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Posynodálna apoštolská exhortácia Christus vivit (1)
«Kristus žije. On je našou nádejou i tou najkrajšou mladosťou tohto sveta. Všetko, čoho sa on
dotkne, sa stáva mladým, stáva sa novým, napĺňa sa životom. Preto prvé slová, s ktorými sa chcem
obrátiť na každého mladého kresťana, sú: On žije a chce, aby si bol živý!»
Týmito slovami začína pápež František svoju posynodálnu aapoštolskú
lskú exhortáciu Christus vivit.
V dokumente pozostávajúcom z deviatich kapitol rozdelených do 299 odsekov pápež vysvetľuje, že sa
nechal inšpirovať bohatstvom reflexií a dialógov synody o mladých z októbra 2018.
1. kapitola: Čo hovorí Božie slovo o mladých?
«Všimnime si, že Ježišovi sa nepáčilo, keď dospelí hľadeli na tých najmladších s opovrhnutím
alebo ich držali despoticky vo svojich službách. Naopak, žiadal: „Kto je medzi vami najväčší, nech je ako
najmenší“. Pre neho vek nepredstavoval privil
privilégium a to, že niekto mal menej rokov neznamenalo, že má
menšiu hodnotu».
2. kapitola: Ježiš Kristus vždy mladý
Ako píše pápež František, nesmieme si myslieť, že „Ježiš bol osamelým adolescentom alebo
takým mladým, ktorý myslí len na seba. Jeho vzťah s ľuďmi bol vzťahom mladého človeka, ktorý sa
podieľa na celom živote rodiny, dobre zaradenej do života v dedine“, „nikto ho nepovažoval za divného
či oddeleného od ostatných“. Pastorácia mládeže preto nesmie „izolovať mladých od rodiny a sveta alebo
z nich robiť vyselektovanú menšinu, uchránenú od každej nákazy“. Potrebujeme naopak „projekty, ktoré
by ich posilnili, sprevádzali a nasmerovali k stretnutiu s druhými, k veľkodušnej službe, misii“.
3. kapitola: Vy ste Božie teraz
Ako príklad mladým uvádza Svä
Svätý Otec okrem iných aj ich rovesníka, Božieho služobníka Carla
Acutisa, Taliana, ktorý zomrel v roku 2006 ako 15-ročný a bol expertom v oblasti počítačov
a komunikácií. Technológie vedel využívať na šírenie Evanjelia a nenechal sa nimi zotročiť.
4. kapitola:
la: Veľká novina pre všetkých mladých
Pápež mladým ohlasuje tri veľké pravdy: „Boh ťa miluj
miluje, nikdy o tom nepochybuj“.
nepochybuj“ Vysvetľuje,
že pamäť nebeského Otca „nie je ako nejaký harddisk, ktorý zapisuje a archivuje všetky naše dáta. Jeho
pamäť je nežným srdcom
m súcitu, ktoré sa raduje z definitívneho vymazania každej našej stopy zla...
Pretože ťa miluje“. Druhou pravdou je spása v Ježišovi Kristovi: „Kristus ťa zachraňuje“. A napokon
tretia veľká pravda znie: „On žije!“
5. kapitola: Cesty mladých
«Nespoznáš pravú plnosť toho, čo znamená byť mladým, ak ... nežiješ priateľstvo s Ježišom»
Ježišom».
«V každej chvíli života môžeme obnoviť a dať vzrásť našej mladosti. Keď som začal moju službu pápeža,
Pán rozšíril moje horizonty a dal mi obnovenú mladosť. To isté sa môže st
stať páru zosobášenému
už mnohé roky či mníchovi v jeho kláštore. Duch Svätý nás chce podnietiť, aby sme vyšli zo seba samých,
aby sme objali druhých... Preto je vždy lepšie prežívať vieru spoločne ».
(www.vaticannews.va/sk)
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VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

 Dnešnou KVETNOU NEDEĽOU vstupujeme do Veľkého týždňa. Začíname sláviť tajomstvá spásy,
ktoré Kristus Pán uskutočnil v posledných dňoch svojho života. Pobožnosť krížovej cesty bude vo far
farskom kostole dnes o 16.00 hod., následne svätá omša.
 Dnes je zbierka na pastoračnú činnosť Diecézneho centra mládeže. Za Vaše dary Pán Boh zaplať.
 Príležitosť ku svätej spovedi budete mať vo Veľkom týždni ešte v pondelok, utorok a v stredu vo farskom kostole od 15.00 hod.
 ZELENÝ ŠTVRTOK je dňom ustanovenia Oltárnej sviatosti – Eucharistie. V tento deň bude vo farskom kostole o 9.30 celebrovať spolu s kňazmi diecézy sv
sv. omšu otec biskup Mons. Marián Chovanec,
pri ktorej posvätí oleje a kňazi si obnovia svoje sľuby. Oso
Osobitne
bitne Vás pozývame na túto svätú
sv omšu.

ZELENÝ ŠTVRTOK
 Večer si pri svätej omši pripomenieme ustanovenie Eucharistie, sviatosti kňazstva a Pánovo prikázanie
o bratskej láske. Svätá omša vo farskom kostole bude o 16.30 hod. Kto sa v tento deň zúčastní na speve
„Ctime túto Sviatosť slávnu“ môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Po svätej omši si
vykonajte poklonu Oltárnej sviatosti, na pamiatku Kristovej modlitby a potenia sa krvou v Getsemanskej
záhrade. Farský kostol bude otvorený do 23.00 hod.
 VEĽKÝ PIATOK je dňom spomienky na umučenie nášho Pána Ježiša Krista – Vykupiteľa sveta.
Ráno o 7.30 h. budú v katedrále ranné chvály. Vo farskom kostole budú obrady o 15.00 h. Je to hodina,
kedy zomrel Ježiš Kristus. Kto sa zúčastní na poklone kríža, môže v tento deň získať úplné odpustky.
Po obradoch bude vo farskom kostole otvorený Boží hrob do 23.00 hod.
 Na Veľký piatok je prísny pôst, t. j. v tento deň je zdržiavanie sa od mäsitých pokrmov a len raz
do dňa je možné dosýta sa najesť. Tento pôst viaže od 18-teho do 60-teho roku života. Veriacich
od 14-teho do 18-teho roku a veriacich nad 60 rokov viaže iba zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Deti do
14-teho roku života neviaže žiadny pôst. V kresťanskej výchove však deti treba viesť k pôstu. Chorých
a prípadne fyzicky ťažko pracujúcich neviaže zdržiavanie sa od jedla. V tento deň sa zdržiavanie
mäsitého pokrmu nedá nahradiť iným skutkom pokánia.
 Na BIELU SOBOTU Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe. Ráno o 7.30 hod. budú v katedrále ranné
chvály. Vo farskom kostole bude od 9.00 hod. až do obradov vyložená Oltárna sviatosť v Božom hrobe.
Obrady Veľkonočnej vigílie začnú vo farskom kostole o 19.30 hod. Začnú sa v predsieni kostola
svätením ohňa, pokračovať budú v kostole liturgiou Svetla. Prineste si sviece, budeme ich potrebovať
dvakrát. Pri svätej omši bude dlhšia bohoslužba Slova, v ktorej bude svätenie krstnej vody a obnovenie
krstných sľubov. Po svätej omši bude slávnosť VZKRIESENIA. V tento deň je možné získať úplné
odpustky pri obnove krstných sľubov. Po vzkriesení bude požehnanie veľkonočného pokrmu. Kto z Vás
si želá posvätiť pokrm, prineste si ho a odložte v sakristii.
 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – slávnosť Zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Sväté omše budú v našej
farnosti tak ako v nedeľu.
 Na Veľkú noc bude pri svätých omšiach výročná ofera. Vaše dary budú dané na úhradu energie kostolov
v našej farnosti. Za Vaše dary vopred Pán Boh zaplať.
Príprava k sviatostiam
 Farská sviatostná katechéza pre všetkých tretiakov, ktorí tento rok pristúpia v našej farnosti k prvému
svätému prijímaniu bude najbližšie v piatok 26.4. o 15.00 hod. v Kostole Svätého kríža.
 Najbližšia katechéza pre birmovancov bude na Druhú veľkonočnú nedeľu 28.4. po sv. omši o 9.45 h.
v Kostole Svätého kríža.
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tel.: 048/ 412 45 31

Kancelária je otvorená:
mobil: 0911 880 298

Pondelok až stredu: 8.00 – 12.30 hod.
e-mail: bb.mesto@fara.sk
web: www.bbmesto.fara.sk
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