Základný princíp je brať ľudstvo ako jednu rodinu
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Posolstvo pápeža do Davosu

2020
Pri príležitosti 50. výročia založenia Svetového ekonomického fóra bol
tento rok do Davosu pozvaný aj pápež František. Svätý Otec sa účastníkom
stretnutia prihovoril prostredníctvom posolstva, ktoré im v jeho mene odovzdal
pri otvorení 21. januára kardinál Peter Turkson, prefekt Dikastéria pre
integrálny ľudský rozvoj.
Stretnutie vplyvných ekonomických lídrov a obchodných inovátorov sa
tento rok zameriava na tému „kľúčových rolí pre súdržný a udržateľný svet“
(Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World).
Pápež František svoje posolstvo adresoval výkonnému predsedovi
Svetového ekonomického fóra prof. Klausovi Schwabovi. V úvode oceňuje, že
fórum počas svojej existencie poskytovalo „arénu, v ktorej sa môže politická
vôľa a vzájomná spolupráca riadiť a posilňovať pri prekonávaní izolacionizmu,
individualizmu a ideologickej kolonizácie, ktorá žiaľ priveľmi charakterizuje
súčasnú debatu“.
Ďalej Svätý Otec zdôrazňuje, že základným východiskom pri
uvažovaní musí byť chápanie ľudstva ako jednej veľkej rodiny:
„Nosnou myšlienkou, na ktorú sa nikdy nesmie zabúdať, je to, že sme všetci
členmi jednej ľudskej rodiny. Z tejto skutočnosti vyplýva morálna povinnosť
starať sa jeden o druhého, ako aj vzťažný princíp klásť do samého centra
verejnej politiky ľudskú osobu, a nie čisto len presadenie moci alebo zisku.“
Pápež pripomína potrebu prekonať čisto krátkodobé technologické
a ekonomické prístupy a pamätať pri hľadaní riešenia problémov na etickú
dimenziu:
„Až príliš často materialistické a utilitaristické vízie, niekedy skryté, inokedy
vychvaľované, vedú k praktikám a štruktúram motivovaným do veľkej miery, ba
niekedy i kompletne, sebeckým záujmom. Je preň typické hľadieť na druhých
ako na prostriedky na dosiahnutie istého cieľa, a zahŕňa nedostatok solidarity
a dobročinnosti, ktorý na druhej strane dáva rásť skutočnej nespravodlivosti,
pretože naozaj celostný ľudský rozvoj môže prekvitať len vtedy, keď sú do
presadzovania spoločného dobra zahrnutí všetci členovia ľudskej rodiny
a môžu k nemu prispievať. Pri hľadaní opravdivého pokroku nezabúdajme, že
šliapať po dôstojnosti inej osoby znamená v skutočnosti oslabovať svoju
vlastnú hodnotu“.
Pápež v textovom posolstve do Davosu cituje aj výzvu z encykliky
Laudato si´ k obnovenému a celostnému etickému prístupu a vízii (č. 141).
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3. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
Resp.: Pán je moje svetlo a moja spása.
Na začiatku cezročného obdobia
nasledujeme Ježiša v jeho úvodných
krokoch verejného pôsobenia a kázania.
Opätovne prežívame jeho veľké posolstvo,
ktoré prináša svetu,
a učíme sa
rozpoznávať naplnenie Božích prísľubov
ľuďom. V Ježišovi z Nazareta dochádza
k naplneniu mesiášskych prísľubov – to je
základná
tématika,
ktorou
sa
dá
charakterizovať posolstvo prvých nedieľ
cezročného obdobia.
Minulú nedeľu sme počuli radostnú
zvesť, že Ježiš je vyvoleným Baránkom
Božím, ktorý sníma hriech sveta. Dnes sa
dozvedáme z evanjelia, že Ježiš prináša
ľuďom okrem odpustenia hriechov tiež
„veľké svetlo“ a „veľkú radosť“.

Ježiš – naše Svetlo a Radosť
Krátko po svojom krste prichádza
Ježiš do Kafarnauma, do pohanskej
Galiley, presne do tých krajov, ktoré kedysi
videli zástupy Židov na ceste do
vyhnanstva. Tento ľud spútaný reťazami
kráčal ako v temnej noci. Práve k nemu
zaznievali slová proroka Izaiáša zvestujúce
veľké svetlo – koniec otroctva a návrat do
rodnej vlasti za veľkého jasotu a radosti.
V slovách proroka Izaiáša je obsiahnutý
prísľub pre celý ľudský rod, ktorý narieka
zotročený hriechom. Tento ľud uzrie veľké
svetlo.
Ježiš sám je tým veľkým svetlom.
V Evanjeliu sv. Jána Ježiš hovorí: „Ja som
svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude

chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo
života.“ (Ján 8,12) Čo vlastne znamená
svetlo?
Znamená
cestu,
pravdu
a predovšetkým život. On je cestou
a pravdou. Je istotou na ceste, ktorú
musíme prejsť. Ježiš je na tejto ceste
Priateľom a Spoločníkom, ktorý nás
privádza k Otcovi. Zároveň je životom,
teda cieľom tohto putovania. Prečo teda
my kresťania sa často podobáme
smutným zástupom, ktoré zhrbené
kráčali temnotou do vyhnanstva?
Možno, že radostná zvesť evanjelia ešte
nezostúpila do hĺbky našich sŕdc.
Zabúdame, že máme obrovský poklad –
sv. omšu. Naša cesta na sv. omšu môže
tak
trochu
pripomínať
cestu
zarmútených, unavených a plačúcich
Izraelitov.
Ale ak na sv. omši otvoríme
srdce Bohu, po vypočutí Božieho slova
a prijatí Kristovho tela sa bude aj v nás
opakovať premena, o ktorej hovorí
prorok Izaiáš: „Lámeš jeho ťažké jarmo,
brvno na jeho pleciach a palicu jeho
utláčateľa.
Rozmnožuješ
plesanie,
zväčšuješ radosť.“
Sr. Consolata

Liturgický program na 3. týždeň v období cez rok
DEŇ

Po
27.1.

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

Féria
2Sam 5,1-7; Ž 89; Mk 3,22-30

Ut
28.1.

Sv. Tomáš Akvinský, kňaz
a učiteľ Cirkvi - spomienka
2Sam 6,12b-15.17-19; Ž 24;
Mk 3,31-35

ÚMYSEL

6.30

+ Richard, prosba o
milosrdenstvo

18.00

ZBP Anna

6.30

Dary DS pre Dávida

18.00

+ Alfonz a Mária

6.30

Za obrátenie Jozefa

18.00

ZBP Miroslav, Jarmila
a Dominik
/deti/

St
29.1.

2Sam 7, 4-17; Ž 89; Mk 4,1-20

Št
30.1.

Féria

6.30

+ Milan a Sabína

2Sam 7,18-19.24-29; Ž 132;
Mk 4,21-25

18.00

+ Michal a Mária

Pi
31.1.

Féria

Sv. Ján Bosco, kňaza
spomienka

6.30

2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Ž 51
Mk 4,26-34

18.00

Panny Márie v sobotu

7.00

---

2Sam 12,1-7a.10-17; Ž 51;
Mk 4,35-41

18.00

+ Gréta

8.00

ZBP Jaroslav a Ľubica

9.30

ZBP Erika

11.00

Za farnosť

18.30

ZBP a poďakovanie pre
Juraja (40r. života)

So
1. 2.

OBETOVANIE PÁNA

Ne

Mal 3,1-4; Ž 24
Hebr 2,14-18; Lk 2,22-40

2. 2.

Filiálky

Po

Ut

Št

St

ZBP a dary DS pre Janku
(40r. života)
ZBP Štefan a Marta
(50r. manželstva)
/birm/

Pi

18.00
(s deťmi)

VT Dlhé

Oznamy

Rod.
oblasť

So

Ne

8.00

9.30
11.00

Lektori na budúcu nedeľu, 2. 2. 2020:
Sobota - vigília

8.00

9.30

11.00

18.30

Sztraka,
Sinčáková

Uriga,
Harakaľová

Benčo,
Fecenková

Vaterka,
Vaterková

Chytra,
Sabolová

1.
Na
upratovanie
kostola
k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny
Nálešníkovú, Oravcovú a Kislíkovú.
Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám,
ktoré upratovali kostol k dnešnej
nedeli.
2. Na kostolné potreby obetovali
bohuznámi 50,- €. Úprimné Pán Boh
zaplať.
3. V utorok po večernej sv. omši bude
Biblické stretnutie na fare.
4. Na prvú sobotu v mesiaci bude
spoločná modlitba sv. ruženca a sv.
omša v zvyčajnom čase ráno vo
farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé.
5. Na budúcu nedeľu bude sviatok
Obetovania Pána – Hromnice. Na sv.
omšu si prineste sviece, ktoré
požehnáme.
6. Dnes popoludní o 15.00 hod. bude
v evanjelickom
kostole
spoločná
ekumenická pobožnosť s modlitbami
za jednotu kresťanov. Pozývame vás
modliť sa na tento úmysel.
7. Na začiatku pôstneho obdobia
začne
katechumenát
(príprava)
dospelých
k prijatiu
iniciačných
sviatostí
–
krstu,
birmovania
a eucharistie. Ak viete o niekom, kto
by chcel byť pokrstený a má nad 14
rokov, prosíme, nech sa nahlási vo
farskej kancelárii do polovice februára.
Príprava bude trvať asi jeden rok.
8. V tomto jubilejnom Loretánskom
roku, ktorý vyhlásil Sv. Otec František,
plánujeme
púť
veriacich
do
Talianska – Loreto, San Giovanni
Rotondo a viaceré ďalšie miesta. Púť
sa uskutoční v termíne 24.-31. mája.
Srdečne vás pozývame. Bližšie
podrobnosti púte budú oznámené na
budúcu nedeľu. Kto sa chce prihlásiť,
môže tak urobiť v sakristii.

Svätý Tomáš Akvinský, kňaz
a učiteľ Cirkvi
Pôvod mena z hebrejčiny :
teóma – dvojča, blíženec. Mysliteľ,
filozof a teológ svätý Tomáš Akvinský
sa narodil ako šľachtické dieťa v roku
1225 na hrade Roccasecca. Ako
osemnásťročný
proti vôli rodičov
vstúpil do dominikánskej rehole.
Študoval v Bologni, Kolíne a Paríži,
kde bol žiakom vynikajúceho učiteľa
svätého Alberta Veľkého. Svojím
kázaním a spismi Tomáš dokázal, že
viera a rozum môžu spolunažívať.
Jeho najväčším spisom je
Teologická summa – kľúčový spis,
ktorý pomohol sformovať teologický
jazyk
Katolíckej
cirkvi.
Ďalším
významným dielom je Summa proti
pohanom, ktorou odmietol pohanskú
filozofiu. V pokore odmietol aj miesto
neapolského
arcibiskupa.
Bol
vyhľadávaným
kazateľom
a duchovným poradcom.
Napriek chorobe sa vydal na
cestu na Lyonský koncil, kam ho
pozval pápež. Na ceste však zomrel
v opátstve Fossanova. Jeho sviatok sa
slávi vo výročný deň prenesenia jeho
telesných pozostatkov do Touluse vo
Francúzsku 28. januára 1368.
V ikonografii je zobrazený
s množstvom
atribútov,
ktoré
zachytávajú jeho širokú erudovanosť.
Hviezda, holubica, pás, kniha, pero,
ľalia, drahokam, biskupská berla.
Znázorňujú jeho čnosti, hľadanie
a zjavovanie Boha, pokoj, statočnosť,
spravodlivosť. Biskupská mitra a berla
sú znaky biskupa, za ktorého bol svätý
Tomáš vymenovaný po smrti, čo je
veľmi zvláštne.
Lucia Horná

