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Streda 1.týždňa
Rokytov
v Cezročnom období

18.00
17.00
18.00
18.00

Štvrtok 1.týždňa
v Cezročnom období
Sv. Antona, opáta
Mokroluh
Spomienka

18.00

18. – 25.1.2014 budeme prežívať
Týždeň modlitieb za jednotu
Druhá nedeľa
Kružľovská
kresťanov. Bližšie info vo vnútri tejto
v Cezročnom období
17.00
Huta
brožúrky. Tiež na
Vigília
http://www.kbs.sk/pdf/EKU/EKUTMJK2
014.pdf
Rokytov

Druhá nedeľa
Mokroluh
v Cezročnom období
Tarnov

8.00
9.30
11.00

Info o FARNOSTI MOKROLUH
v ďalšej informačnej brožúrke

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
18. – 25. januára 2014
Tradičný termín konania Týždňa
modlitieb za jednotu kresťanov je od 18. do
25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908
Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v
dňoch medzi sviatkami sv. Petra
(Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im
dodalo symbolický význam.
Každý rok má iná krajina na starosti
vypracovať myšlienky na tento týždeň.
Tohtoročné texty vypracovali v Kanade.
Kanaďania žijú v krajine, ktorá sa
vyznačuje pestrosťou jazykov, kultúr a
dokonca klímy. Rovnako tak stelesňujeme
rôznorodosť v tom, ako vyjadrujeme našu
kresťanskú vieru. Život s touto
rôznorodosťou, ale vo vernosti Kristovej
túžbe po jednote jeho učeníkov nás viedol k
zamysleniu nad Pavlovou provokatívnou
otázkou v Prvom liste Korinťanom: „Je Kristus
rozdelený?“ Vo viere odpovedáme: „Nie!“, a
predsa naše cirkevné spoločenstvá naďalej
stelesňujú pohoršujúce rozdelenia. Prvý list
Korinťanom nám tiež ukazuje cestu, na ktorej
si môžeme ceniť a prijímať dary tých druhých
už teraz uprostred našich rozdelení. A to je
pre nás povzbudením v našej práci pre
jednotu. Kanada je známa svojimi
prírodnými krásami: má hory, lesy, jazerá a

rieky, lány pšenice a tri pobrežia oceánov.

„Naša krajina sa rozprestiera od Atlantiku po
Pacifik a od hraníc so Spojenými štátmi
americkými po severný pól. Je to krajina
bohatá na poľnohospodárstvo a prírodné
zdroje.“ Kanada je tiež krajinou rôznych
národov: žijú tu prvotné národy, Eskimáci
a mestici (miešanci domorodých s
Francúzmi), a mnohé národy, ktoré prišli z
celého sveta, aby sa tu usadili. „Máme dva

oficiálne jazyky, francúzštinu a angličtinu,
mnohí Kanaďania však oslavujú kultúrne a
jazykové dedičstvo krajín, z ktorých prišli ich
predkovia. Naše sociálne a politické
rozdelenia často závisia od jazykových,
kultúrnych a regionálnych odlišností, ale
učíme sa chápať ako tieto národné identity
prispievajú
k
zdravej
kanadskej
rôznorodosti.“
Do tohto kultúrneho
prostredia priniesli mnohí kresťania svoje
jedinečné spôsoby bohoslužby a duchovnej
služby.
Pavlov list sa nám prihovára do našej
rôznorodosti a pozýva nás rozpoznať, že ako
cirkev na našich jednotlivých miestach
nemáme byť izolovaní alebo konať jeden
proti druhému, ale radšej rozpoznať našu
prepojenosť so všetkými, ktorí vzývajú meno
Pána.

Biblický text Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov na rok 2014
Prvý list Korinťanom 1, 1-17
„Pavol, z Božej vôle povolaný apoštol Krista
Ježiša, a brat Sóstenés Božej cirkvi v Korinte,
posväteným v Ježišovi Kristovi, povolaným
svätým a všetkým, ktorí vzývajú meno
nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste
u nich aj u nás: Milosť vám a pokoj od Boha,
nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
Neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás,
za Božiu milosť, ktorá vám bola daná v
Ježišovi Kristovi, za to, že ste v ňom boli
obohatení všetkým: každým slovom i
každým poznaním. Keďže sa medzi vami
tvrdilo svedectvo o Kristovi, nechýba vám
nijaký dar milosti, kým čakáte na zjavenie
nášho Pána Ježiša Krista. On vás bude
upevňovať až do konca, aby ste boli bez
úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný
je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva
svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.
Napomínam vás však, bratia, menom nášho

Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili
jednomyseľne a neboli medzi vami roztržky,
ale aby ste boli zjednotení v tom istom
zmýšľaní i úsudku. Od ľudí z domu Chloé
som sa totiž dozvedel o vás, bratia moji, že
sú medzi vami sváry. Mám na mysli to, že
každý z vás hovorí: Ja som Pavlov! Ja som
Apollov! Ja zas Kéfasov! Ja Kristov! Veď či je
Kristus rozdelený? Vari bol za vás
ukrižovaný Pavol? Alebo ste boli pokrstení v
Pavlovom mene? Ďakujem Bohu, že som
nikoho z vás nepokrstil, iba Krispa a Gájusa,
aby nik nepovedal, že ste boli pokrstení v
mojom mene. Ba pokrstil som aj
Štefanasovu domácnosť, inak neviem, či
som pokrstil aj niekoho iného. Kristus ma
totiž neposlal krstiť, ale ohlasovať
evanjelium, nie však múdrosťou slova, aby
Kristov kríž nebol vyprázdnený.“

Modlitba Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov:
Modlime sa a žime pre svet, v ktorom ľudia všetkých národov budú zjednotení
v myšlienkach, slovách a skutkoch: Bože, pomôž nám, aby sme boli otvorení, úprimní, čistí

a milujúci v našich vzťahoch medzi svojimi i vo svete okolo nás. Modlime sa za súlad a
sebanaplnenie každej duše v tomto národe a v každom národe okolo nás;
Bože, pomôž nám pracovať a žiť tak, aby hlad, chudoba, intolerancia a nemoci vymizli
a prišlo tvoje kráľovstvo. Amen.

Evanjelium podľa Matúša, 3, 16 – 17
Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on
videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zastupoval a prichádzal nad neho.
A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“

...............................................................................................................
Poznáme deň svojich narodenín.
Poznáme deň menín.
Poznáme aj deň svojho krstu?

