Hlas spod Mnícha
27. 1. – 2. 2. 2020
farský týždenník, číslo 4/2020, ročník II.

Liturgický kalendár
Pondelok

27.1.

ľub.spom.
Sv. Angely Merici, panny
18.00 Poďakovanie za 60 rokov života a za uzdravenie
Sv. Tomáška Akvinského,
spomienka
28.1.
kňaza a učiteľa Cirkvi
+ rodičia starí rodičia z oboch strán, bratia
18.00
František a Peter

KRIVÁŇ
Utorok
KORYTÁRKY
Streda

29.1.

féria

Na úmysel ordinára

KRIVÁŇ
Štvrtok

30.1.

KRIVÁŇ
KRIVÁŇ

+ Peter Dančo
31.1. Sv. Jána Boska, kňaza
18.00 + Emil a rodičia z oboch strán

Sobota

1.2.

féria

KRIVÁŇ

7.

Nedeľa

2.2.

KRIVÁŇ

7.30

KORYTÁRKY

9.00

KRIVÁŇ

10.30

+ Jozef Debnár, 1. výročie
sviatok
OBETOVANIE PÁNA
Za veriacich farnosti
+ Emília a Jozef Šulek a rodičia Halajovci
+ otec Valent, rodičia z oboch strán a teta Zuzana

féria

18.

00

Piatok

30

spomienka

Upratovanie kostola:
Kriváň: skupina č. 11, Jana Drugdová
Korytárky: skupina č. 12, Jedličková Elena, 254

Život farnosti

Prvá sobota

Sobota 1. februára je aj fatimskou sobotou - pozývame na Raticov
vrch. Autobus: z Korytárok o 13.40 a z Kriváňa od ObÚ o 13.45 hod.

Sviatok Obetovania Pána - Hromnice
V nedeľu 2. februára je sviatok Obetovania Pána - Hromnice.
Sväté omše budú spojené s obradom požehnania sviec.

Rozoberanie vianočnej výzdoby
V piatok 31. januára po večernej svätej omši budeme rozoberať
vianočnú výzdobu. Prosíme mužov, ženy a mládež o pomoc.

Zapisovanie úmyslov
Vzhľadom na to, že viacerí, ktorí nahlásili úmysly svätých omší ešte
v septembri sa doteraz nedostali na rad, pretože ich predstihli úmysly
dávané na konkrétne dátumy, rozhodol som sa - kvôli spravodlivosti
voči týmto čakateľom - že na konkrétne dátumy budem zatiaľ
zapisovať len 1. výročia za zomrelých a za živých okrúhle výročia.
Aby sa tak dostali na rad aj tí, ktorí nepožadovali konkrétny dátum.
Prosím vás v tomto o pochopenie a trpezlivosť.
Vzhľadom na to, že úmysly svätých omší sa čítajú v spoločných
modlitbách veriacich a sú pravidelne uvádzané okrem oznamov aj
v Hlase spod Mnícha, už ich nebudem čítať na začiatku svätej omše.
Ďakujem za pochopenie.

Svätec týždňa
Svätý Tomáš Akvinský
* r. 1225 Roccosecca, Taliansko
† 7. 3. 1274 Fossanuova, Taliansko
Význam mena: theóma (hebr.) – blíženec, dvojča

Škola dobrovoľnej pokory
Narodil sa v šľachtickej rodine, na hrade Roccasecca. Otec mal
veľkú túžbu, aby bol z neho mních a raz opát kláštora. Preto od
chlapčenských čias vyrastal v slávnom benediktínskom kláštore
Monte Cassino. Tomáša však viac zaujímalo štúdium ﬁlozoﬁe
v Neapole. Tu spoznal domi-nikánsku rehoľu a vo veku 18 rokov
sa stal jej členom. Jeho príbuzní mu však robili značné prekážky,

kým sa s jeho rozhodnutím zmierili. Preto Tomáš odchádza do
Ríma a potom do Bologne. Jeho štúdiá však dostávajú plné obrátky
až v Kolíne nad Rýnom pod vedením sv. Alberta Veľkého. Snažil sa
byť utiahnutý, mlčanlivý, nenápadný. V tichu študoval, modlil sa a
rozjímal... Spolužiaci ho však veľmi podceňovali. Žili v presvedčení,
že Tomáš chce utiahnutosťou zakryť svoju hlúposť a nevedomosť.
K výsmechu ich dráždila aj jeho zavalitá postava, a tak mu začali
hovoriť „nemý vôl“.
Tomáš sa však nedal znechutiť, ani vyprovokovať k irónii. Vedel,
že pokora je veľmi potrebná čnosť, preto bez hnevu a trpezlivo niesol
výsmech okolia...
Tomáš vyniká vzdelaním vo ﬁlozoﬁi a teológii, preto sa stáva
profesorom Parížskej univerzity. Jeho nasledujúci život sa vyvíja
striedavo v Taliansku i v Paríži. Píše mnohé teologické a ﬁlozoﬁcké
diela, ktoré nemajú v celej stredovekej Európe obdoby.
Jeho najväčším spisom je Teologická summa – kľúčový spis, ktorý
pomohol sformovať teologický jazyk Katolíckej cirkvi. Ďalším
významným dielom je Summa proti pohanom, ktorou odmietol
pohanskú ﬁlozoﬁu. Vďaka tomu je neskôr Tomáš označený za
najvzdelanejšieho spomedzi svätcov a najsvätejšieho spomedzi
vzdelancov.
Počas svojho života sa však často stretá i s nepochopením
a výsmechom. Jeho pokora, poslušnosť a učenosť spojená so
zbožnosťou mu zároveň získali titul „anjelského učiteľa“.
Zomrel na ceste do Lyonu, kam ho pápež pozval na koncil.
Učme sa od svätého Tomáša Akvinského, že spolupráca rozumu
a viery je nielen možná, ale aj nevyhnutná. A učme sa od neho aj
pokore, pretože pokorný človek dokáže stále objavovať pomocou
viery a rozumu Boha a jeho prítomnosť vo svojom živote.
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