Homília pápeža Františka na svätej omši v Šaštíne (2. časť)
Máriina viera je zároveň prorockou
vierou. Svojím životom je mladé
nazaretské
dievča
proroctvom
Božieho diela v dejinách, Jeho
milosrdného konania, ktoré vyvracia
logiky sveta, povyšuje ponížených a
rozptyľuje tých, čo v srdci pyšne
zmýšľajú (porov. Lk 1,52). Ona
reprezentuje všetkých „chudobných
Jahveho“, ktorí volajú k Bohu a
očakávajú príchod Mesiáša. Mária je
Dcérou Sionskou, ktorú zvestovali
Izraelskí proroci (porov. Sof 3,1418),
Pannou,
ktorá
počala
Emanuela, ktorý je Boh s nami
(porov. Iz 7,14). Ako Nepoškvrnená
Panna, Mária je ikonou nášho
povolania: ako ona, aj my sme
povolaní
byť
svätými
a
nepoškvrnenými v láske (porov. Ef
1,4), stávajúc sa obrazom Krista.
Proroctvo pre Izrael vrcholí v Márii,
pretože ona v lone nosila Slovo,
ktoré sa stalo telom – Ježiša.
Ježišom sa úplne a definitívne
zavŕšil Boží plán. Simeon o ňom
povedal jeho matke: „On je
ustanovený na pád a na povstanie
pre mnohých v Izraeli a na
znamenie, ktorému budú odporovať“
(Lc 2,34).
Nezabudnime na to, že nesmieme
redukovať vieru na cukor, ktorý
osladzuje život. To nesmieme. Ježiš
je
znamením,
ktorému
budú
odporovať. Prišiel, aby priniesol
svetlo tam, kde bola tma, čím sa
temnota dostala na svetlo a musela
ustúpiť. Preto proti nemu temnoty

stále bojujú. Kto prijíma Krista a
otvorí sa mu, vstane z mŕtvych; kto
ho odmieta, uzatvára sa do tmy a je
príčinou vlastnej skazy. Svojim
učeníkom
Ježiš
vysvetlil,
že
nepriniesol pokoj na svet, ale meč
(porov. Mt 10,34): totiž jeho Slovo je
ako dvojsečný meč; vniká do našich
životov, oddeľuje svetlo od temnoty
a vyzýva nás si vybrať si: hovorí:
„Vyber si!“ Pred Ježišom nik
nemôže zostať vlažný alebo „sedieť
naraz na dvoch stoličkách“. Nie, to
sa nedá. Prijať ho znamená súhlasiť
s tým, aby u mňa odhalil
protirečenia, modly, vnuknutia zla, a
aby sa pre mňa stal vzkriesením,
lebo On ma dvíha, podáva mi ruku a
pomáha mi znovu začať. Vždy
znova ma dvíha.
A práve takýchto prorokov potrebuje
aj
dnešné
Slovensko. Vás,
biskupov prorokov, ktorí majú ísť
touto cestou. Nejde o to, aby sme
boli k svetu nepriateľskí, ale aby
sme boli vo svete znamením,
„ktorému
budú odporovať“,
kresťanmi, ktorí vedia svojím
životom ukázať krásu Evanjelia,
ľuďmi, ktorí nastoľujú dialóg, kde sú
odlišné postoje, ktorí zjavujú bratský
život, kde v spoločnosti panuje
rozdelenie a nesvornosť, ktorí šíria
príjemnú vôňu prijatia a solidárnosti
tam, kde často prevládajú osobné a
kolektívne formy sebectva, ktorí
chránia a zachovávajú život tam,
kde sa uplatňuje logika smrti.
Dokončenie v nasledujúcom Poverelle.
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Jakub a Ján, bratia a apoštoli
prichádzajú k Ježišovi a žiadajú od
neho výsadu, sedieť po Jeho pravici
a ľavici v Ježišovom kráľovstve.
Túžba apoštolov vyznieva zvláštne,
keď si pripomenieme, že Ježiš nám
vydobyl spásu na kríži, kde kraľuje
svojou láskou. Po Jeho pravici
a ľavici sú lotri, a nie apoštoli, ktorí
v strachu opustili svojho učiteľa.
Ježiš reaguje na ich požiadavku
práve z pohľadu služby a vernosti
Bohu prijať všetko čo nám ponúka.
To je vykreslené v obraze kalicha,
ktorý spomína Ježiš, keď sa pýta
Jakuba a Jána či môžu piť z kalicha,
ktorý je vlastný Ježišovi. Prijať
kalich, totiž znamenalo úplne
akceptovanie vôle Boha z pohľadu
Starého Zákona. Ježišov kalich je
kalich bolesti, no nie Božieho hnevu,
ale Božej lásky dávajúcej sa pre
spásu človeka v celej svojej plnosti.
Kristus neustále sa vteľujúci
Táto epizóda, v ktorej Ježiš rozširuje
na svojich učeníkov výsadu piť
z kalicha, z ktorého bude aj On sám
piť, je súčasťou základu učenia
Cirkvi o zástupnom utrpení. Svätý
Pavol do značnej miery prežíval túto
realitu zdieľania Kristovho utrpenia

a uvažoval o ňom vo svojich listoch.
Ako vyslanci Krista, píše Pavol, že
spolu so svojimi spolupracovníkmi
„sú neustále vydávaní na smrť kvôli
Ježišovi, aby sa Ježišov život mohol
prejaviť v našom smrteľnom živote“
(porov. 2 Kor 4, 11). Pavol mohol
dokonca povedať: „na vlastnom tele
dopĺňam to, čo chýba Kristovmu
utrpeniu pre jeho telo, ktorým je
Cirkev.“(Kol 1:24). Naše telá, ktoré
sú spojené s Kristovým telom, sa
môžu
premieňať
v nástroje
spásonosnej milosti. Naše utrpenie,
ochotne spojené s Kristom, sa stáva
tajomným ale zároveň aj skutočným
prostriedkom milosti pre ostatných.
Toto tajomstvo pekne vyjadril
súčasný mučeník Andrea Santoro,
taliansky kňaz, ktorý bol v roku 2006
zavraždený v Turecku. Krátko pred
smrťou, napísal: Som tu, aby som
prebýval medzi týmito ľuďmi a
umožnil tak Ježišovi konať tým, že
som mu požičal svoje telo ... Človek
sa stane schopným spásy iba tým,
že ponúkne svoje vlastné telo. Zlo
vo svete treba znášať a bolesť
zdieľať, asimilovať ju do vlastného
tela, ako to aj urobil Ježiš.“
kaplán Ladislav

Liturgický program na 29. týždeň cez rok

Oznamy

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

Po
18.10.

Sv. Lukáša, evanjelistu
Sviatok

6.30

+ Mária

18.00

+ Michal

Ut
19.10.

6.30

+ Eva

FÉRIA

18.00

+ Andrej

St
20.10.

6.30

+ Anna, Jozef

FÉRIA
18.00

+ Ľudmila Havrilová – 1. výr.
/za účastí detí/

Št
21.10.

6.30

+ Pavol – 1. výr.

FÉRIA
18.00

ZBP a DDS František
a Katarína - 40. výr. manž

6.30

+ Ján, Júlia

18.00

ZBP a poď. za 70 r. ž.
Vladimír s rod.
/birmovanci/

7.00

+ Maroš Fiala

18.00

+ Miloš

Pi
22.10.

FÉRIA

So
23.10.

Panny Márie v sobotu

8.00

Ne

TRIDSIATA NEDEĽA

24.10.

CEZ ROK

9.30
11.00
18.30

Filiálky

Po

Ut

VT Dlhé

Št

St

ÚMYSEL

+ Jozef, Júlia, Ján
(O)
+ Marián
(Z)
ZBP Peter a Pavol s rod.
(O-T-P)
+ Anna
(O-T-P)
Pi

So

Ne

8.00 (O)
9.30 (Z)
11.00

18.00

Rod. oblasť

Lektori na budúcu nedeľu, 24. 10. 2021:
Sobota 18.00

8.00

9.30

11.00

18.30

Fecenková,
Klapák

Sabolová,
Chytra

Plančárová,
Demčák

Kočiš,
Štefanková

Josipčuk,
Antolíková

1. Na upratovanie kostola prosíme
rodiny Maximovičovú, Lajčákovú a
Rožovú. Ďakujeme rodinám, ktoré
upratovali kostol k dnešnej nedeli.
2. Na kostolné potreby obetoval
bohuznámy 50,-€. Úprimné Pán Boh
zaplať.
3. Budúcu nedeľu budeme sláviť v
Cirkvi ako Misijnú nedeľu. Jej
náplňou budú modlitby za misie.
Zároveň vo všetkých kostoloch na
Slovensku bude Zbierka na misie. V
tomto roku je zbierka zvlášť
venovaná farnostiam v Keni, ktoré
sú najviac postihnuté chudobou a
suchom. Už vopred vyslovujeme
vďačnosť za každý dar na tento cieľ.
4. V sakristii si môžete zakúpiť
sviečku za nenarodené deti, ktorú
zažneme
počas
dušičkových
sviatkov. Menšia svieca stojí 1,-€,
veľká sklenená 5,-€. Kúpou sviece
zároveň prispejeme na aktivity Fóra
života.
5. Do pozornosti dávame, že na
Prvú adventnú nedeľu – 28.
novembra 2021 bude v našom
farskom kostole duchovná obnova
Ružencového bratstva. Viesť ju
bude P. Alan Dely, dominikán a
promótor pre ruženec na Slovensku.
Cieľom obnovy je oživenie modlitby
sv. ruženca, ako aj reorganizácia
Bratstva sv. ruženca pri našom
farskom kostole. Bližšie informácie
nájdete na plagáte na nástenke, ako
aj na farskej webovej stránke.
Manželské ohlášky
Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Pavol Belas a Michaela Zuzana
Baňasová. Dnes sa ohlasujú tretí
krát.
Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Synoda
Drahí bratia kňazi, milé
rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a
sestry, mládež i seniori a všetci ľudia
dobrej vôle: srdečne Vás pozývame
zapojiť sa do synody, ktorú Svätý
Otec František slávnostne otvoril v
nedeľu 10. októbra a v našich
diecézach i na celom svete sa
začína v nedeľu 17. októbra 2021.
Témou tohto podujatia je „Za
synodálnu Cirkev: spoločenstvo,
spoluúčasť a misia“ – teda samotná
synodálna podstata Cirkvi. Tá
spočíva v spoločnom kráčaní, vo
vzájomnom počúvaní sa a v
načúvaní
Ducha
Svätého
pri
ohlasovaní evanjelia. Kľúčové slová
"spoločenstvo, spoluúčasť a misia"
podčiarkujú, že práve ohlasovanie
evanjelia je tým cieľom, na ktorého
sledovaní máme mať účasť všetci
ako spoločenstvo veriacich v Krista.
Chceme hľadať odpoveď na otázku
ako sa spoločné kráčanie pri
ohlasovaní
evanjelia
dnes
uskutočňuje v našej Cirkvi a aké
kroky nás Duch Svätý pozýva urobiť,
aby sme v tomto kráčaní rástli.
Pozývame vás teda na cestu dialógu
a dôvery vo vedenie Ducha Svätého!
Prvé informácie môžete nájsť na
stránke www.synoda.sk (prípadne na
diecéznej stránke...). Prosíme vás,
aby ste sa s ňou oboznámili: na jej
základe už čoskoro spustíme
synodálne iniciatívy.
Ďakujeme Vám za Váš záujem i
modlitby za synodálnu cestu, ku
ktorej nás vedie Svätý Otec
František. S odvahou a dôverou k
Duchu Svätému na ňu vykročme!
Pozdravujú Vás a zo srdca Vám
žehnajú Vaši otcovia biskupi. (kbs)

