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Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?!  
(Lk 24, 32). Túto konštatujúcu otázku si položili dvaja učeníci z Emauzského príbehu 
potom, čo večer pri stolovaní v záhadnom spolucestujúcom spoznali Ježiša. Po 
celý čas nevedeli s kým kráčajú cestou z Jeruzalema. Bol pre nich neznámym, 
ktorý sa k nim pridal. Jeho identita zostala utajená až do chvíle, keď si všetci traja 
sadli k stolu, predniesli modlitbu pred jedlom a On im lámal chlieb. V okamihu 
spoznania, už Ho nebolo. Stratil sa z ich pohľadu. V ich srdci však zostalo nadšenie 
a radosť, čo vyjadrili slovami: Či nám nehorelo srdce?
Táto biblická udalosť nás pozýva otvoriť Sväté Písmo  a čítať ho svojim srdcom, 
pozornou mysľou a ochotnou dušou vo vedomí, že cez slová Biblie k nám hovorí 
Boh. Takéto čítanie Svätého Písma umožňuje vnímať vzájomne prepojené aspekty 
vzťahu medzi Bohom a ľuďmi, dohromady pospájané nite, čo následne vedie 
k osobnej zmene. Môžeme sa pýtať: Ktorá časť Svätého Písma vie rozpáliť naše 
srdce? Ktorý biblický text alebo udalosť dokáže ho rozohriať, nadchnúť?
Spoločné kráčanie vzkrieseného Ježiša  s učeníkmi po ceste do Emauz je jednou 
z obľúbených epizód Nového Zákona. Je považované akoby za podobenstvo 
o živote Cirkvi, ktorá putuje s Kristom dlhou cestou ľudských dejín, spoznáva 
Ho v Slove a v lámaní Chleba. Zároveň môžeme emauzskú udalosť chápať ako 
mikrokozmos kresťanského života každého z nás. Ten príbeh sa nám prihovára 
mnohými spôsobmi: hovorí o strate a zármutku, o únave a nadšení, o prehrách 
a úspechu. Priťahuje nás svojou záhadnosťou a posvätnosťou. Konfrontuje 
s pradávnou otázkou utrpenia a smrti, ktorá znepokojuje naše myslenie. Je aj 
povzbudením, aby sme sa na všetko dívali skutočnosťou vzkrieseného Krista.
Evanjelium hovorí, že reakciou učeníkov na otvorenie očí, na pochopenie Písma, 
na zážitok vzkrieseného Krista a skutočnosť rozpálených sŕdc bol okamžitý 
návrat do Jeruzalema, aby tam vydali svedectvo, že Ježiš žije.

Písmo a srdce



Ktorý je môj obľúbený citát zo Svätého Písma? Ktorý biblický text alebo udalosť vie rozpáliť 
moje srdce? Pokúsme sa každý z nás dať odpoveď s vedomím, že tá naša odpoveď súvisí 
s mnohými našimi rozhodnutiami a postojmi.

Odpovede môžu byť rôzne, no určite budú fascinujúce, zvlášť keď k nim dodáme 
vysvetlenie, prečo konkrétna časť Svätého Písma je tak dôležitá pre nás. Je dobré podeliť 
sa so svojou odpoveďou s inými. Vieme, že biblické témy počas storočí inšpirovali 
tak jednoduchých ľudí ako aj umelcov: maliarov, sochárov, spisovateľov, hudobných skladateľov. 
Každý z nich si nechal Písmom rozhorieť svoje srdce.

Zostaň s nami, Pane, otvor naše oči a zapáľ naše srdcia,
keď vysvetľuješ Písmo, keď rozdeľuješ chlieb, keď žijeme Tvoj život.

Obohať nás svojou milosťou, posilni nás svojím Duchom,
zahrň nás svojou láskou, keď kráčame s Tebou cestou viery.

Zdroj: farnosť Terasa

Škapuliar
Škapuliar je dar Panny Márie, skrze ktorého nás chce ochrániť, starať sa o nás a priviesť nás 
do neba. Škapuliar obsahuje dva prúžky vlnenej látky spojené šnúrkami nosené na krku 
s vyobrazením určitých symbolov. Škapuliar by mal byť posvätený kňazom alebo diako-
nom príslušnej rehole, ktorá udeľuje škapuliar. Nosí sa tak, že jedna jeho časť spočíva na 
pleciach a druhá na prsiach. Od roku 1910 pápež Pius X. povolil nahradenie plátenného 
škapuliara medailou. Člen(ka) bratstva je povinný(á) nosiť škapuliar po zvyšok života 
nepretržite vo dne i v noci a modliť sa denne predpísanú modlitbu. S nosením škapuliara 
sa spájajú určité výsady, predovšetkým ochrana Panny Márie pre dušu i telo počas života, 
jej pomoc v hodine smrti a veľa ďalších Božích milostí.
Celá mariánska tradícia Karmelu spája so škapuliarom dva veľké prísľuby a dve milosti, 
ktoré z nich vyplývajú: ochrana pred večným ohňom; milosť “sobota”; špeciálna ochrana; 
stáva sa duchovným členom karmelitánskeho rádu

-  „Kto v ňom zomrie, nebude trpieť vo večnom ohni“ 
 (slová Matky Božej sv. Šimonovi Stockovi). Mária tak sľubuje všetkým, 
 ktorí sú oblečení do škapuliara, pomoc na ceste spásy.
-  Oslobodenie z očistca v najbližšiu sobotu po našej smrti. Ide o tzv. sobotné   
 privilégium. Matka Božia tým, ktorí nosili škapuliar, snažili sa zachovať čistotu  
 podľa životného stavu a boli verní modlitbe, zaistila rýchle vyslobodenie 
 z očistca (bula pápeža Jána XXII. z r. 1322): „Ja, Matka, k nim v prvú sobotu   
 po ich smrti milostivo prídem a tých, ktorých nájdem v očistci, oslobodím 
 a zavediem na svätú horu večného života“. Mária tak sľubuje všetkým oblečeným  
 do škapuliara pomoc na ceste posvätenia.
-  Pomoc a ochrana v nebezpečenstvách duše aj tela. Mária sľubuje, že nás bude   
 podporovať na ceste nasledovania Krista a najmä v hodine našej smrti, ako aj   
 pomáhať v poslednom boji o večnú spásu.
-  Podiel na duchovných dobrách celého karmelitánskeho rádu v živote aj po   
 smrti (na sv. omšiach, kajúcnych skutkoch, modlitbe, odpustkoch a obetách),   
 keďže Matka a Kráľovná Karmelu so sebou zjednocuje do jednej rodiny tých,   
 ktorí prijímajú škapuliar.



Slovko k novej filiálke
Ako už bolo avizované v našej Trojke, od 1.7.2020 sa naša farnosť rozšírila o novú filiálnu obec 
Kochanovce. Vnímam, že toto rozhodnutie bolo nečakané a že mnohých zaskočilo, prekva-
pilo. Samozrejme, je prirodzené pýtať sa: „Prečo k takémuto rozhodnutiu došlo?“ A taktiež je 
relevantné cítiť sa „zvláštne“. No pre nás všetkých je to nová situácia. 
Môžeme skĺznuť k neustálej analýze alebo môžeme sa pomaly snažiť priblížiť sa k sebe 
a  kráčať spolu. Veď to je predsa úlohou farnosti a  veriaceho ľudu- kráčať spolu, spolu 
s Bohom, spolu ako veriaci  a k Bohu. Nič iné!
Aj preto vás chcem dnes už všetkých pozvať k vzájomne modlitbe - za jednotu vo farnosti, 
za otvorené srdcia. Za dôveru a chuť rásť spoločne. 

Farár Jozef

O Z N A M Y
Na našej farskej webovej stránke je zverejnená nová smernica: 

Pastoračné usmernenie ohľadom prijímania sviatostí odlúčenými alebo 
rozvedenými manželmi – ktoré je v platnosti od 1. júla 2020. Tzn.: veriaci, ktorého 

manželské spolunažívanie je rozvrátené a nezačal nové spolužitie s iným partnerom, 
sa môže uchádzať o prijímanie sviatostí. Prosíme teda tých, ktorých sa toto usmernenie 

týka, aby si ho na našej webovej stránke preštudovali 
a následne kontaktovali pána farára. 

Zároveň dané usmernenie uvádza. Akákoľvek situácia rodičov dieťaťa 
(odluka, rozvod, kánonicky neusporiadaný zväzok) nesmie byť dôvodom 

odmietnutia krstu dieťaťa. 
Zbierka na FaPC (farské a pastoračné centrum) – v nedeľu 12. júla 2020

FARSKÁ KANCELÁRIA 
(úradné hodiny počas letných prázdnin )

 PONDELOK 18 : 30  –  19 : 00
 UTOROK   7 : 30  –    8 : 00
 STREDA 18 : 30  –  19 : 00

V PRVOPIATKOVOM TÝŽDNI, POČAS CIRKEVNÝCH A ŠTÁTNYCH 
SVIATKOV JE FARSKÁ KANCELÁRIA ZATVORENÁ.

KONTAKTY:
            Kancelária:  057 / 77 23 701 mail: he.sidl3@abuke.sk

Pripravujeme: V dňoch 20.- 23. júla 2020 
Formačno - relaxačný pobyt pre animátorov detí - Domaša



Poriadok bohoslužieb
6. 7 . 2020 - 19. 7. 2020
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