K postojom pápeža Františka voči vojne na Ukrajine
V súvislosti s vojnou na Ukrajine si
aj niektorí veriaci kladú otázku: Ako
sa na tento konflikt pozerá Cirkev
a pápež.
Vatikanista
Andrea
Tornielli sa zamýšľa nad tým, že
mnohí pridávajú k Františkovmu
jasnému „nie“ vojne akési neustále
„ale“. Vraj: „Pápež hovorí proti
zbrojeniu,
ale...Pápež
môže
povedať len to, čo hovorí, ale...“
A tak sa neraz ohýbajú vyjadrenia
pápeža.
František v prvom rade veľmi jasne
odsúdil vojenskú agresiu proti
Ukrajine. Zároveň však neraz
hovorí, že riešením vojenských
konfliktov nie sú nové preteky
v zbrojení a vynakladanie čoraz
väčšieho množstva peňazí na ďalšie
zbrojenie. Pápež zdôrazňuje, že sú
to miliardy, ktoré sa nedali nájsť pre
rodiny, na zdravotníctvo, na prácu,
na boj proti chudobe a hladu, ale na
zbrojenie
áno.
„Vojna
je
dobrodružstvo bez návratu“, opakuje
František
v šľapajach
svojich
predchodcov, najmä sv. Jána Pavla
II. Tieto slová pápeža Wojtylu boli
prorocké, keď vyzýval proti začiatku
vojny v Iraku. Jej výsledkom boli
obrovské
škody na
životoch,
majetku a jej dôsledkom bol aj
nárast terorizmu. František hovorí,
že „skutočnou odpoveďou na vojny
nie je viac zbraní,...ale iný prístup a
iný spôsob riadenia súčasného
globalizovaného sveta...“
Je však potrebné dodať, že
Františkovo radikálne a presvedčivé
„nie“ vojne nemá nič spoločné
s takzvanou neutralitou, ani ho
nemožno prezentovať ako stranícky

postoj, či politicky a diplomaticky
kalkulovať. V tejto vojne sú agresori
a napadnutí. Agresormi sú, ktorí
útočili
a zabíjali
bezbranných
civilistov,
pričom
pokrytecky
maskujú konflikt
pod
rúškom
„špeciálnej vojenskej operácie“. Na
druhej strane sú tu tí, ktorí sa
urputne bránia bojujúc za svoju
vlastnú zem. Pápež František teda
jasne odsúdil túto inváziu na
Ukrajine.
Do celej tejto mozaiky postojov
Svätého Otca však patrí aj jeho
stále presvedčenie, ktoré vyjadril
v jednej
z posledných
modlitieb
Anjel Pána. Pápež tvrdí, že vojna
pre nás „nemôže byť niečo
nevyhnutné; nesmieme si zvyknúť
na vojnu! Namiesto toho musíme
premeniť dnešné rozhorčenie na
zajtrajší záväzok. Pretože ak z toho
vyjdeme
ako
predtým,
všetci
budeme nejakým spôsobom vinní.
Tvárou
v tvár
nebezpečenstvu
sebadeštrukcie
nech
ľudstvo
pochopí, že nastal čas zrušiť vojnu,
vymazať ju z dejín ľudstva skôr, ako
ona vymaže človeka z dejín.“
Svätý
Otec
teda
nijako
nespochybňuje
učenie
Cirkvi
o spravodlivej a primeranej obrane
proti agresii, no takmer vždy
opakuje, že byť dnes na správnej
strane dejín znamená byť proti vojne
a usilovať sa o mier. V tomto úsilí by
svet nemal zanedbávať žiadnu
šancu na to, aby sa nastolil pokoj
a mier na celom svete.
Zdroj: vatican news
Spracoval Š. Albičuk
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Resp.: Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.
V predchádzajúce dni sme
počuli radostné slová anjela ženám,
ktoré prišli k hrobu: „Vy sa nebojte!
Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol
ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako
povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde
ležal. A rýchlo choďte povedať jeho
učeníkom: Vstal z mŕtvych a ide pred
vami do Galiley. Tam ho uvidíte.“ (Mt
28, 5-7)
V dnešnú nedeľu nás sv. Ján privádza
na breh Tiberiadského mora, do
Galiley. Tu Ježiš kázal ísť apoštolom.
Galilea - to je ich domov, ich práca, ich
každodennosť. Ježiš sľúbil, že práve tu,
v ich každodennosti, ho stretnú.

Toto je Pán
Vidíme apoštolov na brehu mora, ako
čakajú na Ježiša, ale niečo tu nie je
v poriadku. Nie sú tu všetci jedenásti.
Sv. Ján túto skutočnosť opísal
s geniálnou diskrétnosťou. On, ktorý si
zapamätal,
že
ulovili
153
rýb,
vymenoval len piatich a dodal „iní
dvaja“. Nikto nevie, kto chýbal. Ježiš
tiež nepoukázal na to, že nie sú všetci.
Každý má svoj individuálny čas, aby
dospel k veľkonočnému ránu.
Bol už večer a sv. Peter sa rozhodol
robiť to, čo vedel, išiel loviť ryby.
Ostatní sa k nemu pridali. Mali ideálny
čas na lov, mali dobré siete, veľa

skúseností
z lovu,
a predsa
nič
nechytili.
Prázdne siete
– boli
prelomové v ich živote, ale aj v našom
živote. Často začneme hľadať Boha až
vtedy, keď nám už nič nevychádza a
máme prázdne ruky. Práve vtedy môžu
nastať najkrajšie stretnutia s Bohom.
Keď sa nám všetko darí, veľmi často na
Boha zabúdame.
Ježiš mohol apoštolom naplniť siete
hneď, ale čakal na veľkonočné ráno
a na ich prázdne ruky. Sú dojímavé
slová Ježiša: „Deti, máte niečo na
jedenie?“ Len sklamane mohli povedať
– nemáme. Ježiš im káže spustiť siete
z pravej strany. Apoštoli nemali nič, ale
mali trochu viery. Zrazu sú siete plné.
Keď prejdeme na „pravú stranu“, na
stranu Ježiša a prestaneme sa na svoj
život pozerať len cez svoje myšlienky,
skúsenosti, okúsime na sebe pravdivosť
Ježišových slov,
že
bez neho
nemôžeme nič urobiť.
Keď mali plné siete, jeden apoštol
spoznal Ježiša. Je to zlá štatistika, zo 7
len 1 a to najmladší. Bol to milovaný
učeník Ján. Prečo ho práve on
spoznal? Najlepšie vidíme srdcom. Ak
máme srdečný vzťah s Ježišom,
spoznáme
ho
aj
v skúškach,
neúspechu. Boha poznávame srdcom.
Sr. Consolata

Liturgický program na 3. veľkonočný týždeň
ČAS

ÚMYSEL

6.30

Poď. Bohu za chrám, že ho tu
máme a za dar Cirkevných škôl

18.00

+ Jozef, Helena

6.30

+ Mária, Anna

18.00

Poď za 40r. života Matúša
a prosba o ZBP

6.15!

+ Jozef

18.00

+ Jozef

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

Po
02.05.

Sv. Atanáza, biskupa
a učiteľa Cirkvi,
spomienka

Ut
03.05.

Sv. Filipa a Jakuba,
apoštolov

St
04.05.

Streda po 3. veľkonočnej
nedeli

Št
05.05.

Štvrtok po 3. veľkonočnej 6:30
nedeli
18.00

Pi
06.05.

Piatok po 3. veľkonočnej
nedeli

So
07.05.

Sobota po 3. veľkonočnej 7.00
nedeli
18.00

Ne
08.05.

Filiálky

ŠTVRTÁ
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

Po

Ut

St

Oznamy

Za kňazov
+ Ján

6.30

Anna, Štefan

18.00

+ Katarína
+ Pavol
ZBP Matúš, Alena, Juliana

8.00

ZBP a DDA Richard a Andrej

9.30

+ Helena

11.00

ZBP Katarína

18.30

+ Mária, Michal

Št

VT Dlhé

Pi

So

Ne

18.00

8.00

9.30

Rod. oblasť

11.00

Lektori na budúci víkend (30.04 – 01. 05. 2022):
07.05. 18.00

08.05. 08.00

08.05. 09.30

08.05. 11.00

08.05. 18.30

Jospičuk,
Sinčáková

Smolej,
Smolejová

Benčo,
Fecenková

Kimčo,
Antolíková

Vaterka,
Vaterková

1. Na upratovanie kostola prosíme
v nasledujúcom
týždni
rodiny
Fialová, Martonová, Berdyová a
Strmeňová.
Ďakujeme rodinám,
ktoré upratovali kostol minulý týždeň.
2. Na kostolné potreby darovali dve
bohuznáme rodiny po 50,-€. Pán
Boh zaplať.
3. Na budúcu nedeľu bude zbierka
na Kňazský seminár v Košiciach.
Pán Boh zaplať za vaše milodary na
tento cieľ.
4.
Nasledujúci
týždeň
je
prvopiatkový. Spovedať budeme
takto:
Farský kostol – od pondelka do
piatku pol hodiny pred sv. omšami.
Filiálka Dlhé – v piatok od 17.00 do
18.00 hod.
Spovedanie chorých bude vo štvrtok
dopoludnia
5. Na Prvý piatok bude vo farskom
kostole adorácia. Začne o 15.00
hod. modlitbou Korunky Božieho
milosrdenstva
6. Na Prvú sobotu v mesiaci bude
spoločná modlitba sv. ruženca vo
farskom kostole a na filiálke Dlhé
ráno pred sv. omšami.
7. V sobotu 7. mája pôjdeme na
slávenie fatimskej soboty do
Obišoviec spoločne autobusom.
Autobus
odchádza
od
nášho
farského kostola o 7.15 hod. Kto
ešte má záujem prihlásiť sa na túto
púť, môže sa zapísať do zoznamu
vzadu na stolíku. Cena autobusu je
5,- €.

8. V Piatok 6.5.2022 o 9.00 hod.
bude v našom farskom kostole
slávnostná
sv.
omša
pri
príležitosti 30. výročia vzniku
našej Cirkevnej základnej školy
sv. Dominika Savia. Je to zároveň
odpust
našej
cirkevnej
školy.
Hlavným
celebrantom
bude
košický pomocný biskup Mons.
Marek Forgáč. Pozývame vás na
toto spoločné poďakovanie za dar
Cirkevnej školy vo Vranove.
9. Dnes je Prvá nedeľa v mesiaci.
Vo farskom kostole bude po modlitbe
sv.
ruženca
o 14.30
hod.
odprosujúca
pobožnosť
pred
vystavenou Sv. Oltárnou.
10. Dnes začína mariánsky mesiac
Máj. Každý deň 5 min. pred
večernou sv. omšou sa budeme
modliť spoločne Loretánske litánie.
11. Dávame do pozornosti, že
večerné
sv.
omše
v našom
farskom kostole zostanú po celý
rok! v čase o 18.00 hod. Výnimku
tvorí nedeľa a prikázané sviatky,
keď čas sv. omší zostane večer
o 18.30 hod.
Sviatosť manželstva si chcú
vyslúžiť títo snúbenci:
Martin Kochan a Elena Bajusová
Ohlasujú sa prvýkrát.
Zahrňme ich do svojich modlitieb.

