Pred 35 rokmi kreoval sv. Ján Pavol II. Jozefa Tomka za kardinála
Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Jozef
Tomko si 25. mája pripomenul 35. výročie kreovania na kardinála.
Červený biret prijal z rúk pápeža sv. Jána Pavla II. na slávnostnom
konzistóriu v predvečer Turíčnej nedele v roku 1985.
Menovanie Jozefa Tomka za kardinála oznámil Ján Pavol II. už mesiac
predtým, keď jeho meno vyslovil medzi 28 kardinálskymi menovaniami
zverejnenými počas generálnej audiencie 24. apríla 1985. Nový titul prijal
Jozef Tomko spolu s menovaním do funkcie prefekta Kongregácie pre
evanjelizáciu národov a kancelára Pápežskej Urbanovej univerzity. Túto
službu vykonával 16 rokov, až do roku 2001.
Pri kreovaní Ján Pavol II. pridelil kardinálovi Tomkovi titulárny chrám
Ježiša - Dobrého Pastiera v rímskej štvrti Montagnola na juhu mesta.
V kardinálskom zbore dostal Jozef Tomko stupeň kardinála-diakona. Od
roku 1996 sa radí medzi kardinálov-presbyterov a jeho titulárnym
chrámom je Bazilika sv. Sabíny na Aventíne.
Rodák z Udavského, ktorý 11. marca oslávil 96 rokov, je momentálne
druhým najstarším členom kardinálskeho zboru. Na čele je o pol roka
starší francúzsky jezuita Albert Vanhoye.
V našej histórii nájdeme viaceré osobnosti s kardinálskym titulom so
slovenským pôvodom alebo väzbou na Slovensko – ako napríklad
kardinálov Alexandra Rudnaya, či Juraja Haulika, Františka Forgáča,
Petra Pazmaňa, Jána Krstiteľa Scitovského a ďalších. Otec kardinál Jozef
Tomko však spolu s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom zostávajú
našimi dvoma slovenskými kardinálmi počas modernej histórie našej
štátnosti.
Jeho Eminencia kardinál Tomko sa vzápätí po vymenovaní za kardinála
stal prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov a veľkým
kancelárom Pápežskej Urbanovej univerzity. Kardinál Jozef Tomko je
zároveň aj titulárnym biskupom jednej z najstarších rímskych bazilík,
baziliky sv. Sabíny na Aventíne v Ríme, kde sa každoročne konajú
slávnostné obrady Popolcovej stredy.
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NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO
Resp.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.

V každom z nás je ukrytá túžba
po niečom krásnom a trvalom, často však
na
ňu
odpovedáme
zbieraním
chvíľkových pôžitkov. Získame síce
kratučký pocit šťastia, avšak už zakrátko
príde sklamanie, lebo naše očakávania
míňajú svoj cieľ. Človeka nemôžu naplniť
veci sveta, lebo bol utvorený tak, že
jediným naplnením jeho života môže byť
iba iný človek. V samom princípe je to
práve ten, ktorý stojí na počiatku i na
konci ľudského života a zvíťazil nad
všetkým, čo ohrozuje šťastie človeka Ježiš Kristus. „Ak je niekto smädný a verí
vo mňa, nech príde ku mne a nech pije...
z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. To
povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí,
čo v neho uverili“ (Jn 7, 37-39). Ježiš sa
stal Pánom celého vesmíru, všetko
preniká duchovným ohňom a prežaruje
svojím svetlom. Jeho učeníci, ktorí v
neho uverili, videli očami viery, no
nestačilo im zostať ukrytí v akomsi
privátnom
kresťanstve.
Posilnení
Ježišovým Duchom túžili vykričať, ako sú
naplnení Kristom.

Duch pravdy a odvahy.
Duch Svätý upevnil ich srdcia a
umožnil im lepšie poznať Ježiša a všetko,
čo s ním prežili. Mocou Ducha Svätého,
vlievajúceho im odvahu a pravú silu,
dokázali svedčiť pred celým svetom o
Kristovi. Boží Duch ich tiež naučil mnoho

z toho, čo im Ježiš ešte nemohol
povedať, lebo boli príliš slabí vo
viere a v poznaní Božích ciest.
Pôsobenie Ducha Svätého možno
poznať podľa hĺbky viery, akou
človek verí a vyznáva, že Ježiš je
Boh. V spoločenstve veriacich je
tvorcom jednoty. Veriaci dostávajú
potrebné dary - charizmy -, ktoré im
slúžia na budovanie Kristovho
spoločenstva,
pričom
najdôležitejším
darom
navždy
zostáva láska. Na začiatku tejto
večnej charizmy je úprimná ľútosť
nad spáchanými hriechmi, po nej
môže človek prijať rozhrešenie od
hriechov a Božie odpustenie.
Očistené ľudské srdce sa otvára
prijatiu Ducha Svätého, človek sa
zrodí k novému životu. Duch Božej
lásky rozvinie vtedy v nás všetko
dobré, aby sme sa mohli stať darom
pre druhých. A my sa stávame
svedkami nádeje, nesúc v srdciach
hlbokú radosť z vykúpenia.

Oznamy

Liturgický program na 9. týždeň cez rok
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

Po
1. 6.

PREBLAHOSLAVENEJ
MANNY MÁRIE, MATKY
CIRKVI - spomienka
2Pt 1,1-7; Ž 91; Mk 12,1-12

ČAS

ÚMYSEL

6.30

+ Zuzana, Michal,
Michal

18.30

+ Rozália, Irena

Ut
2. 6.

FÉRIA

6.30

+ Juraj, Helena

2Pt 3,12-15a.17-18; Ž 90; Mk 12,1317

18.30

ZBP bohuznámy
manžel

St
3. 6.

SV. KAROLA LWANGU
A SPOLOČNÍKOV,
MUČENÍKOV - spomienka

6.30

+ František, Júlia

18.30

ZBP pre rodiny
Richarda a Lukáša

6.30

Za obrátenie manžela

18.30

+ Ján, Mária

6.30

---

18.30

ZBP Ema

7.00

+ Karol, Alžbeta

18.30

+ Emil, Valéria

8.00

ZBP Mária a Michal

9.30

+ Eva

11.00

Za farnosť

18.30

+ Ján, Leonard

2Tim 1,1-3.6-12; Ž 123; Mk 12,18-27

Št
4. 6.

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA
KRISTA, NAJVYŠŠIEHO
A VEČNÉHO KŇAZA sviatok
Gn 22,9-18; Ž 40; Mt 26,36-42

Pi
5. 6.

SV. BONIFÁCA, BISKUPA
A MUČENÍKA
spomienka
2 Tim 3,10-17; Ž 119; Mk 12,35-37

So
6. 6.

Ne
7. 6.

Filiálky

FÉRIA
2 Tim 4,1-8; Ž 71; Mk 12,38-44

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
Ex 34,4b-6.8-9; Ž Dan 3;
2Kor 13,11-13; Jn 3,16-18

Po

Ut

St

VT Dlhé

Št

Pi

18.00

Rod. oblasť

Ne

So

8.00

8.00
9.30
11.00

Lektori na budúcu nedeľu, 7. 6. 2020:
Sobota vigília

8.00

9.30

11.00

18.30

Josipčuk,
Klapák

Chytra,
Sabolová

Jenčo,
Jenčová

Klapák,
Klapáková

Benčo,
Ocilková

1.
Na
upratovanie
kostola
k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny
Habasovu, Hruštičovu a Sisákovu.
Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám,
ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
2. Na potreby kostola darovali zo
svadby Veroniky a Štefana 100,- €
a z krstu Juraja 50,- €.
3. Zbierka na Katolícke masmédiá
z minulej nedele činila v našej farnosti
spolu 940,31,-€. (Farský kostol – 689,59
€, filiálka Dlhé 177,30 € a školská
kaplnka Rodinná oblasť 73,42 €).
Všetkým štedrým darcom vyslovujeme
vďaku za túto podporu katolíckych
médií.
4. V nasledujúcom týždni bude Prvý
piatok v mesiaci. Spovedať budeme
takto:
Farský kostol sv. Františka –
Pondelok až Piatok pol hodinu pred sv.
omšami ráno a večer
Filiálka Dlhé – Utorok a Piatok od
17.00 do 18.00 hod. (aj veriacich
z Rodinnej oblasti)
5. Vo štvrtok 4. júna o 10.00 hod., na
sviatok
Pána
Ježiša
Krista,
Najvyššieho a Večného kňaza bude
v košickej katedrále Missa Chrismatis,
sv. omša svätenia olejov, ktorá je
presunutá z tohtoročného Zeleného
štvrtka. Kvôli pandémii sa však na nej
zúčastní iba časť kňazov. Na sv. omši
tiež nebudú účastní veriaci laici. Prosíme
o vaše duchovné spojenie s nami
kňazmi.
6. Na Prvý piatok od 15.00 hod. bude
vo farskom kostole vystavená Sv.
Oltárna k adorácii. Poklona začne
modlitbou
Korunky
Božieho
milosrdenstva. Prosíme vás o hojnejšiu
účasť na adorácii počas jednotlivých
hodín do večernej sv. omše.
7. V piatok po večernej sv. omši

budeme skúšať birmovancov z otázok
Katechizmu. Pripomíname, že sú
dostupné na farskej webovej stránke.
Prosíme zároveň rodičov birmovancov,
aby v piatok zostali po sv. omši na
stretnutie.
8. V sobotu bude Prvá sobota
v mesiaci Jún. Sv. omše ráno budú vo
farskom kostole, ako aj na Dlhom ako
zvyčajne
spojené
so
spoločnou modlitbou sv. ruženca.
Svätý Karol Lwanga a spoločníci,
mučeníci
Do 8. storočia severná Afrika dala
Cirkvi mnoho svätých. Pri rozpínaní
islamu však bolo kresťanstvo úplne
potlačené. Do Ugandy sa kresťanstvo
dostalo v 19. Storočí. V roku 1879 tam
prišli „bieli otcovia“, ktorí sa stretli s
náklonnosťou obyvateľov. O niekoľko
rokov neskôr však spolu s anglikánskymi
misionármi
boli
prinútení
kráľom
Mutesom opustiť krajinu. Keď po jeho
smrti nastúpil na trón Mwanga, začalo sa
krvavé prenasledovanie kresťanov.
Dňa 3. júna 1886 v Rubaga upálili
ovinutého trstinou Karola Lwangu –
vodcu kmeňa Nagweya, ktorý bol
predstaveným kráľovských pážat. Mal 25
rokov. V ten deň spolu s ním bolo
usmrtených 12 spoločníkov. Spolu s
katolíkmi v plameňoch ohňa našlo smrť
aj 13 mladých anglikánov. V roku 1920
katolíckych
mučeníkov
beatifikoval
Benedikt XV. Kanonizoval ich Pavol VI.
18. októbra 1964, ktorý r. 1968 navštívil
osobne miesta života a smrti týchto
hrdinských mučeníkov Afriky a tak si ich
znova uctil.
Svätý Karol je patrónom mládeže a
Katolíckej akcie mládeže v Afrike. V
ikonografii je zobrazený ako mladý
človek uprostred plameňov spolu so
svojimi spoločníkmi.
Lucia Horná

