Spolupráca s laikmi
Vo štvrtok 30. januára 2020 sa v Košiciach uskutočnil pracovný seminár
kňazov venujúcich sa pastorácii mládeže, s názvom Spolupráca s laikmi, ktorého
som sa zúčastnil. Na jednotlivé otázky vo viacerých pracovných skupinách sme
spoločne diskutovali a práve tam zaznelo veľa podnetných a hlbokých
myšlienok, ktoré chcem ponúknuť aj Vám.
1. Nakoľko by mal laický spolupracovník pracovať vo farnosti autonómne. Aký
priestor v rozhodovaní by mal dostať angažovaný laik vo farnosti?
Autonómnosť – majúci autonomitu, nezávislý – v tomto duchu by laický spolupracovník
nemal pracovať samostatne. Akákoľvek činnosť by mala byť konzultovaná s kňazom,
ako pastierom spoločenstva, skrze ktorého hovorí Boh. Nie je to záležitosť nedôvery,
postoj vyhradzovania si moci, či autority, ale skôr postoj kde je kňazstvo ako také,
vnímané ako veľký dar Boha, pre nás. Skúsenosť ukazuje, ako svätí kňazi boli dôležitý
v Božom pláne záchrany. Ich autorita a slovo nebolo len slovom nejakého názoru, ale
zjavením Božieho zámeru. V tomto duchu sú kňazi pozvaní neustále formovať laikov,
kde aj dôvera a vzťah sa odvíja práve od rastu a dozrievania spolupracovníkov, ktorí
sú nápomocní v oblastiach do ktorých nás pozýva Boh. Zhodli sme sa, že laik by mal
byť vždy poverený kňazom a v tejto misii, vzájomnej spolupráci, v jednote, budovať
Božie dielo. Od tohto sa odvíja aj druhá časť otázky. Ani tu nie je priestor pre nejakú
samostatnosť v plnom slova význame. Laici majú mať vždy priestor v diskusii,
zdieľaniu a hľadaniu odpovedí na konkrétne výzvy miestneho spoločenstva, avšak celé
toto snaženie má vyústiť k zjednoteniu sa s kňazom, aj k poslušnosti a prijatiu autority,
ktorá nie je len autoritou moci, ale autoritou Božej lásky. Z tohto je zrejmé, že zvlášť
my, kňazi, potrebujeme veľkú túžbu a otvorenosť patriť Kristovi, aby v hluku tohto sveta
sme vždy bezpečne rozpoznali a napĺňali hlas nášho Majstra.
2. Je práca laikov vo farnostiach braná vážne a dostatočne cenená? Aké formy
ocenenia laických spolupracovníkov by boli vhodné?
Dospeli sme k záveru, že práca laikov vo farnosti je braná vážne. Na jednej strane si
uvedomujeme, že ocenenie je dôležitým impulzom na ďalšej ceste dozrievania, na
druhej strane vystupuje pokušenie, urobiť zo služby vo farnosti záležitosť iba nejakej
protihodnoty, kde sa tlačí do popredia otázka, čo z toho budem mať? Skúsenosti
hovoria, že máme možnosť zažívať ako jeden, tak aj druhý extrém.
Predsa len sa chceme vyhnúť extrémom a byť nositeľmi všímavosti a citlivosti, pre
obetu laikov a aj pri týchto situáciách neustále formovať správny úmysel. Pre Krista
niet dostatočnej obety. Učíme sa to my, kňazi a je dôležité to učiť aj našich
spolupracovníkov.
Pri hľadaní konkrétnych ocenení sme si uvedomili, aj hodnotu „obyčajnej“ vďaky,
poklepanie po pleci, spoločného posedenia, či jednoduchého výletu. Mnohokrát takéto
malé veci môžu byť začiatkom ďalších veľkých veci v živote človeka. A čo bolo
najväčšou odmenou pre apoštolov? Prítomnosť Krista. Plné a zapálené srdce – to bola
odmena a hodnota, ktorá nebola devalvovaná žiadnymi výkyvmi ekonomického trhu.
Tejto skúsenosti je potrebné učiť aj našich spolupracovníkov, takéto svedectvo ma byť
zrejmé aj zo života kňaza.
o. Patrik M.
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Resp.: Spravodlivým žiari svetlo v temnotách.
„Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí
chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len
ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.“
(Mt 5,13). Ťažko si je predstaviť život bez
soli. Soľ predsa dáva chuť jedlu. Jób sa
pýta: „Čo chuti nemá, možno jesť bez
soli?“ (Jób 6,6). Soľ má okrem chuti i
konzervačnú vlastnosť. Cez Mojžiša dáva
Boh príkaz k obetám, aby obetované bolo
zmiešané so soľou, čisté, na posvätné
používanie (por. Ex 30,35).
život bez slnka? Vedci tvrdia, že do
ôsmich minút by nebol život na zemi a
Vy ste soľ zeme. Vy ste svetlo do 24 hodín by teplota klesla pod
mínus 250 stupňov. Ako si nevieme
sveta.
predstaviť život bez slnka, tak
Keď sú pre nás tieto veci dopadne svet bez Boha. Žiť bez Boha
samozrejmé, podľa Ježiša sa nám majú nie je možné. Kresťan má prinášať
stať aj duchovné veci samozrejmosťou. svojím životom svetlo a teplo do
Kresťan katolík sa má stať pre svet svojho okolia.
Je na každom z nás, ako splníme
soľou. Život kresťana má dávať svetu
chuť a má ho uchrániť od hnilobného svoju úlohu v dnešnej dobe, svojej
rozkladu. Kresťan predsa dostáva jasné dobe, čase, kedy si nás Boh povolal
poznanie svojho poslania na svete a vydávať svedectvo, prejsť skúškou na
taktiež pozná cieľ svojho života. Preto zemi. Dobrý kresťan sa nebojí
nestačí, aby to len sám poznal, ale ťažkostí, krížov. Dôveruje Bohu a
svojím životom je povinný obohatiť aj spolupracuje s jeho darmi, medzi ktoré
tých, ktorým sa takého poznania patria aj slová z evanjelia o soli a
svetle.
nedostalo.
Otvorme si srdcia ako okná pre
Druhý obraz je ešte väčší: „Vy
čerstvý
vzduch, svetlo a teplo. A
ste svetlo sveta. Mesto postavené na
rovnako
nech
naše slová a skutky sú
návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú
soľou
pre
duše
našich bratov a sestry.
a nepostavia pod mericu, ale na svietnik,
aby svietila všetkým, čo sú v dome.“ (Mt
Peter Orendáč
5,14–15). Dokáže si niekto predstaviť
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Po
10. 2.

Sv. Školastika, panna
spomienka
1Kr 8,1-7.9-13; Ž 132; Mk 6,53-56

Ut
11. 2.

ČAS

ÚMYSEL

6.30

+ Pavol

18.00

+ Michal a Mária

Preblahoslavenej Panny Márie
Lurdskej – ľub. spomienka

6.30

ZBP Jozef s rodinou

1Kr 8,22-23.27-30; Ž 84; Mk 7, 1-13

18.00

+ Eduard

Féria

6.30

+ Andrej, Terézia a Michal

St
12. 2.

1Kr 10,1-10; Ž 37; Mk 7,14-23

Št
13. 2.

18.00
9.00

Féria
1Kr 11,4-13; Ž 106; Mk 7,24-30

18.00

Pi
14. 2.

Oznamy

Sv. Cyrila, mnícha a sv.
Metoda,, biskupa, patrónov
Európy – votívna omša
Iz 52,7-10; Ž 96; Mk 16,15-20

+ Andrej, Zuzana a Juraj
/deti/
ZBP a dary DS pre rodinu
Evy a Mikuláša
/rekolekcie/
ZBP a dary DS pre Annu a
Matúša

6.30

ZBP Eva (50r. života)

18.00

ZBP Lucia a Liliana
s rodinou
/mládež/

So
15. 2.

Panny Márie v sobotu

7.00

+ Michal a Mária

1Kr 12,26-32;13,33-34; Ž 106;
Mk 8,1-10

18.00

+ Gabriel (zádušná)

8.00

+ Štefan, Katarína a Juraj

Ne

ŠIESTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

9.30

Za obrátenie a dary DS pre
rodinu Jozefa

11.00

Za farnosť

18.30

ZBP a dary DS pre Evu a
Alexandra

16. 2.

Filiálky

Sir 15,16-21; Ž 119
1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37

Po

VT Dlhé

Ut

Št

St

Pi

18.00

18.00

Rod.
oblasť

So

Ne

9.30

1.
Na
upratovanie
kostola
k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny
Bertovú, Kundravú a Ocilkovú.
Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám,
ktoré upratovali kostol k dnešnej
nedeli.
2. V utorok, na spomienku Panny
Márie Lurdskej, je 28. Svetový deň
chorých. Pri sv. omšiach budeme
vysluhovať Pomazanie chorých. Túto
sviatosť môže prijať ten, kto je
vážnejšie chorý, resp. chronicky
chorý a zhoršil sa mu zdravotný stav.
3. Vo štvrtok o 16.00 hod. bude
stretnutie miništrantov vo farskom
kostole.
4. V sobotu o 9.00 hod. sa uskutoční
vo farskom kostole ďalšia katechéza
rodičov prvoprijímajúcich detí so
svojimi deťmi. Účasť rodičov je
dôležitá.
5. Pripomíname, že o dva týždne
v sobotu – 22. februára, sa uskutoční
náš Farský ples. Lístky sú ešte
k dispozícii v sakristii farského kostola.
6. Do pozornosti dávame znova aj
oznam, že od 24.5. do 31.5. chceme
zorganizovať duchovnú púť do
Talianska v rámci Loretánskeho roka,
ktorý vyhlásil Svätý Otec František.

11.00

Lektori na budúcu nedeľu, 16. 2. 2020:
Sobota - vigília

8.00

9.30

11.00

18.30

Chytra,
Sinčáková

Smolej,
Smolejová

Demčák,
Plančárová

Kočiš,
Štefanková

Josipčuk,
Klapák

Svätý Valentín, biskup
a mučeník
Pôvod mena : z latinčiny
valens – mocný, silný, zdravý. Valentín
spravoval v 3. storočí diecézu v Terni

v Umbrii. Počas svojho pôsobenia
údajne napriek zákazu sobášil mladé
páry. Pri prenasledovaní kresťanov
zomrel mučeníckou smrťou okolo r.
268. Jeho úcta sa dostala do Ríma už
v 4. storočí. Biskupove pozostatky boli
dočasne uložené vo Valentínovej
bazilike na Via Flaminia.
Valentín
bol
veľakrát
zamieňaný s inými nositeľmi tohto
mena. V stredoveku bol vzývaný ako
orodovník počas ťažkých chorôb,
zvlášť
nervových
a epilepsie.
V románskych krajinách, v Anglicku
a Spojených štátoch bol zvolený za
patróna zamilovaných. V mnohých
krajinách sveta sa 14. februára darujú
zo strany mužov kvety ako dôkaz
lásky. Korene tohto zvyku siahajú do
ďalekej minulosti. V starom Ríme sa
14. februára slávil deň bohyne Juno,
ktorá bola považovaná za ochrankyňu
manželstva a rodiny. Ženám v rodine
sa v tento deň darovali kvety.
V obchodníckych mestách sa cechy
moreplavcov, kupcov, remeselníkov
a iné bratstvá 14. februára schádzali
na spoločné priateľské posedenie.
Je
patrónom
mládeže,
cestujúcich a včelárov. V ikonografii je
zobrazený
ako
kňaz
v ornáte,
s kalichom v ľavej ruke a s mečom
v pravej, tiež v oblečení biskupa, ktorý
uzdravuje chlapca z padúcnice. Na
Slovensku
je
jeho
zobrazenie
zriedkavé. Socha tohto svätca sa
nachádza
vo
farskom
kostole
v Novákoch.
Lucia Horná

