Lúčime sa s duchovnými otcami
Patrikom a Michalom
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TRINÁSTA NEDEĽA
Resp.: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

Čo mi dalo a čo mi vzalo
Dalo mi možnosť, novým
spôsobom, v novom prostredí, v novom
spoločenstve zažívať blízkosť Boha.
Žasnem nad jeho kreativitou, nad
spôsobom akým sa mi dával v tejto
farnosti. Dal mi nový pohľad, novú
skúsenosť, ktorá, verím, nezostane len na
teoretickej
rovine,
ale
v službe
sviatostného kňazstva ma aspoň o malý
kúsok posunie bližšie k Nemu.
A čo mi vzalo? 3 roky môjho
života . Vzal mi kopec síl, ktoré sme
vkladali do služby, kvôli ktorej som tu bol
poslaný. Vzalo mi to naivitu myslieť si, že
v duchovnom živote sa dá žiť len tak
naoko. Vzalo mi to tvár bez vrások, ktoré
sa postupne prehlbujú. Ale na tom
nezáleží, čo mi to vzalo, pretože „Nik z
nás totiž nežije pre seba a nik pre seba
neumiera; lebo či žijeme, žijeme Pánovi,
či umierame, umierame Pánovi. Či teda
žijeme alebo umierame, patríme Pánovi.“
(Rim, 14,7-8)

pôsobenie v tejto farnosti
Pôsobenie v tejto farnosti mi dalo
možnosť spoznať nové miesto, nových
ľudí, nadviazať pekné priateľstvá a
vnímať Božie pôsobenie na tomto
mieste. Dalo mi to možnosť učiť sa
nanovo prijímať ľudí takých, akí sú.
Každá farnosť má svoje špecifiká, ktoré
dokážu obohatiť kňaza. A taktiež my,
kňazi, dokážeme svojou osobnosťou
obohatiť ľudí, ktorí sú nám zverení. Dva
roky vo Vranove mi dali možnosť zažiť
nové skúsenosti, ktoré si beriem so
sebou na ďalšie miesto.
Čo mi vzalo? Skôr opatrenia
spojené s koronou mi čiastočne vzali
možnosť byť s vami, zažiť klasickú
pastoráciu, stretnutia a vytváranie
osobnejších vzťahov s viacerými z vás.
Verím, že noví kňazi budú mať viac
možností. A ešte, aby som nezabudol,
tieto roky vo Vranove mi vzali 15kg,
ktoré za žiadnych okolností nechcem
späť. 
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Keď zástupy i učeníci strávili
Ježišove lekcie, preplavil sa späť do
Kafarnauma vykonať veľké znamenie na
dvoch bezvýznamných, ba posledných
ženách. Boli rozdielne, a predsa
vzájomne si blízke. Prvým je v presnom
preklade dievčatko, ešte neplodné, a
druhou je žena chorá, a preto neplodná.
Jedna žila 12 rokov, druhá už 12 rokov
živorí. Mladšia ešte nič nevlastní, chorá
žena už všetko utratila na lekárov. Prvá
ešte nemá svoje miesto v spoločnosti a
druhá oň už prišla. Z oboch uniká život.
Preto sú obradne nečisté. A predsa sú
obe milovanými dcérami.

Dotyk, ale aký?
Podobnosť oboch príbehov sa
prejavuje aj na spoluúčinkujúcej partii.
Učeníci, ktorých sa Ježiš opýtal, kto sa
ho dotkol, ironicky mudrujú, či nevidí, že
sa naň tlačia zástupy. Jairovi domáci si
zas
nechcú dať
pokaziť
hlasné
nariekanie, a tak sa Ježišovým slovám,
že dievča iba spí, vysmievajú. Aj keď
Ježiš zverejňuje ženinu intimitu a,
naopak, skrýva vzkriesenie dievčatka, je
pri oboch rovnako vnímavý, súcitiaci,
láskavý. Prijíma i odovzdáva uzdravujúci
dotyk.
Je ten istý i dnes, veď je Život
sám! Zdá sa, že všetky naše
racionalizačné zdôvodňovania, realistické

podozrievanie
a
zdanlivo
duchaplná kritika nevyváži čo i len
jednu empatickú slzu. A nielen to.
Môže natrvalo prekážať dotykom
viery. Aj keby ich bolo toľko, ako
pri tlačenici v zástupe. Uzdravená
žena vycítila Ježišovu moc,
pocítila uzdravenie a precítila
Ježišovu ľútostivú lásku k nej
nečistej a znečisťujúcej. Dievčatko
pocítilo teplo, silu jeho zdvíhajúcej
ruky a začulo volanie k životu i
pokyn k nasýteniu.
S oboma ženami je v
súzvuku
Jairus.
Bol
nielen
rozmýšľajúcim - vedel, ku komu
má ísť po pomoc -, ale aj
milujúcim otcom. Pred Ježišom
hovorí
o svojom
dieťati s
nežnosťou: Dcérka mi zomiera.
No sentimentálny nebol. Dvakrát
dôstojne zvládol oznámenie jej
smrti. Môže byť aj pre nás
príkladom,
ako
harmonická
spolupráca rozumu a srdca
uľahčuje vieru. Lebo ak správne
integrujeme
hlboko
ľudské
emócie, viera pre nás nezostane
teóriou alebo vôľovým vypätím
bez trvalého účinku. A budeme
môcť podobne ako Jairus žasnúť
nad Ježišovými znameniami, ktoré
iní vidieť nevedia.
p. kaplán Michal

Liturgický program na 13. týždeň cez rok

Oznamy

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

Po
28. 6.

SV. IRENEJA, BISKUPA A
MUČENÍKA
Spomienka

6.30

+ Mária

18.30

ZBP a dary DS pre Martina
a Emu

SV. PETRA A PAVLA,
APOŠTOLOV
Slávnosť
Rozlúčka s p. kaplánmi

6.30

+ Pavol

Ut
29. 6.

16.30

Za farnosť

18.30

+ Pavol, Anna a Jozef

6.30

ZBP a dary DS pre Petra a
Petra

18.30

+ Michal

6.30

+ Michal a Mária

18.30

+ Jozef

6.30

+ Jozef, Anna a Stanislav

18.30

ZBP a dary DS pre Líviu

7.00

K úcte Ducha Svätého

18.30

ZBP pre Hanu

6.30

Za farnosť

8.00

ZBP pre Máriu

9.30

+ Mária a Michal

18.30

+ Ladislav

Št

Pi

So

Ne

18.00

8.00

9.30

St
30. 6.

FÉRIA

Št
1. 7.

FÉRIA

Pi
2. 7.

NÁVŠTEVA
PREBLAHOSLAVENEJ PANNY
MÁRIE
Sviatok

So
3. 7.

SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA
Sviatok

Ne
4. 7.

Filiálky

ŠTRNÁSTA NEDEĽA
CEZ ROK

Po

Ut

VT Dlhé

18.00

Rod. oblasť

17.00

St

ÚMYSEL

11.00

Lektori na budúcu nedeľu, 4. 7. 2021:
Sobota 18.30

6.30

8.00

9.30

18.30

Novák,
Sabolová

Josipčuk,
Harakaľová

Vavrek,
Vavreková

Sztraka,
Sztraková

Benčo,
Sinčáková

1. Na upratovanie kostola prosíme
rodiny Habasovú, Hruštičovú a
Sisákovú.. Ďakujeme rodinám, ktoré
upratovali kostol k dnešnej nedeli.
2. Na budúcu nedeľu pri sv.
omšiach
bude
zbierka
na
Dobročinné
diela
Sv.
Otca.
Vyslovujeme vopred vďačnosť za
každý dar na tento cieľ.
3. V nasledujúcom týždni bude Prvý
piatok v mesiaci Júl. Spovedať
budeme takto:
Farský kostol – v Pondelok až
Piatok pol hodinu pred sv. omšami
(okrem utorka, keď je prikázaný
sviatok)
Filiálka Dlhé – v Piatok od 17.00
do 18.00 hod.
4. Spovedanie chorých bude
v Piatok dopoludnia.
5. Adorácia na Prvý piatok vo
farskom kostole začne o 15.00 hod.
modlitbou
Korunky
Božieho
milosrdenstva.
6.
Rozhodnutím
biskupov
Slovenska sa dňa 30. júna skončí
platnosť dišpenzu od účasti na sv.
omšiach v nedele a prikázané
sviatky. To znamená, že ako veriaci
sme povinní – podľa daných

možností – zúčastniť sa v prikázané
dni na sv. omšiach.
7. Od budúcej nedele budú sv.
omše v prázdninovom režime časov.
Vo farskom kostole 6.30, 8.00, 9.30
a 18.30 hod., filiálka Dlhé iba o 9.30
a Školská kaplnka Rodinná oblasť
o 11.00 hod.
8. Naši páni kapláni odchádzajú
v stredu na svoje nové pôsobiská.
Poďakovanie za ich službu v našej
farnosti bude v utorok na slávnosť
sv. Petra a Pavla pri sv. omši
o 18.30 hod., ktorú budú obaja
celebrovať.
Modlitba za kňazov
Pane Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj
svojich kňazov v ochrane Tvojho
najsvätejšieho Srdca.
Zachovaj bez poškvrny ich posvätené
ruky, ktoré sa denne dotýkajú Tvojho
najsvätejšieho Tela.
Zachovaj bez poškvrny ich pery, ktoré
sú zvlažované Tvojou predrahou
Krvou.
Zachovaj ich čisté srdcia, do ktorých
bola vtlačená pečať Tvojho svätého
kňazstva.
Daj im moc, aby premieňali naše
srdcia, ako premieňajú chlieb a víno.
Žehnaj ich prácu, aby prinášala hojný
úžitok a udeľ im korunu večnej slávy.
Amen

