Príhovor Svätého Otca pred členmi Ekumenickej rady cirkví (3. časť)
Druhá rada sa týka akcie. Jednota
sa nedosahuje natoľko dobrými
úmyslami a dodržiavaním nejakej
spoločnej hodnoty, ako skôr tým, že
robíme niečo pre tých, ktorí nás
väčšmi približujú k Pánovi. Kto to je?
Sú to chudobní, lebo v nich je
prítomný Ježiš (porov. Mt 25, 40).
Podelenie sa s láskou otvára širšie
horizonty
a
pomáha
kráčať
svižnejšie, prekonávajúc predsudky
a nedorozumenia. A aj toto je črta,
ktorá našla dobrú pôdu v tejto
krajine, kde sa v škole učí naspamäť
jedna báseň, ktorá okrem iného
obsahuje veľmi peknú pasáž: „Ale
keď na naše dvere zaklope ruka
cudzia v úprimnej dôvere: kto je, ten
je; či je on zblíza, či z ďaleka: Vo
dne, v noci na stole dar boží ho
čaká“ (Samo Chalupka, Mor ho!,
1864).
Nech je na stole každého jedného
dar boží. Zatiaľ čo ešte nie sme
schopní
zdieľať
rovnaký
Dnes je 5. Svetový deň
chudobných
Nadväzujúc na vyššie spomenutú
výzvu pápeža Františka vnímať
budovanie jednoty medzi jednotlivými
kresťanskými Cirkvami cez konkrétnu
službu chudobným a núdznym, je pre
nás aktuálna aj dnešná nedeľa. Dnes
si totiž pripomíname 5. Svetový deň
chorých. Tento deň ustanovil práve
pápež František apoštolským listom
Misericordia et misera v roku 2016.
Celé kresťanské spoločenstvo pozval
Svätý Otec k tomu, aby sme boli
ochotní
podať
pomocnú
ruku
chudobným, slabým a tým, ktorých

eucharistický stôl, môžeme spolu
prichýliť Ježiša tým, že mu
poslúžime v chudobných. Bude to
sugestívnejší znak než množstvo
slov a občianskej spoločnosti
pomôže pochopiť, zvlášť v tomto
bolestnom období, že len vtedy, keď
budeme stáť na strane tých
najslabších,
sa
dostaneme
z
pandémie naozaj všetci.
Drahí bratia, ďakujem vám za vašu
prítomnosť a za vašu cestu: mierna
a pohostinná povaha, typická pre
slovenský ľud, tradičné pokojné
spolunažívanie medzi vami a vaša
spolupráca pre dobro krajiny sú
vzácne
pre
kvas
evanjelia.
Povzbudzujem
vás,
aby
ste
pokračovali v ekumenickej ceste,
ktorá je vzácnym pokladom, ktorého
sa netreba vzdať. Uisťujem vás, že
si na vás spomeniem v modlitbe a
prosím vás, aby ste sa za mňa
modlili. Ďakujem.
Pápež František
dôstojnosť je pošliapavaná. Každý
deň prežívame, že ľudia sú dnes
chudobní
v rôznych
podobách.
Niektorí sú poznačení materiálnou
chudobou a nedostatkom. Avšak
najmä v našej západnej kultúre
môžeme vidieť aj iné formy chudoby
a núdze. Ľudia dnes prežívajú
chudobu,
ktorá
vychádza
z nedostatku záujmu o ich život zo
strany
rodiny,
či
spoločnosti.
Nedostatok času pre vypočutie
starostí, ktoré ich trápia, pôsobí veľmi
bolestivo. Prijmime preto výzvu
pápeža a stávajme sa denne bližšími
všetkým núdznym, ktorí sú okolo nás.
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33. CEZROČNÁ NEDEĽA
Resp.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
Uplynulo len niekoľko dní, čo sme si pri
hroboch našich blízkych pripomenuli
pominuteľnosť nášho života. Rovnako aj
jesenný čas je časom, ktorý nielen
prírodu, ale aj nás ľudí pripravuje na
záver
kalendárneho
roka,
kedy
zvykneme hodnotiť a bilancovať náš
život. Dokonca aj dnešná nedeľa pred
nedeľou Krista Kráľa je predposledná
v končiacom sa cirkevnom roku a je
ponukou k tomu, aby sme si položili
otázku, či sme naozaj pripravení na
stretnutie s Bohom. Práve preto sú
slová Pána Ježiša v dnešnom evanjeliu
tak aktuálne. Ježiš totiž v evanjeliu
dnešnej nedele hovorí o konci sveta
a o svojom druhom príchode. Svojim
učeníkom opisuje udalosti toho dňa,
keď ľudia „uvidia Syna človeka
prichádzať na oblakoch s veľkou mocou
a slávou“.
Som pripravený na stretnutie
s Bohom?
Ježišove slová o „posledných veciach“
a jeho druhom príchode môžu v nás na
prvý pohľad vyvolávať isté obavy, či
strach. Koniec sveta a aj nášho
pozemského života si asi len ťažko

vieme predstaviť. No Ježiš neostáva len
pri opise toho, čo sa bude diať pred
jeho druhým príchodom na konci sveta.
Hovorí totiž aj podobenstvo o figovníku,
od ktorého sa máme učiť: „Keď jeho
ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že
je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že
sa toto deje, vedzte, že je blízko, predo
dvermi.“ Príklad figovníka je tak pre nás
výzvou všímať si veci a udalosti okolo
seba. Je pozvaním k tomu, aby sme boli
pripravení stretnúť sa s Nebeským
Otcom bez ohľadu na to, kedy to bude,
lebo to „nevie nik, ani anjeli v nebi, ani
Syn, iba Otec.“ Nie je preto dôležité
ako a kedy táto chvíľa konca sveta
a nášho pozemského života nastane,
ale dôležitá je naša pripravenosť na túto
chvíľu. Ježiš nás preto chce týmito
slovami povzbudiť k tomu, aby sme boli
pripravení vždy a za každých okolností
na stretnutie s Bohom, pretože nikto
z nás nevie ani deň a ani hodinu nášho
osobného „konca sveta“. Zamerajme sa
preto nie na smrť a koniec, ale snažme
sa o to, aby sme boli pripravení na nový
život vo večnosti, ktorý nám Boh
ponúka...
Anna Vozárová

Liturgický program na 33. týždeň cez rok
DEŇ

Po
15.11.

FÉRIA

Ut
16.11.

FÉRIA

St
17.11.

Sv. Alžbety Uhorskej,
rehoľníčky
spomienka

Št
18.11.

FÉRIA

Pi
19.11.

FÉRIA

So
20.11.

Panny Márie v sobotu

Ne

ČAS

ÚMYSEL

6.30

+ Ján, Anna, Michal, Veronika
(O)

18.30

ZBP r. Sopková (OTP)

LITURGICKÝ KALENDÁR

6.30
18.00

Za zdravý rozum pre Štefana
a Alžbetu (O)
+ Juraj, Zuzana (OTP)

6.30

ZBP a poď. za 30 r. ž. pre
syna a prosba o obrátenie (O)

18.00

+ Michal, Mária (OTP)

6.30

+ Mária, Jozef (O)

18.00

+ Juraj, Jozef (OTP)

6.30

+ Alžbeta, Vincent (O)

18.00

ZBP Lukáš a Martina (OTP)

16.30

Poď. za 70 r. ž. Irena a
prosba o ZBP (O)

18.00

+ Ján, Helena (OTP)

8.00

+ Pavol, Michal, Jozef (O)

TRIDSIATA ŠTVRTÁ

9.30

NEDEĽA CEZ ROK
KRISTA KRÁĽÁ

Poď. za 25 r. manželstva
a prosba o ZBP Martina a Ján
(O)

11.00

ZBP Jozefína a Monika (Z)

18.30

ZBP pre Evu s rod. (O-T-P)

21.11.

Filiálky

Po

Ut

VT Dlhé
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St

Pi

So

Ne

08.00 (O)
09.30 (Z)
11.00 (OTP)

18.00 (O)

Rod. oblasť
Lektori na budúcu nedeľu, 21. 11. 2021:
Sobota 18.00

8.00

9.30

11.00

18.30

Smolej,
Smolejová

Chytra,
Sabolová

Benčo,
Plančárová

Klapak,
Klapaková

Bíž,
Bížová

Oznamy
1. Na upratovanie kostola
prosíme
rodiny
Božikovú,
Ihnátovú, Šviderskú. Ďakujeme
rodinám, ktoré upratovali kostol k
dnešnej nedeli.
2. Dnes je Dobročinná zbierka
sv. Alžbety. Pán Boh zaplať za
každý dar na tento cieľ.
3. V sobotu zatiaľ nebudú
ranné sv. omše. Budú dve
večerné sv. omše (nedeľné) o
16.30 hod. (O) a 18.00
hod(OTP). Všimnite si túto
zmenu. Zároveň upozorňujeme
na to, že od pondelka bude
potrebné, podľa v piatok
schváleného zákona, mať so
sebou aj pri sv. omši doklad o
očkovaní, resp. testovaní, či
prekonaní COVID – u, ak by
bolo potrebné doložiť ho napr.
pri možnej kontrole ÚVZ (tak,
ako sa to už stalo v niektorých
kostoloch!).
4. Nasledujúci týždeň nebudú v
stredu a piatok sv. omše, ktoré
sú zvlášť určené pre deti, resp.
birmovancov
a
mládež.
Dôvodom je zlá pandemická
situácia.
5. Každý týždeň v stredu pri
rannej sv. omši, sa budeme
modliť ranné chvály. Z tohto
dôvodu budeme začínať sv. omšu
o 15 minút skôr o 6.15 hod.

6. Od 1.11. je náš okres
v čiernej farbe Covid automatu.
Znamená to zníženie počtov
veriacich na sv. omšiach. Sv.
omša očkovaní max. 100 ľudí,
sv. omša neočkovaní - 1 človek
na 25 m2, sv. omša O-T-P – 1
človek na 15 m2. V programe je
napísaná skratka, ktorá sv. omša
je pre ktorú skupinu. Prosíme,
aby ste to rešpektovali, keďže
v takom prípade aj na sv. omšu
pre neočkovaných vojde počet,
ktorý je stanovený podľa m2.
7. Budúca nedeľa je posledná v
tomto cirkevnom roku – je to
Nedeľa Krista Kráľa. Pri sv.
omšiach po sv. prijímaní bude
krátka
pobožnosť
pred
Eucharistiou
s
modlitbou
zasvätenia ľudského pokolenia
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu,
pri ktorej môžeme za obvyklých
podmienok
získať
úplné
odpustky.
8. Rozhodnutím Apoštolskej
peniteciárie
sa
predĺžuje
možnosť získavať odpustky
pre duše v očistci na celý
november. Veriaci si môže
vybrať rozličné dni v mesiaci.
Nemusia nasledovať po sebe.
Dôvodom je súčasná pandémia.
Odpustky pre duše v očistci môžu
získavať aj starí a chorí doma,
keď
sa
duchovne
spoja
s Cirkvou, zrieknu sa hriechu
a ak to bude neskôr možné, tak
sa čo najskôr vyspovedajú.

