Benedikt XVI.
Kristus vzal zo svojej ľudskosti do neba aj nás.
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2020

Drahí bratia a sestry!
Štyridsať dní po Vzkriesení – podľa Knihy skutkov apoštolov – Ježiš
vystupuje do neba, teda vracia sa k Otcovi, ktorým bol poslaný na svet. V mnohých
krajinách sa toto tajomstvo neslávi vo štvrtok, ale v nasledujúcu nedeľu.
Nanebovstúpenie Pána znamená zavŕšenie diela spásy, začatého vtelením. Po
posledných inštrukciách svojim učeníkom Ježiš vystupuje do neba. Avšak nenechal
nás v našom biednom položení. Vo svojej ľudskosti vzal so sebou ľudí do blízkosti
Otca a tak poukázal na konečný cieľ nášho pozemského putovania.
Ako kvôli nám zostúpil z neba, kvôli nám trpel a zomrel na kríži, takisto
kvôli nám vstal z mŕtvych a vystúpil k Bohu, a teda nie je ďalej. Sv. Lev Veľký
vysvetľuje, že týmto tajomstvom „je zjavená nielen nesmrteľnosť duše, ale aj
nesmrteľnosť tela. Dnes sme boli naozaj nielen potvrdení ako vlastníci neba, ale
sme aj vstúpili v Kristovi do výšok“. Preto učeníci vidiac Majstra vznášajúce ho sa
zo zeme k nebu neupadli do bezútešnosti, ako by sme si mohli myslieť, naopak
zakúšali veľkú radosť a cítili sa pobádaní ohlasovať víťazstvo Krista nad smrťou. A
vzkriesený Pán konal skrze nich, rozdeľujúc všetkým ich vlastné charizmy, aby
kresťanská komunita ako celok odrážala harmonické bohatstvo neba. To píše aj sv.
Pavol: „Ľuďom dal dary…niektorých ustanovil za apoštolov, niektorých za
prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov…na budovanie
Kristovho tela…kým nedospejeme k miere plnosti Krista“.
Drahí priatelia, Nanebovstúpenie nám hovorí, že v Kristovi je naša
ľudskosť vzatá do Božích výšok. Tak vždy, keď sa modlíme, sa spája zem s nebom.
A ako horiace kadidlo necháva stúpať svoj dym, tak aj my, keď pozdvihujeme k
Pánovi našu vrúcnu modlitbu dôvery v Krista, ona prechádza nebesá a prichádza k
samému Bohu a on ju vypočuje a splní. V slávnom diele sv. Jána z Kríža Výstup na
horu Karmel čítame, že „niet lepšieho spôsobu ako vidieť splnené túžby nášho
srdca, ako zintenzívniť naše modlitby za to, čo sa páči Bohu. Potom nám on nedá
len to, o čo ho prosíme, teda spásu, ale aj to, o čo ho neprosíme, ak to uzná za
vhodné a dobré pre nás“.
Prosme v závere Pannu Máriu, aby nám pomáhala kontemplovať nebeské
dobrá, ktoré nám Pán prisľúbil a stávať sa stále hodnovernejšími svedkami jeho
vzkriesenia a opravdivého života.
Raduj sa nebies Kráľovná, Rím, 20.5.2012
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6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Resp.: Jasaj Bohu, celá zem.
„Príkazy plné života“...
Príkazy, zákazy, nariadenia,
odporúčania – to sú skutočnosti, ktoré
sa v tomto čase nejako prirodzene stali
súčasťou našich životov. Zmysel
prikázaní v kontexte dnešného Božieho
slova nadobúda ešte oveľa hlbší
zmysel. Nie je to len ochrana niečoho,
neide len o poriadok, ale ide o Lásku.
Konkrétnym prejavom lásky voči
Ježišovi, je napĺňanie prikázaní. Tu sa
môžeme vrátiť do starého zákona,
kniha
Deutoronómium,
kde
nachádzame
rovnakú
myšlienku
ohľadom prikázaní a lásky k Bohu. „A
ty spoznáš, že Pán, tvoj Boh, je Boh
mocný a verný, ktorý zachováva svoju
zmluvu a svoju láskavosť na tisíc
pokolení k tým, čo ho milujú a
zachovávajú jeho prikázania.“ (Dt 7,9)
Je citeľné, že tieto slová rezonovali
v židovskom národe počas celých dejín
a v Ježišovi dostávajú ešte väčšiu
dôležitosť, pretože Ježišove prikázania
sa stávajú prikázaniami Božími.
Ježišovo Slovo, je Slovom Otca.
Žiť podľa prikázaní je ťažké iba
natoľko, nakoľko je človek zjednotený
s autoritou, ktorá prikázania udeľuje.
V rovnakom
duchu to platí aj
u Ježišových slov. Mnohokrát žasneme,
aké jednoduché bolo žiť podľa prikázaní,

pre svätcov, ktorých srdcia boli
zjednotené s Bohom. U nás to
môže, ba dokonca musí byť
rovnaké, ak chceme byť verní
Ježišovej ceste. A ani v tejto snahe
nezostávame opustení ako siroty,
Ježiš zostáva s nami. O túto
skutočnosť sa môžeme oprieť, na
tomto základe môžeme stavať život
v plnosti.
Život, kde Božie prikázania
nebudú len teritóriom, v ktorom
budem
môcť sa obmedzene
pohybovať, ale bude to miesto kde
nájdem slobodu ako dôsledok
pravej Lásky. Miesto, kde jediným
obmedzením bude chvíľa, v ktorej
nebudem naplnený Jeho Duchom.
Aj takýto sen sníva náš Boh. Sen
o novom človekovi, ktorý bude Jeho
dieťaťom, ktoré naplno prežíva
prijatie a Lásku Otca a stáva sa
svedkom
nepopísateľnej
skutočnosti.
otec Patrik

Liturgický program na 6. veľkonočný týždeň
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DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

Po
18. 5.

VEĽKONOČNÁ FÉRIA

6.30

ZBP Anna (70. r. života)

Sk 16,11-15; Ž 149; Jn 15,26-16,4a

18.30

ZBP a DDS pre Adriána

Ut
19. 5.

6.30

ZBP a DDS pre Jozefa

Sk 16,22-34; Ž 138; Jn 16,5-11

18.30

+ Andrej a Mária

6.30

+ Martin

18.30

ZBP Jozef a Anna

6.30

+ Mária a Juraj

17.00

+ Michal

18.30

+ Jozef Slíž

6.30

+ Júlia, Jaroslav a Jozef

18.30

ZBP Lucia

7.00

ZBP Mária (70. r. života)

18.30

+ Jozef

8.00

ZBP pre Katarínu s
rodinou

9.30

+ Pavol

11.00

ZBP Katarína, Valér a deti

18.30

+ Jozef a Zuzana

St
20. 5.

VEĽKONOČNÁ FÉRIA

VEĽKONOČNÁ FÉRIA
Sk 17,15.22-18,1; Ž 148; Jn 16,12-15

Št
21. 5.
Pi
22. 5.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
slávnosť
Sk 1,1-11; Ž 47;
Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

VEĽKONOČNÁ FÉRIA
Sk 18,9-18; Ž47; Jn 16,20-23a

So
23. 5.

Sk 18,23-28; Ž 47; Jn 16,23b-28

Ne

SIEDMA VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

24. 5.

Filiálky

VEĽKONOČNÁ FÉRIA

Sk 1,12-14; Ž 27
1Pt 4,13-16; Jn 17,1-11a

Po

Ut

Št

St

ÚMYSEL

Pi

8.00
18.00
17.00

VT Dlhé
Rod. oblasť

2. Na budúcu nedeľu bude 54. Svetový
deň
spoločenských
komunikačných
prostriedkov. Pri sv. omšiach bude
zbierka na katolícke masmédiá.
Prosíme vás o štedrosť na tento cieľ.
3. Nasledujúce tri dni, pondelok, utorok
a streda, sú prosebnými dňami. Ich
obsahom budú prosby za tohtoročnú
úrodu. V pondelok pri sv. omši vo
farskom kostole budeme požehnávať
siatiny.

(birmovanci)

So

1.
Na
upratovanie
kostola
k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny
Klimčovú, Palenčíkovú a Mitaľovú.
Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám,
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

Ne

8.00
9.30
11.00

Lektori na budúcu nedeľu, 24. 5. 2020:
Sobota vigília

8.00

9.30

11.00

18.30

Vaterka,
Vaterková

Ivanko,
Ivanková

Benčo,
Fecenková

Kľučar,
Kľučarová

Klapák,
Josipčuk

4. Vo štvrtok budeme sláviť sviatok
Nanebovstúpenia Pána. Je to slávnosť
a prikázaný sviatok, preto bude aj viac
sv. omší. Kto by sa však nemohol
zúčastniť, tak v čase pandémie neplatí
povinnosť účasti pod ťarchou ťažkého
hriechu. Napriek tomu budú pridané sv.
omše vo farskom kostole, ako aj na
Dlhom.
5. V stredu bude stretnutie rodičov
a detí ohľadom slávnosti prvého
svätého prijímania.
6. V piatok po večernej sv. omši
zostanú birmovanci, ktorí pôjdu v júni
na birmovku, na prvý nácvik spevu.
Prosíme o účasť všetkých. Zároveň
prosíme, aby všetci birmovanci (druháci)
priniesli v piatok na večernú sv. omšu
vyplnené
potvrdenie
o birmovných
rodičoch, ktoré dostali. Ak je birmovný
rodič pokrstený a bývajúci v našej
farnosti, potvrdenie podpíšeme tu.
Taktiež prosíme, aby sa birmovanci učili
katechizmové otázky, ktoré sú zavesené
na našej farskej stránke www.rkcvtjuh.sk
. Z týchto otázok budú vyskúšaní

koncom mája, resp. začiatkom júna, aby
aj vedomostne boli pripravení na
birmovku.
7. Od zajtra bude znova otvorená
farská kancelária v úradných hodinách.

Svätá Rita z Cascie, rehoľníčka
Pôvod mena z taliančiny Margherita –
perla. Rita sa narodila roku 1360 v
mestečku Roccaporena. Proti jej vôli ju
rodičia donútili vydať sa za muža, ktorý sa
voči nej správal veľmi surovo. V
manželstve porodila dvoch synov. Keď bol
jej muž zavraždený, synovia sa rozhodli
pre vtedy zaužívanú odvetu krvnej pomsty.
Na pokraji zúfalstva sa Rita modlila, aby
radšej zomreli akoby sa mali dopustiť
vraždy. V krátkej dobe jej synovia naozaj
zomreli.
Ovdovená Rita chcela vstúpiť do
rehole. Trikrát žiadala o vstup do
augustiniánskej rehole v Cascii, kde ju
však odmietli, pretože predstavenej sa
nezdalo vhodné prijať mladú vdovu do
rehole. Nakoniec sa to Rite podarilo a
mohla vstúpiť do kláštora.
Ako rehoľníčka viedla Rita život plný
odriekania, modlitby a dobročinnosti. Celý
jej život sa niesol v duchu neskonalej,
oddanej lásky k Ukrižovanému. V roku
1443 pri zjavení sa na jej čele objavili rany
tŕňovej koruny, ktoré mala až do svojej
smrti 22. mája 1457.
Je patrónka v bezvýchodiskovej situácii,
pri ťažkostiach a skúškach, ochrankyňa
pred osýpkami. V ikonografii je zobrazená
ako rehoľníčka v staršom veku. V ruke drží
kríž alebo palmovú vetvičku s tromi
korunami. Často na vyobrazení má na čele
rany
spôsobené
tŕňmi
z
koruny
Ukrižovaného, pred ktorým sa modlí.
Lucia Horná

