Príhovor pápeža Františka na stretnutí s mladými v Košiciach
(2. časť)
Chcel by som vám dať ďalšiu radu. Aby
láska prinášala ovocie, nezabudnite na
korene. A aké sú vaše korene? Rodičia
a najmä starí rodičia. Dávajte pozor, áno
starí rodičía. Oni vám pripravili pôdu.
Polievajte korene, choďte k starým
rodičom, urobí vám to dobre: položte im
otázky, nájdite si čas, aby ste si vypočuli
ich príbehy. Dnes je nebezpečenstvo
rásť vykorenený, pretože máme sklon
bežať, robiť všetko narýchlo: to, čo
vidíme na internete, nám môže okamžite
prísť domov, stačí jeden klik a na
obrazovke sa hneď zobrazia osoby a
veci. A potom sa stane, že sa nám stanú
známejšími ako tváre, ktoré nám
darovali život. Plní virtuálnych správ
riskujeme, že stratíme svoje skutočné
korene.
Odpojiť
sa
od
života,
fantazírovať v prázdne nie je dobré, je to
pokušenie od zlého. Boh nás chce mať
pevne zasadených na zemi, spojených
so životom; nikdy nie uzavretých, ale
vždy
otvorených
pre
všetkých!
Zakorenení a otvorení. Rozumiete?
Zakorenení a otvorení.
Poviete mi: áno, je to pravda, ale svet
rozmýšľa inak. O láske sa veľa hovorí,
ale v skutočnosti platí iná zásada: nech
sa každý stará sám o seba. Drahí mladí,
nenechajte sa ovplyvniť tým, čo nie je
dobré, zlom, ktoré besnie. Nenechajte
sa
ovládnuť
smútkom,
alebo
rezignovaným znechutením tých, ktorí
hovoria, že sa nič nezmení. Ten, kto
tomu uverí, ochorie na pesimizmus. A
videli ste tvár mladého človeka, mladého
pesimistu? Videli ste jeho tvár? Tvár
zatrpknutá, tvár zošúverená horkosťou.
Pesimizmus nás rozhorčuje. Vnútorne
zostarneme. Zostarneme sa mladí. Dnes
je toľko rozkladných síl, tých, ktorí
obviňujú všetkých a všetko, šíria

negativizmus,
sú
odborníkmi
na
sťažnosti. Nepočúvajte ich, veru nie,
pretože sťažovanie sa a pesimizmus nie
sú kresťanské, Pán nemá rád smútok a
keď niekto zo seba robí obeť. Nie sme
stvorení, aby sme skláňali hlavu k zemi,
ale aby sme ju pozdvihli k nebu, ku
druhým, smerom k spoločnosti.
Ale keď sme sklesnutí - pretože každý v
živote je občas trochu na dne, všetci to
poznáme – a keď sme na dne, čo
môžeme robiť? Existuje spoľahlivý
prostriedok, ktorý nám pomôže znova
vstať. To je to, o čom si nám hovorila ty,
Petra: spoveď. Počúvali ste Petru, hej
vy? [„Áno!“] Prostriedok spovede. Pýtala
si sa ma: „Ako môže mladý človek
prekonať prekážky na ceste k Božiemu
milosrdenstvu?“ Aj tu ide o záležitosť
pohľadu, pohľadu na to, na čom záleží.
Ak sa vás opýtam: „Na čo myslíte, keď
sa idete spovedať?“ – nehovorte to ale
nahlas –, som si takmer istý odpoveďou:
„Na hriechy“. Ale – pýtam sa vás –
odpovedajte- sú hriechy skutočne
centrom spovede? [„Nie!“] Nepočujem...
[„Nie!“]„Bravi!“ Boh chce, aby si sa k
nemu priblížil tým, že budeš myslieť na
seba, na svoje hriechy, alebo na neho?
Čo chce Boh? Aby priviesť ťa bližšie k
nemu alebo k tvojim hriechom? Čo
chce? Odpovedz [„K nemu!“] Hlasnejšie,
som hluchý... [„K nemu!“] Čo je centrom,
hriechy alebo Otec, ktorý odpúšťa
všetky hriechy? Otec. Nechodíme na
spoveď ako potrestaní, ktorí sa musia
pokoriť, ale ako deti, ktoré bežia do
Otcovho objatia. A Otec nás dvíha v
každej situácii, odpúšťa nám každý
hriech. Počúvajte dobre toto: Boh vždy
odpúšťa! Pochopili ste? Boh vždy
odpúšťa!
Pokračovanie v nasledujúcom Poverelle.
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3. ADVENTNÁ NEDEĽA
Resp.: Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý Boh.
„Jasaj, dcéra sionská, plesaj,
Izrael!“ Tieto slová nám zaznievajú hneď
v úvode prvého čítania dnešnej nedele,
ktorá dostáva prívlastok ‘radostná.‘
Dôvodom sú sľuby, ktoré cez proroka
Zachariáša dáva samotný Boh.

Gaudéte! - Radujte sa!
V prvom hovorí o zrušení rozsudku, ktorý
stál proti nám. Rozsudok znamená
spravodlivosť, ktorej sa tak zadosťučiní.
Boh však zrušil náš spravodlivý rozsudok
proti nám. Sv. Pavol píše, že „mzdou
hriechu je smrť, ale Boží dar je večný
život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“
(Rim 6:23) Mzda je spravodlivosť, dar je
milosrdenstvo. Radostnou správou je, že
na Poslednom súde nedostaneme to čo si
spravodlivo zasluhujeme. Dostaneme to
čo si vôbec nezaslúžime – milosrdenstvo
a spásu. Dostaneme samotného Boha
a jednotu s ním v nebi – ak veríme
v Neho, dôverujeme mu, a prijmeme Jeho
dar,
ktorým je
on
sám.
Božie
milosrdenstvo je dar dávaný zadarmo.
Prijať ho je úkonom viery. Takmer
posledný verš Sv. Písma hovorí: „Kto je
smädný, nech príde, a kto chce, nech si
naberie zadarmo vody života.“ (Zjv 22:17)
Boh zaplatil cenu, pokrm je zadarmo.
Jedinou cenou je náš hlad. „Blahoslavení
lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni
budú nasýtení.“ (Mt 5:6)
Druhé prisľúbenie dopĺňa prvé, lebo
„odvrátil tvojich nepriateľov.“ Nepriateľmi

Izraela neboli Babylončania, Asýrčania, či
Egypťania, alebo Rimania, ale ich vlastné
hriechy. Hriech ničí dušu, podobne ako
rakovina ničí bunky v tele. Archanjel
Gabriel zvestuje, že meno dieťaťa –
Mesiáša – bude Ježiš, čo znamená
‘záchranca,‘ „lebo on vyslobodí svoj ľud z
hriechov.“ (Mt 1:21) Nie len od
spravodlivého trestu za hriechy, ale aj od
samotných hriechov. On nás urobí
svätými, ak mu to dovolíme.
V treťom prisľúbení počujeme: „neboj sa
nijakého zla.“ To neznamená, že už
nebudú žiadne ťažkosti a trápenia na
tomto svete. Oni budú a mnohé, ale
človek sa ich už nemusí báť. Ježiš sám
hovorí svojim učeníkom: „Nebojte sa tých;
čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu.
Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i
telo zahubiť v pekle.“ (Mt 10:28) Ježiš nás
však vytrhol z moci diabla, ktorý nás už
viac nevlastní.
Tieto prisľúbenia dnes potrebujeme počuť
viac ako inokedy. Sme v Ježišových
rukách, nedajme sa ovládať strachom,
ktorý je neustále šírený. Sú tu možno
obmedzenia, ktoré nám robia život iný. No
dôverujme Bohu, ktorý je rovnako živý vo
Sv. Písme ako aj v Eucharistii. On ničí
hriech egoizmu, ktorým sa veľa krát
ohradzujeme a cez neho si vydobýjame
svoje
požiadavky
a dávame
svoje
podmienky. Nech slobodná radosť v Bohu
je pre nás posilou prijímať aj obmedzenia,
limity a ťažkosti.
o. Ladislav

Liturgický program na 3. Adventný týždeň

Oznamy

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

ÚMYSEL

Po
13.12.

Sv. Lucie, panny
a mučenice
spomienka

6.30

+ Michal, Mária

18.00

ZBP Lucia

Ut
14.12.

Sv. Jána od Kríža, kňaza
a učiteľa Cirkvi
spomienka

6.30

+ Helena, Juraj

18.00

ZBP Jaroslav s rod.

St
15.12.

Streda po 3. Adventnej
nedeli

6.30

+ Ján

18.00

+ Maroš Fiala

Št
16.12.

Štvrtok po 3. Adventnej
nedeli

6.30

+ Drahotina, Libuša, Darina

18.00

ZBP a pomoc DS pre deti

Pi
17.12.

Piatok po 3. Adventnej
nedeli

6.30

+ Irena, Alžbeta, Júlia

18.00

+ ZBP Miroslav s rod.

So
18.12.

Sobota po 3. Adventnej
nedeli

16.30

+ Michal, Mária

18.00

+ Ján, Anna

8.00

ZBP Eva – 60. r. ž.

9.30

+ Michal, Helena, Anna

11.00

+ Mária

18.30

+ Ladislav, Mária, Ladislav,
Eva

Ne
19.12.

Filiálky

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ
NEDEĽA

Po

Ut

Št

St

VT Dlhé

Pi

So

Ne

8.00(OP)
9.30(OP)

18.00 (OP)

Rod. oblasť

Lektori na budúcu nedeľu, 19. 12. 2021:
Sobota
16.30

Sobota
18.00

8.00

9.30

11.00

18.30

Ocilková

Sabolová

Vavrek,
Vavreková

Sztraka,
Sztrakova

Kľučárová,
Kľučár

Bíž,
Bížová

1. Na upratovanie kostola
prosíme
rodiny
Dobranskú,
Demeterovú,
Volovarovú,
Kačmárovú,
Zamborskú,
Dzurkovú.
2. Na kostolné potreby obetovali
dvaja bohuznámi po 50,-€;
z pohrebu
Michala
70,-€
a bohuznámy 10,-€ a bohuznámy
100,-€. Úprimné Pán Boh zaplať.
3. Od piatka 10.12.2021 sú
otvorené kostoly pre verejné
bohoslužby, a to s obmedzením
pre očkovaných a prekonaných
COVID – 19 v posledných 180
dňoch. Zároveň môže byť na sv.
omši max. 30 ľudí. Vo farskom
kostole je to 36 ľudí. Ktorí sa
nedostanete do vnútra z dôvodu
naplnenia počtu, môžete prísť na
ďalšiu sv. omšu. Ak niekto zostane
počas sv. omše vonku, dáme sv.
prijímanie aj vonku. Tiež tým, ktorí
nebudete môcť prísť na sv. omšu,
alebo sa nedostanete, môžete
prísť po sv. omši a dostanete sv.
prijímanie. Naďalej platí dišpenz
od účasti na sv. omši v nedeľu
a prikázaný sviatok.
4. Vianočná spoveď nebude
hromadne v jeden deň, ale tak, ako
doteraz, teda postupne. Vo
farskom
kostole
budeme
k dispozícii každý deň od pondelka
do piatku (okrem štvrtka) od 16.30
do 18.00 hod. V sobotu od 15.00
do 16.30 hod. Na filiálke Dlhé vo
štvrtok od 16.30 do 18.00 hod.

5. Vianočný dar pre núdznych
bude aj v tomto advente. Ak
chcete prispieť pre tieto rodiny
našej farnosti, môžete dať svoj
dar do pokladničky, ktorá je
vzadu vo farskom kostole, alebo
priniesť na faru.
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, príp. aj do
sakristie.

Ďakujem všetkým, ktorí ste sa
zapojili. Pomaly sa blížime
k jasliam, no stále je ešte pred
nami kus cesty. Pokračujme
v našom putovaní k betlehemskej
maštaľke aby sme spoločne prišli
do Vianoc k jasliam malého
dieťaťa Ježiša.
Celú cestu už aj s novými
stopami môžete vidieť vzadu
v kostole na nástenke.

