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Opä môeme
èastejšie
h¾adie na
krí
Tohtoroèné fašiangy boli ve¾mi krátke. Od
Vianoc prešiel len mesiac, a zaèína pôstne
obdobie. Viac ako inokedy si uvedomujeme ako
rýchlo uteká èas.
Pôst bol vdy obdobím zmeny. Naši predkovia
nikdy neoplývali bohatstvom, ili jednoducho
a skromne. A predsa v pôste sa chceli a vedeli
zrieka aj skromného pokrmu. Na jednej strane
sa zriekali, na druhej strane dávali priestor
náboným úkonom. Èastejšia denná sv. omša
nebola výnimkou, podobne úèas na kríovej
ceste, èi v nede¾u na poobedòajšej pôstnej
kázni.
Pôst ako obdobie zmeny. Zmeny vonkajšej i
vnútornej èinnosti.To je program aj pre
dnešok.
Zdá sa, e poèas roka venujeme ve¾a èasu
zábave, televízii, poèítaèu, hrám, návštevám
barov, èi pitiu alkoholu. Ak túto èinnos
nebudeme vedie obmedzi poèas 40-tich dní,
je to dôkazom toho, e nie sme slobodní, ale
závislí.
Zriekanie by malo by sprevádzané hlbohým,
nie povrchným, premýšaním nad trpiacim
Kristom.V tichu. Doma èi v kostole. Pri èítaní
pašijí, udalostí pred a poèas Jeišovho
utrpenia. Pri modlitbe kríovej cesty, snáï aj
denne, pri kontemplovaní Kristovej tváre.
Tento poh¾ad na krí nás môe urobi lepšími
¾uïmi, ktorí si ve¾mi cenia Boie priate¾stvo,
ktorí sú vnímaví pre oèakávania “potrebných”
a sú hotoví im pomáha. Slubou, almunou,
venovaním èasu a modlitby.
Láskavý Boh nám doprial, aby sme v tomto
roku preili 40-dòový pôst inak ako ostatných
326 dní roka. Vyuime tento èas milosti!
Peter Olekšák

Podnety na diskusiu k 8. tematickému okruhu:

Vzah k iným náboenstvám,
kultúram a fenoménom doby
A. Rozmanitos náboenstiev, národností a kultúr
1. Špecifiká regiónov diecézy. Ktoré duchovné
tradície povaujete za špecifické pre váš región? Èo je
špecifickou èrtou náboenskej tradície vašej farnosti?
Ako sa zmenil náboenský ivot vo vašom regióne v
porovnaní so stavom pred 10-20-30 rokmi? V èom je
ivot vo vašom regióne (horná-dolná Orava, hornýdolný Liptov, severný- juný Spiš) iný ako v ostatných
regiónoch diecézy? V èom sa líši ivot vo vašej farnosti
od ivota iných farnosti? Èo sa dá urobi preto, aby sa
neprerušila kontinuita odovzdávania duchovných
tradícii a náboenských obyèajov ïalším generáciám?
2. Multinárodnostné obyvate¾stvo diecézy. ijú na
území vašej farnosti iné národnosti? Ako hodnotíte
spolunaívanie veriacich rôznych etník vo vašej
farnosti? Aký je postoj katolíkov k príslušníkom iných
etník (Rómovia, Maïari, Nemci, Rusíni, Poliaci,
Ukrajinci a iní.). Ako by ste charakterizovali duchovný
ivot týchto etník vo vašej farnosti; v èom badáte
najväèšie rozdiely? Navrhnite, èo je potrebné urobi pre
zlepšenie spoluitia rôznych etník vo vašej farnosti?
3. Ekumena. Ktoré nekatolícke kresanské
spoloèenstvá ijú na území vašej farnosti? Ako hodnotíte
spolunaívanie katolíkov s veriacimi iných
náboenských spoloèenstiev? Stotoòujú sa veriaci
vašej farnosti s ekumenickým hnutím? Èo sa pre
výchovu k pravému ekumenizmu vo farnosti podniká?
Aké ekumenické podujatia sa uskutoènili vo vašej
farnosti a akú majú odozvu u veriacich katolíkov? Ako sa
veriaci zapájajú do podujatia „týdòa za zjednotenie
kresanov“, ktoré sa kadoroène koná v januári? Ako sa
spolunaívanie kresanov prejavuje v miešaných
manelstvách?
Chápu veriaci, e je len jedna pravá Cirkev a e ju tvoria
práve oni? Upozoròujú na tento moment kòazi
veriacich a rodièia detí? Nevedú ekumenické akcie vo
vašej farnosti ku strate tohto povedomia? Poznajú
veriaci sporné body medzi náukou katolíckej Cirkvi a
náukami iných kresanských cirkví a spoloèenstiev?
4. Dialóg s nekresanskými náboenstvami. ijú
na území farnosti vyznavaèi nekresanských
náboenstiev? Akú skúsenos máte vo farnosti zo
spolunaívania s nekresanmi (mohamedánmi alebo
vyznavaèmi iných náboenstiev)? Objavujú sa vo
farnosti manelstvá katolíkov s nekresanmi a ako to

hodnotíte? Aký je vo všeobecnosti postoj katolíkov vašej
farnosti k nekresanom?
B. Fenomény našich èias.
5.Globalizácia. Ktoré negatívne dôsledky globalizácie
bada na území farnosti? Ako ovplyvòuje odchod za
prácou do zahranièia vašich farníkov? Ako z
náboenského h¾adiska hodnotíte pôsobenie cudzincov
na území vašej farnosti? Aký vplyv na ivot vášho
farského spoloèenstva má rozvoj turizmu? Èo
navrhujete robi v rámci prípravy našich veriacich na
stretnutia s inými kultúrami a náboenstvami? Ako
vplýva migrácia obyvate¾stva na náboenský ivot
veriacich? Aké cirkevné sluby navrhujete pre turistov?
6.Nezamestnanos a sociálna chudoba. Ako sa
veriaci správajú k nezamestnaným? Sú na území
farnosti bezdomovci? Ako ich vnímajú veriaci a aký
majú voèi ním vzah? Èo navrhujte robi pre nastolenie
sociálnej spravodlivosti v našej spoloènosti? Ako
pomáhate chudobným vo vašej farnosti?
7.Imigranti. Ako veriaci reagujú na uteèencov a ako sa
voèi ním správajú? Správajú sa k nim ako kresania,
alebo prevládajú predsudky?
C. Súèasné ohrozenia viery
8. Povery a mágia. Objavuje sa vo vašej farnosti
príklon k poverám, vešteniu a mágii (horoskopy,
vyh¾adávanie vizionárov a pod.)? Narastá u veriacich
vašej farnosti záujem o sluby tzv. „zázraèných
lieèite¾ov“ a psychotronikov? Navrhnite, ako by sa
mohli veriaci úèinnejšie chráni pred vplyvmi povier a
mágie.
9. Apostázia. Sú vo vašej farnosti vystúpenia z Cirkvi a
ak, z akých dôvodov? Ak ide o odpadlíctvo od Cirkvi, je
to pre vstup do iného náboenského spoloèenstva, sekty,
alebo úplný odpad od náboenstva (ateizmus)? Ako
reagujú farníci na odpadnutia od Cirkvi?
10. Náboenské sekty. Ktoré sekty úèinkujú vo vašej
farnosti? Ako ich pôsobenie vnímajú farníci a ako sa
bránia pred ich vplyvom? Objavuje sa vo vašej farnosti
vplyv satanizmu? Navrhnite spôsoby a formy ochrany
veriacich pred vplyvom siekt.
11. Sekularizmus. Prejavuje sa na vašom farskom
spoloèenstve vplyv sekularizmu? Ktoré negatívne javy v
ivote farníkov mono oznaèi za dôsledok

sekularizmu? Ktoré vekové skupiny najviac zasahuje
vplyv sekularizmu a náboenskej ¾ahostajnosti?
Navrhnite prostriedky a spôsoby ochrany veriacich
pred vplyvom sekularizmu.
12. Ateizmus. V èom vidíte na ivote veriacich stopy
násilnej ateizácie z obdobia komunistickej diktatúry?
Aké percento ateistov ije vo vašej farnosti? Aký typ
ateistov prevláda: útoèní (ktorí bojujú proti Cirkvi a
viere), alebo indiferentní (ktorí sa o náboenstvo
nezaujímajú)? Aký vzah majú veriaci k ¾uïom bez
náboenského presvedèenia?
13. Relativizmus, liberalizmus a konzumný štýl
ivota. Bada na zmýš¾aní a konaní vašich veriacich
vplyv relativizmu? Morálny liberalizmus otupuje
svedomie a robí ho necitlivým pre mravné zlo; stráca sa
citlivos pre hriech aj u vašich veriacich? Aký názor
prevláda u farníkov na potraty, rozvody, antikoncepciu
a eutanáziu? Vplyv relativizmu sa odzrkad¾uje aj na
zniovaní dôvery a úcty voèi cirkevnej autorite
(pápeovi, biskupovi, kòazom); prejavuje sa to aj vo
vašej farnosti? Èo pod¾a vás najviac infikuje
relativizmom a liberalizmom zmýš¾anie dnešných ¾udí?
V akej miere sa prejavuje vplyv konzumného štýlu
ivota? Èo by pomohlo zníi vplyv relativizmu a
liberalizmu na ivot veriacich?
D. Misie
14. Majú veriaci ivé povedomie misionárskeho
povolania? Ako sa veriaci angaujú za misie „ad
gentes“? Vedia pre misie urobi aj nieèo viac ako da
milodar na zbierku na misie? Pochádza z vašej farnosti
misio nár, alebo aspoò laický misio nársky
spolupracovník? Sú vo vašej farnosti známe misijné
diela, ktoré pôsobia na Slovensku a akú úèas majú na
nich veriaci? Konali sa v nedávnej dobe „¾udové misie“
na území vašej farnosti a akú máte z nich duchovnú
skúsenos? Vyuívajú veriaci vašej farnosti sluby
misijných spoloèenstiev (rodinné misie, duchovné
cvièenia...) Bada na veriacich zodpovednos za šírenie
evanjelia v prostredí, v ktorom ijú? Èo by sa dalo a
malo urobi na oivenie misionárskeho povedomia a
zodpovednosti za šírenie viery u veriacich? Vedia veriaci
vašej farnosti- kde h¾ada pomoc, a ktoré cirkevné
ustanovizne sú kompetentné im ju poskytnú?
Kontaktujú veriaci sluobníkov Cirkvi v problémoch
svojej viery aj mimo sviatosti zmierenia?

Zo zápisnice synodálnej bunky farnsoti Švošov k téme
1. Špecifiká regiónov diecézy. V našom
regióne nemáme iadne špecifické
duchovné tradície (alebo o nich nevieme) a
ani v našej farnosti. Chceme odovzdáva
duchovné tradície a náboenské obyèaje
ïalším generáciám (Betlehemci, Dobrá
novina, Traja králi).

4. Dialóg s nekresanskými
náboenstvami. Vo farnosti neijú
vyznavaèi nekresanských náboenstiev.

5. Globalizácia. Na území farnosti bada
globalizáciu v súvislosti s odchodom
farníkov do zahranièia. Ich odchod
znamená ochudobnenie pre farnos a
3. Ekumena. Kòaz vyhlási v kostole, e je rodinu. Cudzincov na území farnosti
týdeò modlitieb za zjednotenie kresanov nemáme. Je potrebná osveta o výskyte iných
a pred svätou omšou sa modlia veriaci na kultúr a náboenstiev.
tento úmysel. Vo farnosti je 98 % katolíkov.
6. Nezamestnanos a sociálna
Iné náboenstvá nemajú vplyv na ivot vo
chudoba. Na území farnosti nie sú
farnosti. Veriaci chápu, e je len jedna pravá
bezdomovci. Nezamestnaní sú ale
Cirkev (v ktorú veria). Kòazi veriacich
dobrovo¾ne. Bezdomovci vzbudzujú vo
upozoròujú, rodièia deti individuálne.
veriacich ¾útos aj strach ¾udia majú
Osveta je malá, veriaci málo poznajú
zmiešané pocity. Podporova charitatívne
sporné body.
diela. Pomoc chudobným (sociálne slabším)
sa prejavuje hlavne materiálnou formou

(ošatenie, peniaze).
8. Povery a mágia. Veriaci u
nevyh¾adávajú v takej miere ¾udových
lieèite¾ov a iných šamanov... Chýba osveta
o negatívnych vplyvoch na veriacich.
11. Sekularizmus. Vo farnosti sa u
veriacich prejavuje sekularizmus.
Negatívne javy: vplyv spoloènosti na
mláde, nesprávne chápanie slobody,
migrácia mladých do zahranièia, vekové
skupiny: 16 50 rokov. Výchova k pravým
hodnotám.
12. Ateizmus. Stopy: citové zranenia
(poniovanie, absencia poznania, bránenie
v navštevovaní vyuèovania náboenstva a
kostola). Ateisti 5 10 % , prevláda typ
indiferentný. Radi by ich videli v kostole.

13. Relativizmus, liberalizmus a
konzumný štýl ivota. Bada vplyv
relativizmu, otupuje svedomie a robí ho
necitlivým pre mravné zlo, stráca sa
citlivos pre hriech. Názor prevláda
zmiešaný. Zniuje sa dôvera a úcta voèi
cirkevnej autorite. Spoloènos, médiá. Vo
ve¾kej miere sa prejavuje vplyv
konzumného ivota. Èo by pomohlo zníi
vplyv: kladný vplyv kòazov na veriacich,
uèenie pravým hodnotám v rodinách.
14. Misie. Veriaci sa angaujú: modlitba,
finanèná podpora. Nepoèuli sme negatívny
ohlas na misie. Nemáme misijné
spoloèenstvá. Výnimky. Veriaci našej
farnosti vedia kde h¾ada pomoc (ak ju chcú
h¾ada u kòaza).

Výroèie lurdského zjavenia Panny Márie a odpustky
Pod všeobecnými podmienkami sa rozumie prijatie sviatosti zmierenia, sv.
prijímania vo sv. omši, modlitba na úmysel Svätého Otca a vylúèenie náklonnosti k
všednému hriechu.

Pri príleitosti 150. výroèia zjavenia Panny Márie v Lurdoch sa od 8. 12.
2007 do 8. 12. 2008 slávi jubilejný rok. Poèas dvanástich mesiacov, poèas
ktorých Lurdy oèakávajú príchod a ôsmich miliónov pútnikov, bude prebieha
špeciálny program dvanástich „misií“, ktoré zahàòajú témy ako choroba, obrátenie,
pokoj èi mláde.

Aj tí veriaci, ktorí pre chorobu, starobu, èi z iného primeraného dôvodu,
nemôu naplni stanovené podmienky, môu získa úplné odpustky v èase
od 2. do 11. 2. 2008, ak s úmyslom splni èo najskôr všeobecné podmienky
navštívia vyššie zmienené miesta duchovne, pomodlia sa dané modlitby a
v dôvere zveria svoje choroby a ivotné trápenie Bohu skrze Pannu Máriu.

Na nespoèetné prosby mnohých biskupov a veriacich zareagoval Svätý
Otec Benedikt XVI., keï udelil pri tejto príleitosti špeciálnu milos
získania úplných odpustkov. Tieto môu získa v období od 2. do 11. 2.
2008 všetci veriaci, ktorí pri zachovaní všeobecných podmienok navštívia
ktorýko¾vek chrám alebo lurdskú jaskyòu, v ktorých sa nachádza obraz
alebo socha Panny Márie Lurdskej, vystavený k verejnej úcte, a strávia
tam primeraný èas v modlitbe a v rozjímaní, ktorý zakonèia modlitbou
Otèe náš, Vyznaním viery a vhodným vzývaním Panny Márie.

Na mieste zjavenia v Lurdoch je monos získa úplné odpustky poèas celého roka
návštevou štyroch miest, ktoré súvisia so ivotom sv. Bernadety: krstite¾nica vo
farskom kostole, kde bola Bernadeta pokrstená, dom Soubirousovcov, jaskyòa
Massabielle, nemocnièná kaplnka, kde Bernadeta dostala prvé sväté prijímanie.

Prílohou tohto èísla èasopisu Hrdoš je
formulár vyhlásenia na poukázanie 2% z
u zaplatenej dane v minulom roku. Ak
ste sa rozhodli podpori vydávanie tohto
èasopisu, èi pastoraèné aktivity farnosti,
neváhajte a vyplòte vyhlásenie a
poiadajte mzdovú úètovníèku Vášho
zamestnávate¾a, aby potvrdený doklad
odoslala na daòvý úrad. Ak nie ste
zamestnaní, ponúknite vyhlásenie
svojim zamestnaným príbuzným.
Podporíte dobrú vec!

2%

Navštívi kòazov na fare môete kedyko¾vek. Stanovujeme
však aj konzultaèné hodiny v kancelárii farského úradu,
kedy budeme k dispozícii urèite (budeme sa usilova):
utorok 9.00-12.00, streda a piatok 13.00-16.00
Organizácia modlitieb pred sv. omšou:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nede¾a

Kutláková Mária, Sidorová Danka
Gerecová Anna, Klencová Mária, Vrlíková Johana
Gerecová Anna (st.stanica), Marošová O¾ga
Gerecová Anna, Klencová Mária, Vrlíková Johana
ADORÁCIA
Javorková Viera, Brainová Anna
Kubíková Anna, Rošteková Judita, Sidorová Mária
Popoludní sa budú modli èlenovia "Ruí" - Ruencového bratstva
I. nede¾a v mesiaci - Rua - horlite¾ka - Javorková Viera
II. nede¾a v mesiaci - Rua - horlite¾ka - Brainová Anna
III. nede¾a v mesiaci - Rua - horlite¾ka - Široòová Jana
IV. nede¾a v mesiaci - Rua - horlite¾ka - Pompášová ¼udmila

Pastoraèný plán farnosti Švošov je zverejnený na internete
na stránke www.svosov.sk/farnost

“A kdo z nás si mùe vánì v klidu øíct
e na svý èerný duši nemá nic
ten slyší v dálce bonga znít.”

2. marca 2008 uplynie rok odo dòa, kedy tragicky zyhynul náš syn, brat a priate¾

Martin Široò.
Za dar jeho ivota poïakujeme pri sv. omši v soboru 1. marca 2008 o 18.00.

Riadite¾ka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Matúša vo Švošove oznamuje, e zápis detí do 1. roèníka sa
uskutoèní dòa 4. februára 2008 o 14. 00 hod. v priestoroch školy. Je potrebné donies rodný list dieaa a prís spolu
s dieaom. Tešíme sa na kadého nového prváèika.

Program bohoslužieb vo farnosti Švošov
dátum
6.2.2008

dnes slávime
POPOLCOVÁ STREDA, prísny pôst

7.2.2008
8.2.2008

17.30 krížová cesta

9.2.2008

svätá omša

úmysel sv. omše

8.00 a 18.00

ž. Karol

7.00

+ rodičia, + Karol

18.00 - pre mládež

+ Martin Široň

18.00

+ Mária Kamenská

Iný program

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 1. skupina

10.2.2008

1. Pôstna nedeľa

8.00

za veriacich

14.00 - pobožnosť pri Lurdskej jaskyni

11.2.2008

Lurdská Panna Mária, pomazanie
chorých

18.00

+ Karol Olos

17.00 - sviatosť zmierenia

12.2.2008

7.00

+ Milan

13.2.2008

18.00 - pre deti

+ Anna

14.2.2008

7.00

ž. Mária Rošteková

18.00 - pre mládež

na úmysel sv. Otca

18.00

za ružencové brat.

8.00

za veriacich

18.2.2008

18.00

+ Helena a Ondrej

19.2.2008

7.00

+ Anna a Ondrej

20.2.2008

18.00 - pre deti

+ Milan a Anna

21.2.2008

7.00

+ Mária a Štefánia

18.00 - pre mládež

+ Ondrej a Katarína

18.00

+ Ján a Anna

8.00 + katechéza

za veriacich

15.2.2008

17.30 krížová cesta

16.2.2008
17.2.2008

22.2.2008

2. Pôstna nedeľa

Katedra sv. Petra, aspoštola, sviatok

23.2.2008
24.2.2008

3. Pôstna nedeľa

25.2.2008

18.00

+ Jolana

26.2.2008

7.00

za zdravie rodiny

27.2.2008

18.00 - pre deti

za zdravie Zdenky

28.2.2008

7.00

za duše v očistci

29.2.2008

17.30 krížová cesta

1.3.2008
2.3.2008

4. Pôstna nedeľa

18.00 - pre mládež

ž. Veronika

18.00

+ Martin Široň

8.00

za veriacich

3.3.2008

18.00

+ Ján

4.3.2008

7.00

za pokoj v rodine

5.3.2008

18.00 - pre deti

ž. Stanislav

6.3.2008

7.00

na úmysel

18.00 - pre mládež

za pokoj v rodine
poďakovanie za
život

7.3.2008

17.30 krížová cesta

8.3.2008
9.3.2008

18.00

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 3. skupina

DNES JE MESAČNÁ ZBIERKA

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 4. skupina

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 5. skupina

8.00

za veriacich

10.3.2008

18.00

za pokoj vo svete

11.3.2008

7.00

7.00

+ Ján
za obrátenie
hriešnikov
+ Zdeno

18.00 - pre mládež

+ Antónia a Ondrej

16.30 adorácia

12.3.2008

5. Pôstna nedeľa

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 2. skupina

Vysluhovanie sviatosti zmierenia

13.3.2008
14.3.2008

17.30 krížová cesta

18.00 - pre deti

10.30-12.00, 14.00-16.00, 16.00-18.00

15.3.2008

Sv. Jozefa, ženícha P. Márie, slávnosť

8.00 !!!

za ružencové brat.

Po sv. omši umývanie okien 6,7,8,9 skupina,
upratovanie 10.skupina

16.3.2008

Kvetná nedeľa

10.30

za veriacich

DNES JE MESAČNÁ ZBIERKA

17.3.2008

18.00

+ Mária a Štefan

18.3.2008

7.00

+ Jozef Mária

19.3.2008

18.00 - pre deti

za pož. rodiny

20.3.2008

Zelený štvrtok

18.00

21.3.2008

Veľký piatok

15.00

22.3.2008

Biela sobota

19.00

23.3.2008

Veľkonočná nedeľa

10.30

24.3.2008

Veľkonočný pondelok

8.00

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 7. skupina
za veriacich
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