Stretnutie biskupov strednej a východnej Európy
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Bratislava 6. septembra (TK KBS) Na pozvanie predsedu Konferencie biskupov
Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského pricestovali do Bratislavy biskupi strednej a
východnej Európy. Jedenásť predsedov a zástupcov biskupských konferencií, medzi
ktorými je päť kardinálov, a viacerí hostia debatujú na tému „Pravda a kultúra života“.
Stretnutie nadväzuje na tri podobné akcie z minulosti, dve boli v Bratislave a jedna v
Budapešti. Hlavné mesto privítalo zástupcov zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Čiech,
Ukrajiny, Bosny a Hercegoviny, Slovinska, Talianska a Chorvátska. Sú medzi nimi piati
kardináli: Péter Erdő, Vinko Puljič, Angelo Bagnasco, Dominik Duka a Josip Bozanič.
Pricestovali aj predstavitelia Rady európskych biskupských konferencií (CCEE).
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S úvodným pozdravom vystúpil predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský, predseda
CCEE kardinál Angelo Bagnasco a predseda vlády SR Peter Pellegrini. "Je to už štvrtý raz,
čo sa predstavitelia biskupských konferencií strednej a východnej Európy spoločne
stretávajú, aby uvažovali nad aktuálnymi
témami života Katolíckej cirkvi a spoločnosti,"
pripomenul v úvode arcibiskup Zvolenský.
Osobitne
privítal
kardinála
Bagnasca,
janovského arcibiskupa, a v mene všetkých
prítomných mu vyjadril solidaritu so všetkými
obeťami nedávnej tragédie pri páde mosta v
Janove a uistil ho o ich modlitbách. Privítal aj
premiéra Pellegriniho, ktorého prítomnosť
označil za prejav dobrých vzťahov medzi
cirkvou a ústavnými činiteľmi na Slovensku.
V príhovore sa ďalej venoval téme migračnej krízy. Tá podľa jeho slov v posledných
rokoch ukázala, že je nevyhnutné vo všetkých európskych krajinách vynaložiť viac úsilia pre
vzájomné poznanie sa. "Mnohé postkomunistické krajiny vstupovali s určitou eufóriou do
Európskej únie. Som presvedčený, že stále chceme byť súčasťou európskeho projektu.
Zároveň však neskrývame obavy, že v kultúrnych a etických otázkach, aj prostredníctvom
súdnych rozhodnutí európskych súdov, sa zreteľne narušuje princíp subsidiarity, čo mnohí
obyvatelia našich krajín oprávnene vnímajú ako ohrozenie vlastnej, kultúrnej, národnej
a duchovnej identity."
Zdôraznil, že biskupi majú obavy, "že nastúpený trend, aj keď rozumieme rozdielnej
mentalite sekulárnej spoločnosti v krajinách západnej Európy, je v konečnom dôsledku
protiintegračný a stáva sa živnou pôdou pre nárast populizmu a radikálnej pravice.".
Migračná kríza nás podľa neho učí ludskosti. "Napriek tomu, že musíme trvať na dôslednej
ochrane hraníc Európskej únie aj jednotlivých štátov, v duchu slov Svätého Otca Františka
mali by sme zvážiť všetky formy pomoci pre utečencov a migrantov. Zvlášť pre tých, ktorí už
vstúpili na územie Európskej únie a najmä, ak ide o ženy a deti," povedal s tým, že Cirkev
na Slovensku je ochotná pomocť s integráciou. Zároveň dodal, že stále môžeme hľadať
nové formy solidarity s krajinami okolo Stredozemného mora.
Zdroj: www.tkkbs.sk
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Resp.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.
Poznanie
je
definované
ako
nadobudnutie poznatkov alebo vzťah
medzi poznávaným a poznávajúcim.
Procesuálnou stránkou poznania je
poznávanie. Už od malička je tento
proces hlbokou súčasťou života každého
z nás, poznávame seba samého, okolitý
svet, ľudí okolo nás a spoznávame aj
Toho, ktorý nás stvoril. Už pri poznávaní
vecí, a osôb narážame na ťažkosť
uchopiť podstatu a to ich máme okolo
seba. Oveľa ťažší level poznávania je v
prípade nášho nebeského Otca. A
predsa, Boh túži aby sme ho stále viac
poznávali, a v jednote s Ním prežívali
svoje životy.

Poznám Ťa, Otče?
Ježiš v dnešnom evanjeliu je
konfrontovaný s odpoveďami ľudí, ktorí
majú na Neho rôzne názory. Identifikujú
ho s dávnymi prorokmi, čo môže byť
problematické aj pre ľudí dnešnej doby.
Súčasníci Ježiša ho považovali za osobu
minulosti, skrze ktorú konal Boh. Avšak
On bol a je osobou Boha a bol tu
TERAZ. Rovnaká lekcia je tu aj pre nás.
Ježiš nepatrí do minulosti a takisto má
moc meniť to najpodstatnejšie. Tvoje
srdce.
Veľkou úľavou pre Ježiša Krista bola
presná odpoveď svätého Petra: „Ty si

Mesiáš.“ Na základe pokorného a
počúvajúceho
srdca,
ktoré
bolo
pripravené prijať dar Božej Lásky a
prítomnosti, a ochoty nechať sa viesť, sa
postupne sv. Peter dostáva k skúsenosti,
ktorá mu umožňuje vysloviť tak vážne
vyznanie. Ježiš aj nám dnes ponúka
svoju ruku, aby sme zakúšali Jeho Lásku
v priamom prenose. Naživo, nielen
sprostredkovane, z rozprávania. Práve
táto skutočnosť môže byť tým dôvodom,
prečo Ježiš zakazuje sv. Petrovi o tom
rozprávať ďalej. Aby táto životodarná
pravda sa stala osobnou súčasťou
každého z nás, aby sme poznali Boha
takého aký je, aby sme stále viac poznali
Jeho zámer, Jeho Lásku, Jeho vôľu.
„Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba a zeme,
že si tieto veci skryl pred múdrymi a
rozumnými a zjavil si ich maličkým.“
(Mt 11,25)
Patrik Melkovič

Liturgický program na 24. týždeň cez rok
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

Po
17. 9.

FÉRIA

6.30

ZBP Ján, Jolana

1 Kor 11, 17-26; Ž 40; Lk 7, 1-10

18.30

+ Ján

6.30

+ Ján, Helena

Oznamy
1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej
nedeli prosíme chlapcov z Charity. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré
upratovali kostol k dnešnej nedeli.

ÚMYSEL

2. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma 100,-€. Pán Boh zaplať.

Ut
18. 9.

1 Kor 12, 12-14. 27-31a; Ž 100; Lk 7, 11-17

18.30

Poď. za milosti a prosba o ZBP
bohuznamých manželov, za 30
rokov manželstva

3. V utorok po večernej sv. omši bude
Biblické stretnutie v Katechetickej miestnosti fary. Pozývame vás.

St
19. 9.

FÉRIA

6.30

+ Mária

1 Kor 12, 31 – 13, 13; Ž 33; Lk 7, 31-35

18.30

+ Jozef, Milan

6.30

+ Mária

18.30

+ Michal

4. V nasledujúcom týždni budú v stredu,
piatok a sobotu jesenné kántrové dni.
Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je
poďakovanie za úrodu. Vo farskom
kostole sv. Františka, ako aj na filiálke
Dlhé, bude požehnanie plodov tohtoročnej
úrody v stredu pri večerných sv.
omšiach. Prosíme, aby ste symbolicky
priniesli zo svojej úrody a uložili tieto plody
pred oltár.

6.30

+ Jozef, Mária, Helena

Ef 4, 1-7. 11-13; Ž 19; Mt 9, 9-13

18.30

+ Mária

FÉRIA

Št
20. 9.

SV. ONDREJA KIMA TAEGONA,
KŇAZA, PAVLA CHONGA
HASANGA A SPOLOČNÍKOV,
MUČENÍKOV
spomienka
1 Kor 15, 1-11; Ž 118; Lk 7, 36-50

SV. MATÚŠA,
APOŠTOLA A EVANJELISTU
sviatok

Pi
21. 9.
So
22. 9.

FÉRIA

7.00

+ Ľudmila, Jozef, Mária

1 Kor 15, 35-37. 42-49; Ž 56; Lk 8, 4-15

18.30

+ Mária

8.00

+ Mária Horgošová

Ne

DVADSIATA PIATA NEDEĽA
CEZ ROK

9.30

ZBP Mária

11.00

Za farníkov

18.30

+ Mária

23. 9.

Múd 2, 12. 17-20; Ž 54;
Jak 3, 16 – 4, 3; Mk 9, 30-37

Filiálky

Po

Ut

Št

St

Pi

18.00

VT Dlhé

So

5. V stredu po večernej sv. omši vo
farskom kostole pozývame učiteľov
náboženstva – katechétov na stretnutie,
ktoré bude v priestoroch fary.
6. Na budúcu nedeľu bude vo farskom
kostole zbierka na opravu strechy farskej
budovy. Prosíme o štedrosť na tento cieľ.

Ne

9.30

Rod. oblasť

11.00

Lektori na budúcu nedeľu, 23. 9. 2018:
Sobota - vigília

8.00

9.30

11.00

18.30

Benčo
Fecenková

Josipčuk
Josipčuková

Sztraka
Sztraková

Vaterka
Vaterková

Kočiš
Ocilková

7. Do pozornosti dávame, že žiaci 9.
ročníka základných škôl, ktorí majú
záujem ísť na birmovku, si môžu zobrať
prihlášku (je vzadu na stolíku) a vyplnenú ju
priniesť najneskôr do konca septembra.
Rovnako prosíme rodičov detí 3. ročníka
ZŠ, ktorí si ešte nevzali prihlášky na prvé
sv. prijímanie, aby tak urobili čo najskôr
a vyplnené priniesli do farskej kancelárie do
konca týždňa.
8. Pozývame miništrantov terajších (aj
nových), na miništrantské stretko, každý
štvrtok o 15:30-16:30 na fare.
9. Členom Spolku sv. Vojtecha dávame
do pozornosti, že došli podielové
knihy, kalendáre a CD na nový rok.
Vyzdvihnúť si ich môžete v sakristii po sv.
omši. Cena 5,-€.

Svätý Matúš,
apoštol a evanjelista
Pôvod mena z hebrejčiny, teoforické meno
Mattanja – dar Jahveho, daný Bohom. Patril medzi
dvanástich apoštolov. V Evanjeliu sv. Marka je
nazvaný „ Lévi, syn Alfejov“ z Kafarnauma.
Ježiš ho povolal za svojho učeníka, keď
zastával úrad mýtnika. Matúš pred nasledovaním
Majstra vystrojil hostinu, na ktorú pozval mýtnikov
a hriešnikov. Najstaršia tradícia pripisuje Matúšovi
autorstvo prvého evanjelia, napísaného pre Židov
v aramejskom jazyku, ktoré argumentuje, že Ježiš
je očakávaným Mesiášom. V ňom sa splnili všetky
proroctvá.
Ako svedčí Klement Alexandrijský, Matúš do
r. 42 žil a učil v Jeruzaleme, potom sa vydal do
Etiópie, kde podstúpil mučenícku smrť. Podľa
iných mienok apoštoloval v krajine Partov ako aj v
Perzii. Jeho relikvie v 10. storočí mali byť
prevezené z Východu do Salerma v blízkosti
Neapolu.
V ikonografii je zobrazený v podobe mladíka,
neskôr zvlášť v byzantskom umení ako sivovlasý
starec. V západnom umení od čias stredoveku
dominuje obraz silného, bradatého muža v
strednom veku. Oblečený býva do tradičných
dlhých bielych apoštolských šiat a do tuniky. Tiež
býva zobrazený v sediacej polohe, keď píše, stojí
pri ňom anjel, ktorý mu odovzdáva inšpiráciu. Jeho
atribútmi sú kniha a pero, postava okrídleného
mladíka, mešec s peniazmi pri nohách, cestovná
kapsa.
Lucia Horná

---------------------------------

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Michal BARNA a
Andrea ČAKYOVÁ
ohlasujú sa tretíkrát
Tomáš ŠIMČÁK a
Veronika TKÁČOVÁ
ohlasujú sa tretíkrát
Michal ŠVEC a
Jaroslava REBYOVÁ
ohlasujú sa tretíkrát
Ivan KOVAĽ a
Markéta FRONTOVÁ
ohlasujú sa druhýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

