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Milodar je možné poslať na účet
Pastoračného centra
SK49 0900 0000 0050 4443 9501
aj oskenovaním QR kódu
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Bankový účet Kaplnky sv. Rozálie
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Svätý Jozef - sen o povolaní (2. časť)
Druhé slovo označuje cestu sv. Jozefa a
cestu povolania: služba. V evanjeliách
vidíme, ako Jozef žije úplne pre druhých a
nikdy nie pre seba. Svätý Boží ľud ho
nazýva najčistejší ženích, čím ukazuje na
jeho schopnosť milovať a neponechať si
nič pre seba. Oslobodiac lásku od
akéhokoľvek vlastnenia, otvoril sa pre ešte
plodnejšiu službu: jeho láskyplná
starostlivosť prechádzala z generácie na
generáciu a vďaka svojej starostlivej
ochrane sa stal patrónom Cirkvi. Je tiež
patrónom dobrej smrti, lebo dokázal
naplniť zmysel života sebadarovaním.
Jeho služba a obeta boli možné len vďaka
tomu, že ich podopierala ešte väčšia láska:
„Každé pravé povolanie sa rodí zo
sebadarovania, ktoré je ovocím zrelej
obety. Aj v kňazstve a v zasvätenom
živote sa vyžaduje tento druh zrelosti.
Nech ide o akékoľvek povolanie, či už do
manželstva, na život v celibáte alebo
panenstve, k zrelému sebadarovaniu sa
nedá dospieť, ak sa zastavíme len pri
logike obety. Vtedy hrozí, že namiesto
toho, aby povolanie bolo znamením krásy
a radosti lásky, bude prejavom nešťastia,
smútku a frustrácie“ (tamže, 7).
Služba ako konkrétne seba-darovanie
nebola pre sv. Jozefa len vysokým
ideálom, ale stala sa súčasťou
každodenného života. Usiloval sa nájsť a
zariadiť vhodné miesto pre narodenie
Ježiša; urobil všetko pre to, aby ho
zachránil pred Herodesovým hnevom a
bezodkladne zorganizoval cestu do

Egypta; okamžite sa vrátil do Jeruzalema,
keď sa Ježiš stratil a hľadal ho; svojou
prácou živil rodinu aj v cudzej krajine.
Skrátka, vedel sa prispôsobiť rôznym
okolnostiam s postojom človeka, ktorý
nestráca odvahu, ak život nejde, ako on
chce: s pripravenosťou toho, kto žije, aby
slúžil.
V tomto duchu prijal Jozef mnohé a
často neočakávané cesty v živote: z
Nazareta do Betlehema na sčítanie ľudu,
potom do Egypta a znova do Nazareta, a
každý rok do Jeruzalema, zakaždým
ochotný ísť v ústrety novým podmienkam
bez toho, aby si sťažoval na to, čo sa
prihodilo, a pripravený pomôcť danú
situáciu riešiť. Možno povedať, že bol
ochrannou rukou nebeského Otca nad jeho
Synom na zemi. A tak je vzorom pre všetky
povolania, ktoré sú pozvané byť činnými
rukami nebeského Otca pre jeho synov a
dcéry.
Preto rád myslím na sv. Jozefa,
ochrancu Ježiša i Cirkvi, ako na ochrancu
povolaní. Z jeho ochoty slúžiť vychádza
jeho starostlivosť pri ochraňovaní. „On
vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a
odišiel do Egypta“ (Mt 2, 14) – hovorí
evanjelium,
čím
naznačuje
jeho
pripravenosť a oddanosť svojej rodine.
Nestrácal čas trápením sa nad tým, čo
nemohol zmeniť, aby oň neukrátil tých,
ktorí sú mu zverení. Táto pozorná a
ohľaduplná starostlivosť je znakom
vydareného povolania. Je svedectvom o
živote, ktorého sa dotkla Božia láska.

2.5.2021

5. Veľkonočná nedeľa

Aký krásny príklad kresťanského života
ponúkame, keď nesledujeme tvrdohlavo
svoje vlastné ambície a neoddávame sa
nostalgii, ale staráme sa o to, čo nám Pán
prostredníctvom Cirkvi zveril! Vtedy Boh
vyleje na nás svojho Ducha, svoju tvorivú
silu, a koná zázraky ako v Jozefovi.
Popri Božom povolaní – ktoré
uskutočňuje naše najväčšie sny – a našej
odpovedi naň – spočívajúcej v ochotnej
službe a v pozornej starostlivosti, je tu aj
tretí aspekt života sv. Jozefa a
kresťanského povolania, ktorý sa
uplatňuje v každodennom živote:
vernosť. Jozef je „človek spravodlivý“
(Mt 1, 19), ktorý sa v činorodom tichu
každého dňa verne drží Boha a jeho
plánov. V mimoriadne ťažkom momente
svojho života „o všetkom uvažuje“
(porov. v. 20).
Rozjíma, starostlivo uvažuje, nekoná v
chvate, nepodľahne pokušeniu prijať
unáhlené rozhodnutia, nenasleduje len
svoj inštinkt a neriadi sa len prítomnou
chvíľou. Všetko koná trpezlivo. Vie, že
existencia človeka sa buduje iba na
vytrvalej vernosti veľkým rozhodnutiam.
To zodpovedá trpezlivej a neustálej
pracovitosti, s akou Jozef vykonáva
skromnú profesiu tesára (porov. Mt 13,
55). Preto, hoci nebol zaujímavý pre
vtedajšie kroniky, už po stáročia je
inšpiráciou pre bežný život každého otca,
každého robotníka, každého kresťana.
Lebo tak, ako život, aj povolanie
dozrieva len v každodennom prežívaní
vernosti.
Ako sa živí táto vernosť? Vo svetle
Božej vernosti. Prvé slová, ktorými sa
Boh vo sne obrátil na sv. Jozefa, boli

výzvou, aby sa nebál, pretože Boh je
verný svojim prisľúbeniam: „Jozef, syn
Dávidov, neboj sa“ (Mt 1, 20). Neboj sa:
to sú slová, ktorými sa Pán obracia aj na
teba, drahá sestra a drahý brat, keď
napriek neistote a váhaniu pocítiš, že už
nemôžeš viac odsúvať túžbu darovať mu
život. Tieto slová ti Boh zakaždým
znova opakuje tam, kde sa práve
nachádzaš, možno uprostred skúšok a
neporozumení, či denných zápasov o
nasledovanie jeho vôle. Tieto slová
objavíš, keď sa na ceste povolania vrátiš
ku svojej prvej láske. Tieto slová ako
refrén sprevádzajú toho, kto povie Bohu
„áno“ svojím životom tak, ako sv. Jozef:
v každodennej vernosti.
Táto vernosť je tajomstvom radosti.
V nazaretskom domčeku, hovorí sa v
jednom liturgickom hymne, vládla „číra
radosť“. Bola to každodenná a
priezračná radosť jednoduchosti, radosť
toho, kto ochraňuje niečo dôležité:
vernú blízkosť Bohu a blížnemu. Aké by
to bolo pekné, keby rovnaká jednoduchá
a žiarivá, striedma a nádejeplná
atmosféra naplnila naše semináre, naše
rehoľné inštitúty, naše farské domy! Je
to radosť, ktorú vám zo srdca želám,
bratia a sestry, ktorí ste si za sen svojho
života veľkodušne zvolili Boha, aby ste
mu slúžili v bratoch a sestrách, ktorí sú
vám zverení, a to vo vernosti, ktorá je
už sama osebe svedectvom, v epoche
poznačenej povrchnými rozhodnutiami
a emóciami, ktoré vyprchajú bez toho,
aby po nich ostala radosť. Nech vás s
otcovským srdcom sprevádza sv. Jozef,
ochranca povolaní!
František

Farské oznamy
Na sv. omše je potrebné sa prihlásiť online cez farskú internetovú
stránku. Max. počet 20 ľudí na jednu sv. omšu. V prípade, že sa nahlási
menej účastníkov, bude možné doplniť počet aj tými, ktorí sa nenahlásili. Kto
sa nevie nahlásiť cez internet, nech sa nahlási na t.č. 0949 568 213.
Online sv. Omše sú od pondelka do piatku o 16:00 z kaplnky sv. Rozálie,
v nedeľu o 10.00 z Podhradovej.
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Každý deň sa PRIPÁJAJME k nášmu zdroju energie
Každý z nás už bol v situácii, kedy
nám nefungovala nejaká elektronika.
Najprv skúšame stlačiť všetky tlačítka,
potom začneme hľadať návod na použitie
a začneme ho čítať. „Pripojte zariadenie
k zdroju elektrickej energie.“ Waw,
samozrejme, od radosti a nadšenia z
novej elektroniky sme na to pozabudli.
To o čom hovorí, dnešné evanjelium je
podobné. Videli ste už niekedy, niekde
rásť hrozno na ratolesti, (konári, vetve,
haluzi) len tak bez viniča? Alebo
akýkoľvek plod na vetve, konári bez
toho, aby bol súčasťou stromu, alebo
kríka? Nie. Takéto anomálie sa v prírode
nevyskytujú, ale my ich bežne v živote
praktizujeme.
Každá
elektronika
potrebuje zdroj energie, či už je to
elektrická energia alebo baterky. Človek
nie je výnimka. Aj my potrebujeme zdroj,
byť napojený, aby sme mohli fungovať.
„Ja to dokážem sám“ to sú slová, ktoré

možno nevyslovíme, ale minimálne nám
prebehnú mysľou. Takýmto spôsobom sa
prehrešujeme proti prvému Božiemu
prikázaniu. Môžeme si položiť otázky.
Prinášame ovocie? Je to ovocie dobré?
Tým ovocím majú byť naše skutky. V
evanjeliu sa píše aj to, že „ratolesť
nemôže prinášať ovocie sama od seba“ a
ďalej „bezo mňa nemôžete nič urobiť“.
Myslíme si, že len PRÁCA, PRÁCA je
dôležitá. No nie je to tak. MODLITBA,
MODLITBA je dôležitá. Potom to vyzerá
nasledovne: ŽIVOT PRE BOHA, ale BEZ
BOHA a teda PRE SEBA. Často krát si
myslíme, že to zvládneme sami. Nie je to
pravda. Čo je dôležité? Matka Tereza
každý deň PRERUŠILA svoju prácu, aby
HODINU ADOROVALA pred bohostánkom. Tiež povedala, že Boh nechce našu
prácu, službu, ON chce NÁS. Dennodenne
sa PRIPÁJAJME k nášmu zdroju energie.
Buďme NAPOJENÍ na nášho Boha.
Otec Blažej

Farské oznamy
Sviatosť zmierenia: pondelok – sobota od 17:00 do večernej sv. omše.
Vo štvrtok od 17:30!
Adorácia online bude dnešnú nedeľu o 18:30.

Milodary
od bohuznámych darcov a rodín v eurách:
NA KAPLNKU SV. ROZÁLIE: 50, 50, 50 €.
NA PASTORAČNÉ CENTRUM: 50, 100, 20, 20, 50, 30, 30, 10, 100, 30, 10, 50, 50,
50, 50, 15, 10, 5, 50, 100, 30, 50, 10, 1000, 10, 30, 20, 51, 50, 10, 20, 60, 15 €.
NA KOSTOL: 15, 10, 50.99, 5, 10, ,40, 20, 20, 15, 10, 2, 3, 10, 5, 6, 50, 5, 6, 10, 3,
5, 30, 15, 10, 10, 50, 5, 6, 3, 10, 20, 25, 5, 20, 10, 50, 20, 15, 30, 10, 50, 1, 5, 10,
10, 10, 10, 11, 0.50, 0.50, 6, 50, 10, 20, 30, 2, 20, 10, 5, 20, 30, 15, 150, 10, 50,
20, 10, 5, 10, 2, 10, 20, 10, 11, 5, 15, 30, 50, 20, 10, 20, 2, 10, 50, 50, 50, 20, 10,
50, 50, 1000, 10, 10, 50, 10, 20, 10, 2, 10, 11, 20, 25, 15, 25, 5, 50, 5, 10, 10, 10,
1, 10, 10, 5, 2, 11, 7, 15, 15 €.
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť
a pastoračné centrum!!!!!

