Čo sú kántrové dni?
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Kántrové dni alebo kántry vznikli z rímskych pohanských osláv
siatby v mesiaci decembri, žatvy v mesiaci júni a vinobrania v mesiaci
septembri. Boli to dni rozpustilej zábavy. Cirkev im dala náboženský obsah
tým, že ich ustanovila ako dni kajúcnosti, dni pokánia. V 5. storočí pribudli
k doterajším kántrovým dňom aj pôstne kántry. Pápež Lev Veľký
charakterizuje kántry ako dni modlitieb, pôstu a dobrých skutkov. Ich
slávením veriaci ďakovali za dary, ktoré im Boh poskytol na živobytie a boli
povzbudení, aby tieto dary v čase hojnosti používali striedmo a v čase
nedostatku aby nereptali. Nazývali sa kvatembrové dni (od latinského slova
quattuor, štyri) lebo sa konali v štyroch ročných obdobiach, vždy v stredu,
piatok a sobotu v stanovenom týždni. V kántrové soboty bývali aj
pobožnosti za kňazov a zvlášť v letnú kántrovú sobotu aj kňazské
vysviacky.
Slovenský názov kántry súvisí so slovom kántriť, ničiť, lebo sú to
dni modlitieb pôstneho sebazapierania a dobrých skutkov, čo skutočne ničí
v nás hriešne náruživosti. Niekde ich volajú aj Suché dni, lebo v minulosti
veriaci prežívali tieto dni o suchom chlebe a vode.
Aj v súčasnosti Cirkev slávi štvoro kántrových dní. Všeobecné
smernice pre liturgický rok uvádzajú, že v týchto dňoch Cirkev prosí Pána
za rozličné ľudské potreby, najmä za zemskú úrodu a požehnanie
pre ľudskú prácu a verejne ďakuje Bohu. Biskupské konferencie majú
určiť čas a spôsob slávenia kántrových dní a prispôsobiť ich slávenie
miestnym potrebám veriacich.
Konferencia biskupov Slovenska určila jarné kántrové dni v
týždni po Prvej pôstnej nedeli, letné v týždni pred nedeľou Zoslania
Ducha Svätého, jesenné v treťom septembrovom týždni (po sviatku
Povýšenia svätého Kríža) a zimné kántrové dni v druhom adventnom
týždni. Záväzný je len jeden z troch dní: streda, piatok, sobota.
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16. mája 2021
7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Resp.: Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach.
Dnešný
úryvok Evanjelia
je
súčasťou Ježišovej hlbokej modlitby za
učeníkov pred jeho utrpením. Ním Ježiš
uzatvoril svoje posledné vyučovanie. Veľmi
dobre vedel, že jeho dni na zemi sú
spočítané. Opúšťal tento svet a prosil Otca,
aby chránil jeho učeníkov pred svetom,
v ktorom ľudia v Neho neveria, alebo sa
o Neho nezaujímajú a nežijú podľa jeho
prikázaní.
Prosil Otca o ich ochranu, aby mohli žiť
životom, o ktorom ich učil a aby mohli rásť
vo viere, aby tak boli jedno, ako On a Otec
sú jedno a aby žili a pracovali v láske. Ježiš
prosil Otca, aby učeníkov posvätil, čiže aby
si ich oddelil od ostatných ľudí, ktorí boli
rozdelení, čím im umožnil žiť v rovnakej
jednote, v akej žije Otec a Syn. Otec to robí
skrze svoje Slovo - Ježiša, ktoré je pravdivé
alebo skôr je samotnou Pravdou. Ježiš sa
úplne odovzdal Otcovi, aby sa jeho učeníci
tiež odovzdali Otcovi.

Otcova ochrana
Uvažujme, ako Ježišova modlitba,
ktorá sa týka aj nás, posilňuje náš
každodenný život s Bohom. Ježiš úplne
odovzdal svoj život Bohu. Do akej miery
náš život patrí Bohu? Ježiš sa modlil, aby
jeho učeníci boli jedno. Čo to znamená pre
nás a pre našu farskú rodinu, do ktorej
patríme? Hľadáme príležitosti a spôsoby,
ako máme budovať mosty aj s ľuďmi iných
kresťanských tradícií?
Skutočný
dôvod
pre
našu

veľkonočnú radosť spočíva v tom, že
sme oslobodení od hriechu. Boh
odhodil naše hriechy „ako je vzdialený
východ od západu“, keď Ježiš zomrel
na kríži. Urobil to, lebo jeho láska je
vyššia ako najvyšší štít ... tak sme to
dnes spievali v žalme 103, aby sme
vyjadrili chválu a úctu nášmu Bohu,
Bohu
večného
milosrdenstva
a láskavosti. V Skutkoch apoštolov
dnes počúvame o tom, koho vybrali,
aby bol nahradený Judáš, ktorého
Ježiš spomínal vo svojej modlitbe,
aby tu bol ďalší „svedok vzkriesenia“.
A apoštol Ján pokračoval vo svojej
veľkej téme lásky a opäť nám
pripomenul, že sa máme navzájom
milovať tak, ako Boh miluje nás. Inými
slovami, Boh je prítomný všade tam,
kde ľudia žijú v kresťanskej láske,
lebo „Boh je láska a kto ostáva
v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva
v ňom“ (1Jn 4,16b). Prinášajme
dnešnému svetu Božiu prítomnosť
a staňme sa svedkami Božej lásky.
sr. Imakuláta

Liturgický program na 7. veľkonočný týždeň
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

Po
17. 5.

VEĽKONOČNÁ FÉRIA

Ut
18. 5.

VEĽKONOČNÁ FÉRIA

St
19. 5.

VEĽKONOČNÁ FÉRIA

Št
20. 5.

SV RITY Z CASCIE,
REHOĽNÍČKY,
Ľub. spomienka

Filiálky

18.30

+ Ján

6.30

+ Mária a Jozef

18.30

+ Ján

6.30

+ Ján, Alžbeta a Milan

18.30

+ Jozef a Agnesa

6.30

+ Michal a Mária

6.30

So
22. 5.

23. 5.

+ Ján

18.30
VEĽKONOČNÁ FÉRIA

ZOSLANIE DUCHA
SVÄTÉHO

Po

Ut

ÚMYSEL

6.30

VEĽKONOČNÁ FÉRIA

Pi
21. 5.

Ne

ČAS

/deti/

18.30

+ Jozef a Agnesa

17.00

+ František

18.30

ZBP pre Daniela

8.00

ZBP pre Michaelu

9.30

+ Jozef

11.00

ZBP pre Janu

18.30

ZBP pre Máriu
Pi

So

adorácia)

Rod. oblasť

3. Dnes je zbierka na Katolícke
masmédiá.
Ďakujeme
všetkým
darcom na tento cieľ.
4. V sobotu o 10.00 hod. bude
ďalšia katechéza prvoprijímajúcich
detí a ich rodičov.
5. Letné kántrové dni
týždni stredu, piatok
Obsahom modlitieb sú
jednotu kresťanov
duchovné povolania.
iba jeden deň.

Ne

8.00
9.30
11.00

18.00 (od 17.00

VT Dlhé

1. Na upratovanie kostola prosíme
rodiny
Hrinovú,
Facenkovú,
Antolíkovú
a
Štefaňákovú.
Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali
kostol k dnešnej nedeli.
2. Na kostolné potreby darovali
dvaja bohuznámi darcovia po 50 €
a bohuznáma 100 €. Pán Boh
zaplať.

Božia pomoc a dary DS
pre Katarínu
Božia pomoc a dary DS
pre Petra s rodinou

Št

St

Oznamy

Lektori na budúcu nedeľu, 23. 5. 2021:
Sobota
17.00

Sobota
18.30

8.00

9.30

11.00

18.30

Vaterka,
Vaterková

Sztraka,
Sztraková

Smolej,
Smolejová

Plančárová,
Benčo

Klapák,
Klapáková

Ocilková,
Kočiš

sú v tomto
a sobotu.
prosby za
alebo za
Záväzný je

6. Dávame do pozornosti, že pred
slávnosťou
Zoslania
Ducha
Svätého, ktorá bude budúcu nedeľu,
sa každý deň večer pred sv.
omšou modlime Deviatnik.
7. Občianske združenie Manželské
stretnutia pozýva manželov na 8 –
dňový kurz pre manželské páry.
Uskutoční sa, tak ako minulý rok,
u nás vo Vranove v dňoch 7.-15.
augusta na SOŚ Drevárskej. Kurz
je určený pre manželov, ktorí žijú

v riadne uzavretom sviatostnom
manželstve. Vedú ho manželské
páry za účasti kňazov. Na kurze
môžu byť aj deti manželov, pričom
o nich sa postarajú animátori.
Podrobnosti k tomuto kurzu sú na
nástenke, resp. budú na farskej
webovej stránke. Odporúčame túto
duchovnú obnovu manželov.
Sv. Rita z Cascie sa narodila v
Roccaporene pri Cascii v Taliansku.
Už od útleho veku nosila v srdci túžbu
stať sa mníškou. Jej rodičia na ňu však
naliehali, aby sa vydala za muža, ktorý
však – ako sa ukázalo neskôr – bol k
nej veľmi krutý. Mala vtedy len
dvanásť rokov. Následne prežila
osemnásť
veľmi
smutných
a
namáhavých rokov. Mala dvoch synov.
Nakoniec ovdovela, jej muž bol
zavraždený v bitke. Obaja synovia
taktiež zomreli. Ona v srdci stále mala
túžbu z detstva, a tak zašla do
augustiniánskeho kláštora v Cascii.
Neprijali ju však, kvôli tomu, že bola už
vdova. Mali totiž požiadavku, že sestry
musia byť panny. Naveľa však spravili
výnimku a v roku 1413 Rita mohla
vstúpiť do kláštora. Čoskoro sa stala
známou kvôli tomu, že žila prísnym
životom, modlila sa a pomáhala v
rámci svojich síl každému, kto to
potreboval. Trpela však chronickou
chorobou. Znášala to všetko ako obetu
Bohu. Uprostred utrpenia mala viaceré
zjavenia. Dostala rany po tŕňovej
korune. Zomrela 22. mája 1447 v
Cascii. Kanonizovaná bola v roku
1900. Uctieva sa ako patrónka v
beznádejných situáciách.

