Hlas spod Mnícha
25. 11. – 1. 12. 2019
farský týždenník, číslo 14/2019, ročník I.

Liturgický kalendár
Pondelok
KRIVÁŇ
Utorok
KRIVÁŇ
KORYTÁRKY
Streda

Sv. Kataríny Alexandrijskej,
panny a mučenice
00
14.
+ Valéria Chlebničanová - pohrebná
26.11. féria
14.00 + Mária Nôtová - pohrebná
25.11.

18.00
27.11.

KRIVÁŇ

7.30

Štvrtok

28.11.

KRIVÁŇ

18.00

Piatok
KRIVÁŇ
Sobota
KRIVÁŇ
Nedeľa

29.11.
18.00
30.11.
7.30
1.12.

KRIVÁŇ

7.30

KORYTÁRKY

9.00

KRIVÁŇ

10.30

ľubovoľná
spomienka

+ Vlasta Chovanová, 1. výročie
féria
Za členov podomovej návštevy Kaplnky Zázračnej
medaily
féria
+ Matúš Ozan
féria
+ Emília, 1. výročie a manžel Martin
sviatok
Sv. Ondreja, apoštola
+ Stanislav
1. NEDEĽA V ADVENTNOM OBDOBÍ
Zdravie a B. pož. pre Terezku, Miška a celú rodinu
+ Paulína Straková
Za veriacich farnosti

Upratovanie kostola:
Kriváň: skupina č. 1, Kriváň-Svrčkovci, Miroslava Ondrášiková
Korytárky: skupina č. 3, Hanusková Elena, 275

Život farnosti

Duchovná obnova

Pápež František nás v poslednej dobe často povzbudzuje
k spoznávaniu hĺbky bohatstva Božieho slova. Toho Slova, ktoré sa

stalo Telom - tak ako si to budeme pripomínať počas Adventu, ale
aj v súvise s 25. výročím ustanovenia našej farnosti a konsekrácie
kostola.
V rámci adventnej prípravy môžeme prežiť Advent trochu inak...
Bude to aktivita, kedy si každý deň môžeme prečítať krátky úryvok
Božieho slova, ktorý nás pripraví na živšie prežívanie Vianoc, kedy
sa Božie Slovo narodilo medzi nás. K tomu si môžete zobrať domov
brožúrku, v ktorej sú zoradené všetky úryvky.
Duchovná obnova pod názvom: KTO SI, PANE? - Učíme sa
poznávať Ježiša Krista očami evanjelistu Matúša má byť pre nás
pomocou lepšie pochopiť texty Matúšovho evanjelia, ktoré budeme
čítať nasledujúci liturgický rok. Prvé stretnutie bude v piatok
29.11.2019 po večernej svätej omši.

Adventná pokladnička
V pôste býva tzv. pôstna krabička, do ktorej môžeme vkladať
peniaze z toho, čo si odriekneme, a tie posielame ako podporu
do Afriky. V advente si vyčleníme v kostole jednu pokladničku (v
blízkosti novín), do ktorej môžeme vkladať to, čo ušetríme, ako svoj
príspevok na dotvorenie interiéru nášho kostola.

Stretnutie členov ružencového bratstva
Budúcu nedeľu bude po svätej omši (7.30 - Kriváň, 9.00 - Korytárky)
stretnutie členov ružencového bratstva.

Zbiekra na seminár a charitu
Minulú nedeľu bola celodiecézna zbierka na Kňazský seminár.
Vyzbieralo sa 840,20 eur (Kriváň 480 eur, Korytárky 360,20 eur).
Budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na Charitu. Všetkým
darcom vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!

Pozývame
Farský Krúžok šikovných rúk
Farský krúžok šikovných rúk bude tento týždeň v stredu od 16.30
hod. do cca 18. - 18.30 hod.

Pozvánka na prednášku
Farnosť Zvolenská Slatina pozýva na prednášku o pôsobení Sv.
Cyrila a Metoda na Slovensku. Stretnutie bude 1. decembra 2019

o 15.00 hod. v kostole Povýšenia sv. kríža vo Zvolenskej Slatine.

Svätec týždňa
Bl. Luigi a Mária Beltrame Quattrocchi (25.11.)
Luigi Beltrame * 12. január 1880 Catania, Talianske kráľovstvo
† 9. november 1951 Rím, Lazio, Taliansko
Mária Corsini * 24. jún 1884 Serravalle, Arezzo, Talianske kráľovstvo
† 26. august 1965 Florencia, Taliansko

Pri blahorečení 21. 10. 2001 pápež Ján Pavol II. pri zhrnutí ich
života povedal: Títo manželia prežívali svoju manželskú lásku a službu
životu vo svetle evanjelia a s veľkou ľudskou angažovanosťou. S plnou
zodpovednosťou prijali úlohu spolupráce s Bohom v darovaní života
a veľkodušne sa venovali deťom. Vychovávali a usmerňovali ich tak,
aby ich priviedli k poznaniu Božieho plánu lásky s nimi. Inšpirovaní
Božím slovom aj svedectvom svätých, blahoslavení manželia prežívali
svoj obyčajný život neobyčajným spôsobom. Uprostred radostí i starostí
normálnej rodiny dokázali viesť neobyčajne bohatý duchovný život. Jeho
centrom bola každodenná Eucharistia, s ktorou sa spájala detská oddanosť
k Najsvätejšej Panne. V ich živote, podobne ako v živote mnohých iných
manželov, ktorí si denne plnia svoje rodičovské povinnosti, si môžeme
všimnúť posvätný výraz Kristovej lásky k Cirkvi.
Luigi Beltrame sa narodil v Catanii na Sicílii, kde bol jeho otec
Karol úradníkom na prefektúre. V rodine, kde mal ešte štyroch
súrodencov, mu boli vštepené pevné morálne zásady. Keď mal asi 10
rokov presťahovala sa jeho rodina aj so strýkom do Ríma. Luigi tu
začal študovať právo na fakulte Univerzity La Sapienza. Úspešne ho
dokončil 14. 7. 1902 a stal sa obľúbeným a uznávaným advokátom.
Okrem nadania bol u neho cenený postoj k pravde a spravodlivosti,
zodpovednosť a jeho neskrývané kresťanské presvedčenie, z ktorého
pochádzala veľká ochota nesebecky pomáhať núdznym. Vďaka svojim
vlastnostiam vzbudzoval rešpekt a úctu.
Mária Corsini sa narodila vo Florencii. Otec bol vojakom
z povolania a ich rodina sa z dôvodu jeho zamestnania niekoľkokrát
sťahovala. Od roku 1893 bývala Mária v Ríme. Neskôr tu študovala

v škole obchodného inštitútu. Bola veľmi usilovná a inteligentná,
s mimoriadnym nadaním na písomné vyjadrovanie. Preto začala tvoriť
aj literárne a k tejto činnosti sa vracala aj neskôr. Už ako osemnásťročná
publikovala prvé dve literárne práce. V roku 1912 dala do tlače esej,
ktorú venovala problematike kresťanskej rodiny a výchove detí.
S Máriou sa Luigi zoznámil v Ríme v roku 1901 a po troch rokoch
sa v marci 1905 zasnúbili. Svadbu mali za necelých sedem mesiacov
dňa 25. 11., v kaplnke sv. Kataríny v bazilike Santa Maria Maggiore.
Po svadbe v roku 1905 bývali s Máriinými rodičmi, aj s prarodičmi
v centre Ríma. Nakoniec v jednom dome, v obdivuhodnom vzťahu
vzájomnej vľúdnosti, žili štyri generácie. Pomáhala k tomu ich
každodenná účasť na svätej omši, prijímanie sviatostí a vzťah k Panne
Márii, ku ktorej sa každý deň obracali v modlitbe ruženca.
Prvé tri deti, ktoré si neskôr zvolili duchovný stav, sa narodili
zdravé. Vážna situácia však nastala pri očakávaní štvrtého dieťaťa –
Henrietty. Lekári veľmi naliehali, aby matka, ktorej stav sa zhoršoval
kvôli vzrastajúcej anémii, súhlasila s potratom, lebo boli presvedčení,
že nemôže prežiť matka ani dieťa. Išlo údajne o neprirodzené, značné a
vytrvalé krvácanie. Matke dávali len 5-10% nádej na prežitie. Napriek
tomu rodičia návrhy lekárov neprijali a v dôvere sa modlili za narodenie
zdravého dieťaťa. V ôsmom mesiaci sa im 6. 4. 1914 narodila Henrietta,
ktorá bola ich veľkou radosťou a pomáhala im v ich starobe. Sama sa
dožila 98 rokov a s bratmi sa zúčastnila blahorečenia rodičov.
Po heroickom „áno životu“ došlo v rodine k rozmnoženiu Božej
milosti. Rodičia vychovávali deti k láske a otvorenosti. Ukazovali
im cestu svojím príkladom v oblasti náboženskej, morálnej, citovej,
občianskej a vlasteneckej. Ich príklad priťahoval k viere aj mnohých
neveriacich.
Luigi Beltrame Quattrocchi zomrel v Ríme 9. 11. vo veku 71 rokov
na infarkt myokardu. Jeho manželka Mária ho prežila o 14 rokov a
zomrela 26. 8. vo veku 81 rokov. Obaja svojimi životmi ukázali, že
kresťanské manželstvo je a môže byť spoločnou cestou ku svätosti, a
dnes z neba pomáhajú tým, ktorí sa na nich obracajú.
S prianím požehnaného týždňa
Ján Krajčík, váš farár
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