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Duchovný testament, ktorý spísal Joseph Ratzinger,
 29. augusta 2006

Rozpis svätých omší,   Druhá nedeľa cez rok
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Omša s platnosťou na nedeľu 18:00
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Keď sa v tejto neskorej hodine svojho života
obzriem späť na desaťročia, ktoré som prežil, v
prvom rade vidím, koľko mám dôvodov ďakovať.
V prvom rade ďakujem samotnému Bohu,
darcovi každého dobrého daru, ktorý mi daroval
život a viedol ma v rôznych chvíľach zmätku;
vždy ma zdvihol, keď som sa začal šmýkať, a
stále mi znovu daroval svetlo svojej tváre. Spätne
vidím a chápem, že aj temné a náročné úseky
tejto cesty boli pre moju spásu a že práve v nich
ma dobre viedol.
Ďakujem svojim rodičom, ktorí mi dali život v
ťažkých časoch a ktorí mi za cenu veľkých obetí
svojou láskou pripravili nádherný domov, ktorý
až dodnes osvetľuje všetky moje dni ako jasné
svetlo. Otcova jasná viera naučila nás
súrodencov veriť a ako smerovník vždy stála
pevne uprostred všetkého môjho vedeckého
poznávania. Hlboká zbožnosť a veľká dobrota
mojej matky zostávajú dedičstvom, za ktoré jej
nemôžem dostatočne poďakovať. Moja sestra mi
celé desaťročia nezištne a s láskavou
starostlivosťou slúžila; môj brat mi vždy dláždil
cestu jasnosťou svojich úsudkov, ráznym
odhodlaním a pokojom srdca; bez tohtojeho
nepretržitého predchádzania a sprevádzania by
som nedokázal nájsť správnu cestu.
Zo srdca ďakujem Bohu za mnohých priateľov,
mužov a ženy, ktorých mi On vždy postavil po
boku; za spolupracovníkov vo všetkých etapách
mojej cesty; za učiteľov a študentov, ktorých mi
dal. Všetkých ich vďačne zverujem jeho dobrote.
A chcem poďakovať Pánovi za moju krásnu
domovinu na úpätí bavorských Álp, v ktorej som
stále videl žiariť nádheru samotného Stvoriteľa.
Ďakujem ľuďom vo svojej vlasti, pretože v nich
som mohol stále znovu a znovu zažíval krásu
viery. Modlím sa, aby naša krajina zostala
krajinou viery, a prosím vás, drahí krajania:
Nenechajte sa odvrátiť od viery.

 A nakoniec ďakujem Bohu za všetku krásu,
ktorú som mohol zažiť vo všetkých etapách
svojej cesty, ale najmä v Ríme a v Taliansku,
ktoré sa stalo mojou druhou vlasťou.
Všetkých, ktorým som nejakým spôsobom
ublížil, prosím z celého srdca o odpustenie.
To, čo som predtým povedal svojim krajanom,
teraz hovorím všetkým, ktorí sú v Cirkvi zverení
do mojej služby: Zostaňte pevní vo viere!
Nenechajte sa zmiasť! Často sa zdá, akoby veda -
prírodné vedy na jednej strane a na strane druhej
historický výskum (osobitne exegéza Svätého
písma) - dokázali ponúknuť nezvratné výsledky,
ktoré protirečia katolíckej viere. Dávnejšie som
zažil premeny prírodných vied a mohol som
skonštatovať, ako sa, naopak, rozplývali zdanlivé
istoty proti viere, ktoré sa ukázali, že nie sú
vedou, ale filozofickými interpretáciami, ktoré sa
len zdanlivo týkajú vedy. Rovnako aj viera v
dialógu s prírodnými vedami sa naučila lepšie
chápať hranice rozsahu svojich tvrdení, a teda
svoju špecifickosť. Už je to šesťdesiat rokov, čo
sprevádzam cestu teológie, osobitne biblických
vied, a s postupným striedaním rôznych
generácií som videl, ako sa zdanlivo
neotrasiteľné tézy zrútili a ukázali sa len ako
hypotézy: liberálna generácia (Harnack, Jülicher
atď.), existencialistická generácia (Bultmann
atď.), marxistická generácia. Videl som a vidím,
ako sa zo spleti hypotéz vynorila a nanovo
vynára rozumnosť viery. Ježiš Kristus je skutočne
cesta, pravda a život - a Cirkev so všetkými
svojimi nedostatkami je skutočne Jeho telom.
Nakoniec vás pokorne prosím: modlite sa za
mňa, aby ma Pán napriek všetkým mojim
hriechom a nedostatkom prijal do večných
príbytkov. Deň čo deň sa úprimne modlím za
všetkých, ktorí sú mi zverení.

Benedikt XVI., pápež
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ZBP pre Bohdanu s rod. 

Nedeľa Božieho Slova

+ Anna



Spovedáme pondelok, utorok, piatok od 17:15, štvrtok a sobotu od 17:30.
Adorácia bude v pondelok,  utorok a piatok od 17:15, vo štvrtok po sv. omši do
19:00.
V stredu 18.1. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov o 17:15 vo
farskom kostole.
Pozývame chlapcov z farnosti zapojiť sa do akcie „Miništrant mesiaca“. Info nájdete
vo farskom liste alebo u p. kaplána Michala.
Od 18. – 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Možnosť získať
úplné odpustky máme, ak sa počas týchto dní zúčastníme na niektorej bohoslužbe za
splnenia obvyklých podmienok.
 Srdečne pozývame na 3. ročník farského plesu, ktorý sa uskutoční 4.
februára v sále vo Vetbare. Ples sa oficiálne začne o 18:00. Cena vstupenky je
50€. Výťažok zo vstupného a z tomboly bude použitý na výstavbu Pastoračného
centra.  Vstupenky je možné rezervovať u p. Vladimíra Puškára. Kontakt nájdete
na plagáte alebo v sakristii kostola.  Ponúkame možnosť prispieť nejakou
cenou do tomboly, ktorú môžete doniesť do sakristie kostola. Tešíme sa na vašu
účasť a spoločne strávený čas.

Duchovné cvičenia pre ruženčiarov
Dominikánske mariánske centrum v Košiciach
Vás srdečne pozýva na duchovné cvičenia
určené pre všetkých členov ružencových
bratstiev. Budú na tému Zastavenia lásky podľa
Svätého písma 1. list Korinťanom 13. kapitola.
Uskutočnia sa od 26.-29.01.2023 v Exercičnom
dome sv. Ignáca v Prešove, povedie ich fr.
Antonín Husovský OP, spolupracovník
promótora pre ruženec. Účastnícky poplatok
100 eur / plná penzia, resp. 109 eur / plná
penzia-diéta. Svoju účasť je potrebné nahlásiť
do 18.01.2023 v čase úradných hodín DMC na
tel. č. 055/ 623 01 37 alebo na mail
dmc@dominikani.sk.

Ráchelina vinica
Pre ľudí zranených skúsenosťou potratu
ponúkame duchovno-terapeutický víkendový
program Ráchelina vinica. Najbližší program sa
uskutoční 24.-26. februára 2023 v
Banskobystrickom kraji. Ráchelina vinica
pomáha matkám, otcom, príbuzným
potrateného dieťaťa, ale i lekárom a
zdravotným sestrám, ktorí majú skúsenosť
úmyselného i spontánneho potratu. Utrpenie zo
straty nenarodeného dieťaťa je veľké a môže
spôsobiť rôzne problémy psychického,
duchovného i sociálneho charakteru. Snažíme
sa previesť obete potratov cestou k uzdraveniu
tejto veľkej rany, aby za pomoci
psychologických postupov a pôsobením Ducha
sv. mohol nastať pokoj v ich srdciach. Viac
info: Diecézne pastoračné centrum pre rodinu v
Banskej Bystrici, tel.0911 911 794 (po
16.hodine), e-mail: rachel@rodinabb.sk.Viac o
Ráchelinej vinici na stránke http://rodinabb.sk.

Miništrant mesiaca
Od začiatku februára rozbiehame akciu pre
chlapcov, ktorí sa chcú zapojiť ako miništranti
do služby pri sv. omši. Vítaní sú všetci
záujemci: malí, mladí, i starší; skúsení
nováčikovia; skrátka všetci chlapci, ktorí by
radi poslúžili pri sv. omši nám, duchovným
otcom. V sakristii nájdete zoznam, kde sa počas
januára môžete zapísať. Od februára budete
zbierať nálepky za každú sv. omšu, na ktorej
budete miništrovať. Posledný deň mesiaca sa
vyhlási „Miništrant mesiaca“, ktorý bude mať
najviac nálepiek za službu na sv. omšiach. A
kto vie, možno bude i drobná odmena. 😊
Urobme takto spoločne radosť Pánu Ježišovi
prostredníctvom našej služby. 

Kurz "Ako hospodáriť s financiami Božím
spôsobom"

Združenie Biblia a financie organizuje
vzdelávací kurz, ktorého cieľom je skúmať, čo
nám Boh hovorí do srdca cez Sväté Písmo v
oblasti financií a majetku. Kurz prebieha online
formou 9 stretnutí raz za týždeň a formou
domácej prípravy. Kurzy začínajú od
23.1.2023, registrácia do 16.1.2023. Prebieha v
skupinke 4- 8 ľudí, doporučený poplatok je 29
eur (osoba), 39 eur (manž. pár). Prihlasovanie
a viac info na stránke bibliaafinancie.sk. V
prípade záujmu aj o bezplatný webinár, ktorý
bude o zhodnotení rodinných financií za rok
2022 a o hospodárení v roku 2023 z pohľadu
biblických princípov narábania s financiami, sa
môžete pripojiť online dňa 09.01.2023 o 19.00
hod cez stránku
bibliaafinancie.sk/udalosti/online.
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Služba kostolníka nie je jednoduchou službou. Okrem mnohého iného táto služba vyžaduje
tzv. tri „O“: ochotu, odhodlanie, odvahu. 
V našom farskom kostole vykonáva už pár rokov náš milý pán kostolník Ladislav, ktorý dňa
14. januára oslávil svoje narodeniny. 
Chceme Vám vysloviť srdečné blahoželanie, hojnosť Božieho požehnania, a nech Vás nikdy
neopúšťa Váš úsmev a povestná dobrá nálada. Ste veľkým obohatením pre tento chrám, do
ktorého prichádzate dlhou cestou, a pre celú našu farnosť, pre každého jedného, kto sa s Vami
stretne.
Ďakujeme za Vašu ochotu, odhodlanie a odvahu niesť bremeno i radosti služby kostolníka v
našom chráme. Nech Vás Pán opatruje a posilňuje, aby ste boli medzi nami čo najdlhšie.

Duchovní otcovia Marek, Michal a Rado, a vďační farníci.

Mohlo by vás zaujímať

Farský ples – 3. ročník

Srdečne pozývame na 3. ročník farského plesu, 
ktorý sa uskutoční 4. februára v sále vo Vet-bare. 

Ples sa oficiálne začne o 18:00. 
Cena vstupenky je 50€. 

 

Milodary

Na strechu kostola: rod. Buckova 20€; 
Na potreby kostola: Bohuznáma 10€, rod. Buráková 50€. 

Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Náš pán kostolník oslavuje

Výťažok zo vstupného a z tomboly bude použitý na výstavbu Pastoračného
centra. Je možné rezervovanie lístkov na ples v sakristii kostola zapísaním sa
do zoznamu, ktorý je tam dostupný. Tešíme sa na vašu účasť a spoločne
strávený čas.

Farské oznamy

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu! Veľmi ďakujeme všetkým darcom, 
ktorí finančne podporujú našu farnosť  a pastoračné centrum!

Dnešnú nedeľu je zbierka na Pastoračné centrum. 
Pán Boh zaplať za vaše milodary.


