LETO S BOŽÍM SLOVOM - OTÁZKA Č. 4
V rámci letných prázdnin prebieha v našej farnosti aktivita „Leto s Božím
slovom“. Každú nedeľu vo Farskom liste a na webstránke farnosti zverejníme
súťažnú otázku. Dotýka sa Evanjelia podľa Matúša. Cieľom nie je súťažiť, ale
povzbudiť všetkých záujemcov, aby sme poč as leta preč ítali jedno celé
evanjelium, a tak lepšie poznali Božieho Syna a jeho posolstvo. Súťažná otázka č .
4 znie: Dokonalosť kresťana nespočíva v tom, že nerobí zlo, ale v tom, že
koná dobro. Spomína to Pán Ježiš, pričom sa odvoláva na Zákon a Prorokov,
tzn. na Starý zákon. Zvykneme ho aj volať zlaté pravidlo. Ako znie toto zlaté
pravidlo? Svoje správne odpovede napíšte na lístok s uvedením Vášho mena a
priezviska a v zalepenej obálke vhoďte do pripraveného košíka pri kazateľnici v
bazilike alebo ju vyplň te na webstránke farnosti do nasledujúcej nedele 7.
augusta.
PAMÄTNÝ DEŇ BOŽIEHO SLUHU BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA
Dňa 6. augusta 2022 sa v Zákamennom uskutoční Pamätný deň smrti Božieho
sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.
O 9.30 hod. začne vo Farskom
kostole Nanebovzatia Panny Márie Fatimská pobožnosť, ktorú bude viesť
miestny farár vdp. Cyril Hamrák. O 10.30 hod. bude nasledovať slávnostná
ďakovná svätá omša, ktorej bude predsedať Mons. Ján Kuboš, administrátor
Spišskej diecézy. Homíliou sa prihovorí vsdp. Peter Majda, rektor Kňazského
seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Celú slávnosť bude
v priamom prenose prenášať Rádio Lumen.
IKONA SVÄTEJ RODINY
Pred oltárom v bazilike môžete vidieť ikonu Svätej rodiny. Všimnite si jej
symboliku. V strede hore je symbol Boha Otca a žiara Ducha Svätého, ktorá
zostupuje na Syna Ježiša. Spolu tvoria osoby Najsvätejšej Trojice. V strede ikony
je Ježiš Kristus, lebo on prišiel, aby nás vykúpil. Vedľa neho stojí Panna Mária, z
ktorej si vzal telo a stal sa človekom. Napokon sv. Jozef je sklonený a v ruke má
krčah s vodou. Spolu tvoria Svätú rodinu. Svätá rodina je v službe osobe, ktorá je
zobrazená sivou farbou, nemá tvár, je neznáma. Predstavuje ľudí na okraji
spoločnosti, ktorých neraz nepoznáme identitu, ani meno. Ježiš má v ruke kalich –
symbol Eucharistie. Mária tejto postave podáva chlieb – skutok milosrdenstva
(Bol som hladný a dali ste mi jesť...). Jozef jej umýva nohy. Toto gesto lásky urobil
Ježiš apoštolom pri Poslednej večeri. Ruka ženy, ktorá berie chlieb začína mať
živú – ľudskú farbu, lebo Boží dotyk dáva život. Celou ikonu prechádza zvitok,
ktorý je symbolom Božieho slova, ktoré sa nám dáva, aby sme ho čítali a žili.
Nech je Svätá rodina pre nás príkladom, aby sa naše rodiny, a naše domácnosti
stávali miestom vzájomnej pomoci a služby a naše oči sa otvorili pre pomoc tým,
ktorí sú neraz marginalizovaní a prehliadaní.

