutoční Kvetný víkend – diecézne stretnutie mladých
s otcom biskupom. Registrovať sa je možné do 4.4. Bližšie informácie na: www.dcmmajak.sk
 Kto by mal v najbližších dňoch možnosť už teraz priniesť pre farnosť bahniatka, prosíme nech ich
prinesie do sakristie kostola, vopred vďaka za pomoc.
 Dnes (v nedeľu 17.3.) bude o 14.30 hod. miništrantské stretnutie v zasadačke farského úradu.
Všetkých chlapcov miništrantov, ako aj ďalších ktorí by mohli miništrovať, srdečne pozývame.
 Zbierka na charitu, ktorá sa konala minulú nedeľu, činila 1 800,- €. Zbierka bola odvedená.
Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Príprava k sviatostiam
 Túto a aj na budúcu nedeľu budú mať birmovanci prípravu tak, že prídu na svätú omšu o 9.45 hod.
do Kostola Svätého kríža, po svätej omši bude katechéza.
 V piatok 22.3. bude o 15.00 hod. v Kostole Svätého kríža farská sviatostná katechéza pre všetkých
tretiakov, ktorí tento rok pristúpia v našej farnosti k prvému svätému prijímaniu.
Kancelária je otvorená:
tel.: 048/ 412 45 31

Pondelok až štvrtok: 8.00 – 12.30 hod.
Piatok: 8.00 – 12.30 a 15.00 – 19.00 hod.
mobil: 0911 880 298
e-mail: bb.mesto@fara.sk
web: www.bbmesto.fara.sk
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