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15. január

SVÄTÉHO ARNOLDA JANSSENA, KŇAZA A ZAKLADATEĽA TROCH MISIJNÝCH REHOĽNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Slávnosť

Arnold Janssen sa narodil r. 1837 v Gochu v Nemecku. Za kňaza bol vysvätený pre műnsterskú diecézu, kde sa venoval apoštolátu modlitby. Vedený túžbou po jednote všetkých kresťanov, ohlasovaní evanjelia a založení Cirkvi medzi národmi, ktoré ešte neveria v Krista, založil r. 1875 Spoločnosť Božieho Slova v Steyle (Holandsko). Po tom, čo si uvedomil potrebu pôsobenia žien v misiách, založil dve kongregácie sestier: misijné sestry Služobnice Ducha Svätého r. 1889 a sestry Služobnice Ducha Svätého večnej poklony r.  1896. Arnold Janssen zomrel 15. januára 1909.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo svätých mužov: rehoľníkov.


PRVÉ VEŠPERY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Spolupráca s Bohom na spáse ľudstva je skutočne Božím dielom.

Žalmy a chválospev zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov.

Ant. 2 Nech sa Božie slovo šíri a je oslávené a nech sa Božie kráľovstvo ohlasuje a uskutočňuje na celom svete (porov. 2 Sol 3,1).

Ant. 3 Vtelené Božie Slovo, oživuj nás svojím Duchom.

KRÁTKE ČÍTANIE							        1 Tim 2, 4-6

Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM						1 Pt 1, 25; Lk 1, 2

R. Pánovo slovo trvá naveky. *A to je slovo, ktoré sa vám zvestovalo. Pánovo slovo.
	V. Ako nám ho odovzdali tí, čo ho od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. * A to je slovo, ktoré sa vám zvestovalo. Sláva Otcu. Pánovo slovo.

Ant. na Magnifikat: Tebe, Boh Otec, Syn a Duch Svätý, patrí chválospev a sláva na veky vekov.

PROSBY

Na orodovanie sv. Arnolda prosme večné Slovo, ktoré sa pre nás stalo telom, a volajme:  
	Príď kráľovstvo tvoje.

Pane Ježišu, rozšír svoju Cirkev až do končín zeme,
	aby mohla prijať ľudí všetkých jazykov a národov.

Túžba všetkých národov, daj, aby sa tvoje evanjelium dostalo do tých krajín, 
ktoré ešte neprijali slovo života,
	a pritiahni k sebe všetkých ľudí.

Spasiteľ sveta, od samého začiatku si povolával robotníkov na svoju žatvu,
	rozmnož počet svojich spolupracovníkov zo Spoločnosti Božieho Slova a kongregácií sestier Služobníc Ducha Svätého.

Pane Ježišu, ty si prišiel, aby všetci boli jedno,
	daj, prosíme, aby si všetci pokrstení preukazovali vzájomnú úctu a lásku.

Kráľ všetkých sŕdc, ty chceš, aby všetci boli zjednotení s tebou v tvojej sláve,
	daj, aby zosnulí dosiahli blažené videnie tvojej tváre. 


Otče náš.

MODLITBA

Milosrdný Bože, skrze svoje vtelené Slovo zmieril si so sebou ľudské pokolenie; daj, prosíme, aby na orodovanie svätého kňaza Arnolda boli všetky národy svetlom tvojho Slova a milosťou Ducha Svätého vyslobodené z temnôt hriechu a našli cestu spásy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 


Posvätné čítanie
 
Prvé čítanie 																		
 
Z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 											Rim 10, 9-18

Každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený
 
	Ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. Veď Písmo hovorí: „Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.“
	Niet rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pán všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú: Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený. Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: „Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť.“ Lenže nie všetci poslúchli evanjelium. Aj Izaiáš hovorí: „Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali?“ Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno, po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po hranice sveta.
 
RESPONZÓRIUM							  Porov. Iz 52, 7; Rim 10, 8

	R. Aké krásne sú na horách nohy posla dobrej zvesti, * Ktorý hlása pokoj, ohlasuje spásu.
	 V. Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci. * Ktoré hlása.	
 
Druhé čítanie 	

Zo spisov sv. kňaza Arnolda Janssena

(De fine et institutione Societatis Verbi Divini, Verbum 8, 1966, 405‑409)

Misijná činnosť má svoj pôvod v poslaní Syna a Ducha Svätého
 
	Pod menom „Božie Slovo“, ako to stojí v názve našej Spoločnosti, rozumieme ponajprv Slovo Otca, ktoré je Synom, ďalej slovo Syna, ktorým je evanjelium Krista.  A tak musíme byť ctiteľmi Božieho Syna. Preto nech bratia čím častejšie uvažujú o tom, že Ježiš Kristus, večný Otcov Syn, stal sa naším bratom a naším pokrmom. Tak nás učí láske a poníženosti. V ňom vidíme prvého a najvyššieho apoštola, kňaza a pastiera duší, baránka a leva, Otcovho sluhu i Syna, ktorý chodí po zemi, učí, napomína, uzdravuje ľudí a svojím učením a krížom otvára cestu spásy. Nech bratia pamätajú na to, že majú upriamovať zrak na jeho svätý život a preniknúť až do svätyne jeho Srdca a klaňať sa jeho obdivuhodným čnostiam v jeho vonkajšom, eucharistickom a mystickom živote, ba čo viac podľa svojich schopností ho napodobňovať.
	Vykonal obdivuhodné diela a medzi nimi najmä tieto tri: vykúpenie sveta, založenie Cirkvi a zoslanie Tešiteľa. Duch však završuje Kristovo dielo. Oživuje Cirkev ako učiteľ pravdy a darca života, hlavne sviatosťami spásy. Ľudí očisťuje od hriechov a robí ich podobnými Bohu. On je veľký otec lásky, v ktorom Boh miluje seba samého i svet, skrze ktorého sa Božia láska rozlieva v našich srdciach a ktorého nám Otec a Syn láskavo poslali za svedka svojej lásky. Jeho chceme aj my v Ježišovi a s Ježišom i jeho Otcom milovať.
	Bratia budú správne milovať Ducha Svätého vtedy, keď sa budú usilovať byť nástrojmi v jeho mocnej ruke, pripravenými na všetko. Ale to si vyžaduje nielen usilovne pracovať, ale aj žiť triezvo, spravodlivo a nábožne a poslúchať podnety jeho milosti vo všetkom. 
	A keď vzdávame osobitnú úctu tretej a druhej osobe, nesmieme preto zanedbávať prvú osobu ani tajomstvo celej najsvätejšej Trojice. Veď najvyšší Otec je najsvätejší a najláskavejší pôvodca ostatných osôb a najlepší a najmilovanejší Otec všetkého. A preto sa mu aj my musíme klaňať, milovať ho a ctiť si ho a rozširovať kráľovstvo jeho lásky a zväčšovať počet milujúcich synov po celom svete. 
	Predovšetkým však chceme uctievať celou svojou mysľou, slovami a skutkami najsvätejšiu Trojicu. Mysľou si ju uctievame láskou a odovzdanosťou; slovami - našimi vrúcnymi modlitbami a kázaním; skutkami – všetkými našimi činnosťami zameranými na Božiu slávu. Spomedzi týchto činností chceme predovšetkým klásť dôraz na skutky telesného i duchovného milosrdenstva, lebo nám ich sám Pán odporučil. Ľudia sú totiž obrazom Boha, bratmi a sestrami Krista a chrámami Ducha Svätého. Ako sa Boh o nich stará z plnosti svojej lásky, je trpezlivý s ich slabosťami a chce im pomôcť, aby sa polepšili, tak sa máme aj my snažiť robiť to isté. Nech je to naše zlaté pravidlo pri šírení viery a podporovaní bratskej lásky.
	Pri rozsievaní Božieho slova sa treba usilovať, aby sa zveľaďovala a šírila katolícka viera a vzmáhali i kresťanské čnosti a pritom aby sa – ako sa len dá – odstraňovali hriechy, lebo ony sú prekážkou čností. Ak je možné, pre naše práce si v prvom rade vyberajme tie krajiny, kde sa dá očakávať najviac ovocia našich námah, alebo do ktorých nás podľa všetkého volá Božia prozreteľnosť. Ale aj v nich nech nám najviac záleží na obrátení pohanov. Teda veľmi horlivo musíme pracovať, aby sa aj oni obrátili a poznali Otca a tých, ktorých poslal, Ježiša Krista a Ducha Svätého. 
	Okrem toho majú bratia myslieť aj na to, že náš Pán s kazateľskou činnosťou spájal aj povinnosť modliť sa. To isté nech robia aj bratia, a to v zjednotení s Kristom a podľa Kristovho príkladu.
 

RESPONZÓRIUM			           Porov. Jn 14, 16; Sk 1, 8; Jn 16, 13

	R. Ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky; * A budete mi svedkami až po samý kraj zeme.
 	V. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy. * A budete.
  
 Hymnus 	Teba, Bože, chválime.

MODLITBA

Milosrdný Bože, skrze svoje vtelené Slovo zmieril si so sebou ľudské pokolenie; daj, prosíme, aby na orodovanie svätého kňaza Arnolda boli všetky národy vyslobodené svetlom tvojho Slova a milosťou Ducha Svätého z temnôt hriechu a našli cestu spásy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 


RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.

	Žalmy a chválospev sú z nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Ohlasovanie evanjelia je prvoradým a najväčším skutkom lásky k blížnemu.

Ant. 3 Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami.


KRÁTKE ČÍTANIE								    1 Jn 1, 1-3

	Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. – Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM							          Jn 1, 14

	R. Slovo sa telom stalo * A prebývalo medzi nami.  Slovo.
	V. A my sme uvideli jeho slávu.  * A prebývalo medzi nami. 
	    Sláva Otcu. Slovo. 

Ant. na Benediktus: Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť
hriechu a noc nevery a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí.


PROSBY

Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby ho spasil. S dôverou v Božiu lásku sa modlime: Spas svoj ľud, Pane.

Ježišu, Ty si Otcovo Slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami,
	daj, aby sme ťa poznali v ľuďoch každého jazyka, kultúry a spôsobu života.

Spasiteľ sveta, ty si neprišiel na tento svet, aby si ho odsúdil, ale spasil,
	daj, aby všetky národy sveta spoznali Božiu lásku.

Ježišu, ty si sa rozprával so samaritánskou ženou pri studni,
	daj, aby sme vždy boli ochotní viesť dialóg s tými, ktorí sú odlišní.

Ty si poslal svojich učeníkov do celého sveta, aby ohlasovali evanjelium,
	daj, prosíme, aby bolo vždy dosť misionárov, ochotných ohlasovať tvoju

	blahozvesť.
Ty si prišiel, aby si zhromaždil roztratené Božie deti,
	daj, aby všetci ľudia mali život v plnosti.


Otče náš.


MODLITBA

Milosrdný Bože, skrze svoje vtelené Slovo zmieril si so sebou ľudské pokolenie; daj, prosíme, aby na orodovanie svätého kňaza Arnolda boli všetky národy svetlom tvojho Slova a milosťou Ducha Svätého vyslobodené z temnôt hriechu a našli cestu spásy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 


MODLITBA CEZ DEŇ

Žalmy sú zo dňa.

PREDPOLUDNÍM

Ant. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, ale aj vy vydávate svedectvo.
KRÁTKE ČÍTANIE							          Ez 36, 26-27

Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mäsa. Vložím do vás svojho ducha a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov, že budete zachovávať a plniť moje výroky.

V. Jedno je telo a jeden Duch.
R. Ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.


NAPOLUDNIE

Ant. Kto zachováva Kristovo slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá.

KRÁTKE ČÍTANIE							                 Ef 3, 5-7

Zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom: že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium. A ja som sa stal jeho služobníkom z daru Božej milosti, ktorú som dostal podľa pôsobenia jeho moci.

V. Iďte do celého sveta.
R. A ohlasujte evanjelium.


POPOLUDNÍ

Ant. My sme Boží spolupracovníci; vy ste Božia roľa a Božia stavba.

KRÁTKE ČÍTANIE								1 Tim 3, 13

Tí, čo budú dobre konať svoju službu, získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

V. Ak Pán nestavia dom.
R. Márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.

Modlitba ako na ranné chvály.


DRUHÉ VEŠPERY

Ant. 1 Keď dôverujeme v Pána a robíme to, čo je v našich silách, on nás neopustí.

Žalmy a chválospev zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov.

Ant. 2 Verný a múdry sluha, ktorého Pán ustanovil nad svojou čeľaďou. 

Ant. 3 Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať;
 	 prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. 

KRÁTKE ČÍTANIE								  Rim 5, 3-5

A nielen to: chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.


KRÁTKE RESPONZÓRIUM

	R. Dostanete silu * Keď zostúpi na vás Duch Svätý. Dostanete silu.
	V. Budete mi svedkami až po samý kraj zeme. * Keď zostúpi na vás Duch Svätý.  Sláva Otcu. Dostanete silu.  

Ant. na Magnifikat: Nech všetci ľudia poznajú, milujú a oslavujú svätého trojjediného Boha: moc Otca, múdrosť Syna a lásku Ducha Svätého.


PROSBY

Na orodovanie sv. Arnolda prednesme svoje prosby trojjedinému Bohu a volajme: 

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

Milosrdný a láskavý Otče, ty sa staráš o všetko stvorenie,
	zjav svoju lásku tým, ktorými pohŕdajú, ktorých nemilujú a odmietajú.

Ježišu, Boží Syn a vtelené Slovo, ty si zomrel na kríži, aby si nás spasil, 
	daj, aby všetci pocítili tvoju milosť.

Duch Svätý, Utešiteľ a Darca života,
	daj, aby slepí videli, utláčaní boli oslobodení a chudobní počuli evanjelium.

Blažená Trojica, tri osoby v jednote lásky, 
	daj, aby Cirkev a svet žili v jednote a pokoji.

Ježišu, dávaš nám svoje slovo a chlieb života,
	daj, aby sme si vždy uvedomovali tvoju prítomnosť a silu v našom živote.

Ježišu, prijmi našich zosnulých spolubratov do svojho nebeského kráľovstva
	a daj im vidieť svetlo tvojej tváre. 


Otče náš.

MODLITBA

Milosrdný Bože, skrze svoje vtelené Slovo zmieril si so sebou ľudské pokolenie; daj, prosíme, aby na orodovanie svätého kňaza Arnolda boli všetky národy svetlom tvojho Slova a milosťou Ducha Svätého vyslobodené z temnôt hriechu a našli cestu spásy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 


