Príhovor pápeža Františka na stretnutí s mladými v Košiciach
(1. časť)
Milí mladí, drahí bratia a sestry, dobrý
večer!
Bolo mi potešením počúvať slová Mons.
Bernarda, vaše svedectvá a vaše
otázky. Položili ste ich tri a ja by som sa
chcel pokúsiť s vami hľadať odpovede.
Začnem Petrom a Zuzkou, vašou
otázkou o láske vo dvojici. Láska je
najväčší sen v živote, ale nie je to lacný
sen. Je pekný, ale nie je ľahký, ako
všetky veľké veci v živote. Je to sen, ale
nie je ľahké ho interpretovať. Ukradnem
vám vetu: «Začali sme tento dar vnímať
úplne novými očami». To povedala ona.
Naozaj, ako ste povedali, sú potrebné
nové oči, oči, ktoré sa nenechajú
oklamať
vzhľadom.
Priatelia,
nebanalizujme lásku, pretože láska nie
je len emócia a cit; tie sú nanajvýš tak jej
začiatkom. Láska neznamená mať
všetko a hneď, nezodpovedá logike
„použi a odhoď“. Láska je vernosť, dar,
zodpovednosť.
Skutočnou originalitou dnes, skutočnou
revolúciou, je oslobodiť sa od kultúry
provizórnosti, ísť nad rámec inštinktu a
nad rámec okamihu, znamená milovať na
celý život a celou svojou bytosťou. Nie
sme tu na to, aby sme žili zo dňa na deň,
ale aby náš život bol dobrodružnou
výpravou. Všetci budete mať na mysli
veľké príbehy, ktoré ste čítali v románoch,
videli v nejakom nezabudnuteľnom filme,
počuli v nejakom dojemnom príbehu. Ak
sa nad tým zamyslíte, vo veľkých
príbehoch sú vždy dve ingrediencie:
jedna je láska, druhá dobrodružstvo,
hrdinstvo. Vždy idú spolu. Na to, aby bol
život veľký, je potrebné jedno aj druhé:
láska a hrdinstvo. Pozeráme sa na
Ježiša, hľadíme na Ukrižovaného, je tu
oboje: bezhraničná láska a odvaha dať
svoj život až do konca, bez polovičatosti.
Máme pred očami blahoslavenú Annu,
hrdinku lásky. Hovorí nám, aby sme sa

usilovali o vysoké ciele. Prosím vás,
nenechajme dni nášho života plynúť ako
epizódy v telenovele.
Preto keď snívate o láske, neverte v
špeciálne efekty, ale v to, že každý z vás
je výnimočný: každý z vás . Každý je
darom a môže zo života, zo svojho
vlastného života urobiť dar. Ostatní,
spoločnosť, chudobní na vás čakajú.
Snívajte o kráse, ktorá presahuje
vzhľad, presahuje make-up, ktorá
presahuje módne trendy. Snívajte bez
strachu o založení rodiny, o splodení a
výchove detí, o dávaní života, o zdieľaní
všetkého s druhou osobou, bez toho,
aby ste sa hanbili za svoje slabosti,
pretože je tu on alebo ona, kto ich
prijíma a miluje, ktorý ťa miluje takého,
aký si. A toto je láska: milovať toho
druhého takého aký je, a toto je pekné.
Sny, ktoré máme, nám hovoria o živote,
po ktorom túžime. Veľké sny nie sú silné
auto, módne oblečenie, ani „dovolenka
po rôznych atrakciách“. Nepočúvajte
tých, ktorí vám hovoria o snoch a
namiesto toho vám predávajú ilúzie.
Snívanie je jedna vec, mať ilúzie iná. Tí,
ktorí predávajú ilúzie tým, že hovoria o
snoch: to sú manipulátori šťastia. Boli
sme stvorení pre väčšiu radosť: každý z
nás je jedinečný a je na svete, aby sa
cítil milovaný vo svojej jedinečnosti a
miloval ostatných, ako to nikto nemôže
urobiť za neho. Nežijeme na to, aby sme
sedeli na lavičke ako náhradníci za
niekoho iného. Nie, každý je v Božích
očiach
jedinečný.
Nenechajte
sa
„homologizovať“; nie sme vyrábaní v
sériách, sme jedineční, sme slobodní a
sme vo svete, aby sme prežili príbeh
lásky s Bohom, aby sme mali odvahu
robiť veľké rozhodnutia, aby sme sa
pustili do nádherného rizika lásky.
Pýtam sa vás: Veríte v to? A snívate o
tom? Ste si istí? „Bravi!“ - Super!
Pokračovanie v budúcom Poverelle
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2. ADVENTNÁ NEDEĽA
Resp.: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.
Každú dolinu vyplniť a každý kopec
znížiť.
Keď sa každý advent stále znovu
pozeráme na Jána Krstiteľa, tento muž
nám vôbec nemusí prísť blízky. Určite to
nebude len tým, ako vyzeral (oblečený do
odevu z ťavej srsti) a čím sa živil
(kobylkami
a
lesným
medom).
Predovšetkým Jánove životné posolstvo
nás môže „dvíhať zo stoličky“. Na naše
pomery možno veľmi čierno-bielo chce
„každú dolinu vyplniť“, „každý vrch a kopec
znížiť“. Nenecháva žiadny priestor pre
polovičné riešenia a dobrý kompromis: takú
do polovice vyplnenú dolinu, či taký pekne
zarovnaný kopec… Radikálne je aj jeho
nasledujúce kázanie: farizeji a saduceji si
vypočujú, že sú „hadím plemenom“, a že
sa nemôžu spoliehať na svojho otca
Abraháma, ale majú najmä žiť ako jeho
deti. Čo však vlastne znamená to Jánove
„vypĺňanie dolín“ a „znižovanie kopcov“?
Klasický, mierne moralizujúci výklad by
znel, že nadutý má, jednoducho povedané,
„vyfučať“
a ľudia
dobití,
ubiedení
a menejcenní naopak „povyrásť“ tým, že
svoju hodnotu ukotvia na dobrých
základoch Božej lásky. V skutočnosti však
vyrovnávanie chodníkov je predovšetkým
narážkou na východ Izraelitov z Egypta, po
ktorom nasledovalo dlhé putovanie po
púšti. Ján Krstiteľ svojím odchodom do
judejskej púšti zavŕšil putovanie ľudu Starej
zmluvy smerom k definitívnej Božej zmluve
v Ježišovi Kristovi. Ako každý dobrý

prorok, Ján Krstiteľ ohlasoval obrátenie.
Na jeho znak sa ľudia nechávali Jánovi
krstiť v Jordáne. O aké obrátenie však
šlo? V prvom rade čistota, ku ktorej sme
Jánom vyzvaní aj my, neznamená prvotnú
nevinnosť, či bezhriešnosť. Vidíme
predsa, že človek aj po obrátení, až na
niekoľko príkladov veľmi svätých ľudí,
ďalej hreší. V skutočnosti ide o čistotu
v podobnom zmysle, ako sa o nej hovorí
v chémii. Ak nám chemik povie, že ide
napríklad o čistý draslík, znamená to, že
takáto látka nemá žiadne iné prímesi. Ak
nám znalec drahých kovov povie, že
držíme v rukách čisté zlato, myslí tým, že
nie je falošné. Čisté srdce, ku ktorému
nás Ján pozýva, je srdce odvrátené od
všetkých modiel, úplne obrátené k Bohu.
Druhý sv. Ján – evanjelista – nám ako
prvú vetu svojho evanjelia napísal: „Na
počiatku bolo Slovo a Slovo bolo
u Boha.“ Dá sa to preložiť aj tak, že Slovo
bolo obrátené k Bohu. Bolo teda
nasmerované na Neho, čo je podstata
pravého obrátenia – byť nasmerovaný na
Boha aj keď človek ešte hreší. Ďalej sa od
Jána dozvedáme, že toto očisťovanie nie
je predovšetkým našou prácou. Nemáme
ho totiž celkom v dosahu. Je to dielo
Božie. Aby nás očistil, hovorí Ján
Krstiteľ, Boh
nás
naplní
Duchom
Svätým, a tak „každé telo uvidí Božiu
spásu.“ Nechajme
ho
teda
konať
a s radosťou prijmime tento Boží dar.
kaplán Peter

Liturgický program na 3. Adventný týždeň
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LITURGICKÝ KALENDÁR

Po
6.12.

Sv. Mikuláša, biskupa
spomienka

Ut
7.12.

Sv. Ambróza, biskupa
a učiteľa Cirkvi
spomienka

St
8.12.

Nepoškvrnené Počatie
Panny Márie
Slávnosť

Št
9.12.

Štvrtok po 2. Adventnej
nedeli

Pi
10.12.

Piatok po 2. Adventnej
nedeli

So
11.12.

Sobota po 2. Adventnej
nedeli

Oznamy

ÚMYSEL

ČAS

+ Andrej, Anna, Jolana,
Jozef
Poď. a prosba o DDS
Dominika
+ Ján
ZBP Júlia s rod.
+ Zuzana, Jozef
Za farníkov

17.00

+ Anton (kňaz)

ZBP Martin s rod.
ZBP Pavol s rod.
+ Michal, Mária
+ Anna ( 1. výr. )
+ Michal, Ján, Anna
ZBP Marika
+ Jaroslav

Ne
12.12.

ZBP Veronika

TRETIA ADVENTNÁ
NEDEĽA

Za Božiu pomoc Juraj
ZBP Jozef s rod.

Filiálky

Po

Ut

Št

St

Pi

So

Ne

VT Dlhé

Rod. oblasť
Lektori na budúcu nedeľu, 12. 12. 2021:
Sobota 18.00

8.00

9.30

11.00

18.30

1. Keďže je lockdown a verejné
bohoslužby sa zatiaľ nekonajú,
sv. omše slávime každý deň
súkromne na vaše prijaté úmysly.
2.
V stredu,
na
slávnosť
Nepoškvrneného počatia Panny
Márie, budeme sláviť sv. omšu
o 17.00
hod.
a budeme
ju
prenášať (streamovať) cez náš
facebook. Rovnako tak aj v nedeľu
o 9.00 hod.
3.
Individuálnu
pastoračnú
starostlivosť konáme každý deň.
V rámci nej sa môžete vyspovedať
denne od pondelka do soboty od
15.30 do 16.30 hod. a prijať
Eucharistiu. Využite tento čas
a vyspovedajte sa pred sviatkami,
keďže hromadné spovedanie pred
Vianocami
určite
nebude.
Zaopatrenie chorých, ako aj
pohreb, či vyslúženie sv. krstu
nám nahláste telefonicky resp. cez
farský
zvonček.
Radi
vám
vyjdeme v ústrety.
4. Zbierka na Charitu sa koná
individuálne a po celý mesiac. Na
tento cieľ môžeme prispieť
prostredníctvom vkladu na účet
(číslo účtu Charity je na plagáte
na výveske), cez šek, ktorý je na
stolíku v zádverí kostola, resp. v
hotovosti na fare.
5.
Záujemcom
o vianočné
oblátky oznamujeme, že kvôli
pandemickej situácii sa oplátky
nepečú.

4. Náš farský kostol je
otvorený
pre
súkromnú
modlitbu tak ako doteraz,
každý deň od 7.30 hod. do
19.00 hod. V zádverí kostola sú
na stolíku katolícke časopisy a
noviny, ktoré si môžete zakúpiť.
5. Časopis Poverello je v tomto
čase uverejnený v elektronickej
forme na našej webovej stránke,
resp. v printovej podobe si ho
môžete zakúpiť v zádverí kostola.
6. Detské okienko: zapoj sa do
putovania
do
Betlehema.
Spoločne
vydláždime
cestu
dobrými skutkami. Stopy môžete
nájsť v zádverí kostola, prípadne
aj na webovej stránke. Splň úlohu
a podľa legendy vyfarbi stopu,
vystrihni ju a prines do košíčka v
zádverí kostola.

Ďakujem všetkým, ktorí ste sa
zapojili. Prvé stopy sú už
nalepené. Avšak pokračujme
v našom putovaní k betlehemskej
maštaľke aby sme spoločne prišli
do Vianoc k jasliam malého
dieťaťa Ježiša.

