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Svetový deň za duchovné povolania
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XV. ročník

„Jedine pastier, ktorý sa podobá Ježišovi, dáva stádu dôveru, pretože
On je bránou. Štýlom pastiera musí byť Ježišov štýl, neexistuje iný,“
(Pápež František 3. mája 2020)
Svätý Jozef: sen o povolaní – tak znie názov posolstva pápeža
Františka k tohtoročnému, v poradí už 58. svetovému dňu modlitieb za
duchovné povolania, ktorý Cirkev slávi dnes, na 4. veľkonočnú
nedeľu. (Z posolstva vyberáme):
„Sv. Jozef ponúka pre povolanie každého z nás tri kľúčové slová.
Prvé z nich je sen. Každý v živote sníva o tom, že sa uplatní. A je správne
pestovať v sebe takéto veľké nádeje, vysoké očakávania, ktoré nedokážu
uspokojiť prchavé ciele – ako sú úspech, peniaze a zábava. Ak by sme ľudí
požiadali, aby jedným slovom opísali svoj životný sen, nie je ťažké
predstaviť si ich odpoveď: láska. Práve láska dáva zmysel životu, pretože
odhaľuje jeho tajomstvo. Život totiž máme, len ak ho dávame, skutočne ho
vlastníme, iba ak ho celkom darujeme. Sv. Jozef nám má v tomto ohľade
veľa čo povedať, pretože prostredníctvom uskutočnenia snov, ktoré mu Boh
vnukol, celý svoj život spravil darom,“ prihovára sa v posolstve Svätý Otec
František.
Druhé slovo označuje cestu sv. Jozefa a cestu povolania: služba.
Popri Božom povolaní – ktoré uskutočňuje naše najväčšie sny – a našej
odpovedi naň – spočívajúcej v ochotnej službe a v pozornej starostlivosti, je
tu aj tretí aspekt života sv. Jozefa a kresťanského povolania, ktorý sa
uplatňuje v každodennom živote: vernosť, píše pápež František.
Popri Božom povolaní – ktoré uskutočňuje naše najväčšie sny – a
našej odpovedi naň – spočívajúcej v ochotnej službe a v pozornej
starostlivosti, je tu aj tretí aspekt života sv. Jozefa a kresťanského
povolania, ktorý sa uplatňuje v každodennom živote: vernosť. Jozef je
„človek spravodlivý“ (Mt 1, 19), ktorý sa v činorodom tichu každého dňa
verne drží Boha a jeho plánov.
V Ríme pri sv. Jánovi v Lateráne 19. marca 2021, na sviatok sv. Jozefa.
František
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4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Resp.: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.

Dnešná nedeľa sa nazýva nedeľou
dobrého pastiera, pretože v evanjeliu Ježiš
jasne hovorí: „Ja som dobrý pastier!“ Dobrý
pastier pozná svoje ovce a dáva za ne svoj
život, takže z textu by pre nás malo jasne
vyplývať, že kresťania na tom musia byť
omnoho lepšie ako ľudia, ktorí v Boha
neveria. A skutočne tomu tak je. Aj keď sa
nám niekedy môže oprávnene zdať, že
ľudia bez Boha sú na tom lepšie, je to iba
ilúzia. Aby sme aspoň trochu pochopili
zmysel nášho utrpenia a trápenia - zvlášť
vtedy, keď sa nám zdá, že ľuďom bez Boha
sa žije lepšie, priblížme si to jedným
príbehom.

Uzdravujúca Láska
Istá žena často stretávala pastiera
so svojím stádom. Všimla si, že pastier
stále nosí jednu mladú ovečku vo svojom
náručí. Spýtala sa ho, prečo to tak robí.
„Pozrite sa,“ odpovedal pastier, „jej noha je
zlomená.“ „Ako k tomu došlo?“ „Ja som jej
to urobil.“ „To je surové, ako ste jej mohli
niečo také spraviť?“ „Nuž“, vysvetľoval
pastier, „to bolo tak: Táto ovca bola
neposlušná a veľmi spurná. Nechcela
poslúchať môj hlas. Buď odbehla od stáda
sama, alebo odvádzala aj ostatné ovce so
sebou na nebezpečné miesta. A tak som to
zviera, aby som ochránil jeho vlastný život
ako aj celé stádo, zobral do náručia a zlomil
mu nohu. Pritom som aj sám vo svojom
srdci cítil hlbokú bolesť.“ „Ale prečo ju
nenecháte
doma,
dokiaľ
sa
noha

nezahojí?“ „To by som urobil nerád.
Zviera patrí ku stádu. Je to práve tak
moja ovca ako aj ostatné a teraz ma
potrebuje viac než tie zvyšné. Teraz
ju beriem do náručia a keď ju
ukladám do trávy, sám jej podám tú
najlepšiu trávu a prinesiem jej tú
najlepšiu vodu a veľmi dobre si spolu
rozumieme.“ „A nezostane navždy
chromá?“ „Ó nie, už čoskoro jej bude
lepšie. Ale už to nebude taká ovca
ako predtým. Teraz ma už miluje,
dôveruje mi a pozná môj hlas lepšie
ako predtým, a preto s ňou už
nebudem mať žiadnu prácu.“
Hoci nám tento príbeh nedá
úplnú odpoveď, aspoň nám približuje
to, že my všetci sme obklopení Božou
láskou. A pokiaľ sa nám v živote
stávajú aj veľmi nepríjemné veci,
často je to pre naše vlastné dobro,
aby sme boli spasení nielen my sami,
ale aj naši blízki, pretože aj oni patria
do Ježišovho stáda.
kaplán Michal
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Lektori na budúcu nedeľu, 2. 5. 2021:
Sobota
17.00

Sobota
18.30

8.00

9.30

11.00

18.30

Vaterka,
Vaterková

-

Vavrek,
Vavreková

Jenčo,
Jenčová

Kočiš,
Štefanková

Benčo,
Antolíková

Oznamy

Akých kňazov chceme?

1. Na upratovanie kostola prosíme
rodinu
Zajacovú,
Vaverčákovú
a Polaščíkovú.
2. Dnes je zbierka na Kňazský
seminár v Košiciach. Pán Boh zaplať
za vaše milodary na tento cieľ.
3. Dávame do pozornosti, že pokiaľ
budú trvať obmedzenia počtu veriacich
na sv. omšiach, budú nedeľné sv.
omše vo farskom kostole doplnené
navyše o sv. omšu v sobotu o 17.00
hod., okrem riadneho času. V nedeľu
budú na Dlhom dve sv. omše. Zároveň
ranné sv. omše o 8.00 hod. vyhradíme
pre seniorov.
4. Nasledujúca sobota je Prvá sobota
v mesiaci máj. Budeme sa spoločne
modliť sv. ruženec – vo farskom
kostole o 16.30 hod. (pred prvou sv.
omšou), na filiálke Dlhé o 10.30 pred
sv. omšou.
5. Na budúcu sobotu začína
mariánsky mesiac máj. Päť minút
pred sv. omšami sa budeme modliť
Loretánske
litánie
a májovú
pobožnosť. Pozývame vás k častejšej
účasti na tejto pobožnosti.
6.
Prosíme
rodičov
prvoprijímajúcich detí, aby prišli
v sobotu o 9.30 hod. na stretnutie
ohľadom prvého sv. prijímania a jeho
možného termínu. Účasť rodičov je
nutná.
7. Oznamujeme, že tento rok
birmovka v našej farnosti nebude,
keďže pre obmedzenia neboli žiadne
stretnutia s birmovancami. Na budúci
rok tak pôjdu na birmovku mladí oboch
ročníkov, ktorí sú už zapísaní.
Stretnutia birmovancov začnú v novom
školskom roku.

Často sa stretávame s rôznymi
požiadavky, či nárokmi, ktoré ľudia
kladú na kňazov.
Náročnosť na
kňazský stav je na mieste. Tí
najnáročnejší, hovoria o tom, že na
prvom mieste nie sú až tak schopnosti
– od manažérskych, až po technické či
ekonomické, ale príklad života. Nič
menej, ako svätosť kňaza, ktorý je
k nim poslaný. Úprimne, nájsť svätého
kňaza bude minimálne tak ťažká
úloha, ako nájsť svätého farníka. Tí
menej nároční zase hovoria o tom, že
predsa len aj napriek nedokonalostiam
kňaza - máme sv. omše, vysluhovanie
sviatostí, akú takú katechézu, je to
lepšie ako nič. Avšak nič nemení na
veci,
že
kňazstvo,
porovnávať
s akýmkoľvek zamestnaním je nielen
nefér, ale aj ohromné nepochopenie
SVIATOSTI! Kňazstvo totiž nie je
funkcia, ale ono je predzvesťou neba,
umeleckým dielom božej ruky. Sv.
Augustín píše: „Ty už nie si
ty.“ V kňazovi môžeme vidieť živého
Krista.
Iste, to neznamená, že kňaz
nemá
chyby
a už
vôbec
to
neznamená, že sa nemôže stratiť,
rovnako ako sa v starom zákone
neustále strácal vyvolený Boží ľud. Po
Božom zásahu a vrátení sa späť
k Bohu, po nejakom čase izraeliti
znova a znova blúdili. A predsa, Boh v
určenom čase, skrze osobu Ježiša
Krista začal uskutočňovať dielo
vykúpenia. Nie preto, žeby sme si to
zaslúžili, ale preto, že Boh plní prísľub,
pretože nás miluje.
A práve toto tajomstvo Božej
lásky sa zhmotňuje vo sviatosti
kňazstva.
o. Patrik

