Májová pobožnosť a jej história
Francesco Latomia, ktorý v
Mesiac máj býva tradične
polovici toho istého storočia
venovaný nebeskej Kráľovnej.
zverejnil v Palerme spis „Májový
Májová pobožnosť je obľúbená
mesiac“, v ktorom predkladá
mariánska pobožnosť, ktorá má
meditácie na mariánske témy.
v cirkvi svoje miesto. Aj v našom
Obdobné dielo potom o tri
kostole sa ju modlíme denne pred
desaťročia neskôr v Ríme (1785)
večernou sv. omšou. Neexistuje
publikoval posledný z trojice
žiadny záväzný liturgický predpis o
jezuitov, o. Alfonso Muzzarelli.
jej forme. Pobožnosť môže viesť
Jeho mariánsky mesiac sa
duchovný i laik. Ide obvykle o
zavŕšuje zasvätením Panne Márii.
mariánske
piesne,
modlitby
V prvej pol. 19. stor. sa už májové
a litánie.
pobožnosti konali po celej Európe
Kto stál za zrodom májových a aj v Amerike a začínali sa šíriť
pobožností?
Pre
Vatikánsky do misijných oblastí. Pápeži Pius
rozhlas priblížil mariológ, profesor VII., Gregor XVI. a Pius IX.
Antonio Grasso týmito slovami: rozhodli, že je pri nich možné
„Za
skutočných
inšpirátorov získavať plnomocné odpustky.
májových pobožností sú vďaka
Aj v 20.a 21. storočí potom kňazi a
svojmu dielu považovaní traja
jezuitskí otcovia: Annibale Dionisi, veriaci vo farnostiach, svätyniach
ktorý pod pseudonymom Mariano či pútnických miestach vidia v
Partenio roku 1725 publikoval v májových pobožnostiach vhodnú
Parme spis pod titulom „Mariánsky príležitosť na posilnenie zbožnosti
mesiac
alebo
mesiac
máj a duchovnú formáciu. Rovnako
zasvätený Panne Márii.“ Novinkou nedávne pápežské magistérium v
tohto textu je, že vnáša mariánsku rôznych
dokumentoch uznalo
úctu do každodenného priestoru, dôležitosť mariánskej zbožnosti
teda nie nutne do kostola, aby sa pre celú katolícku cirkev. Za
tak, ako píše Dionisi: „Tie miesta všetky spomeňme aspoň Mense
posvätili a naše skutky napravili Maio, encykliku Pavla VI., z 26.
pred
najčistejšími
očami
apríla 1965. O mesiaci máji sa v
Najsvätejšej Panny“. Tento jezuita
nej hovorí ako o „čase, keď v
z veronského šľachtického rodu,
ktorý podľa svedectva spolubratov chrámoch a medzi domácimi
prežil život v trpezlivosti, chudobe stenami zo sŕdc kresťanov stúpa
a
láskavosti,
tiež
zaviedol ešte horlivejší a láskyplnejší hold k
základnú
schému
mariánskej Panne Márii v modlitbe a úcte.“
pobožnosti.
Jeho pokračovateľom bol otec
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5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Resp.: Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ.
Nové prikázanie vám dávam...
Evanjelium dnešnej piatej veľkonočnej
nedele nie je síce rozsiahle, no napriek
tomu
nám
Ježišove
slová
pri
rozlúčkovej večeri s učeníkmi ponúkajú
jednoduchý, no zároveň náročný recept
na to, ako máme žiť... Ježiš dáva nielen
apoštolom, ale aj nám všetkým nové
prikázanie. Prikázanie lásky... „Nové
prikázanie vám dávam, aby ste sa
milovali navzájom. Aby ste sa aj vy
vzájomne milovali, ako som ja miloval
vás.“ Znie to celkom jednoducho, však?
No ak sa nad týmito slovami
zamyslíme, pozrieme sa na náš život
a vzťahy, môžeme povedať, že sa nimi
aj riadime? Iste, každý z nás má vo
svojom blízkom okolí ľudí, o ktorých
môže povedať, že ich miluje. No Ježiš
nehovorí len o láske k tým najbližším.
Hovorí o láske medzi ľuďmi navzájom
bez ohľadu na to, či je to blízky človek,
rodina, kamarát alebo naopak cudzí
človek, či dokonca nepriateľ. Ježiš nás
totiž učí opravdivej láske, ktorá je
nezištná, nesebecká a zameraná pre
dobro iného človeka. Ježiš nás učí takej
láske, ktorá práve jeho priviedla na kríž.
Nie tak dávno sme si pripomenuli
Ježišovu smrť. A práve prostredníctvom
nej nám Ježiš ukázal, v čom spočíva

opravdivá láska. Láska, ktorá sa
obetuje a nič za to nežiada... Je to
vlastne náročný ideál, ku ktorému sme
Ježišom všetci vyzvaní. Preto je na
mieste otázka: „Sme my vôbec schopní
takejto lásky?“ Jednoducho znejúce
slová, no častokrát je tak ťažké ich
zrealizovať... Dokonca aj dnešná doba
nepraje takejto Ježišovej predstave
lásky. Egoizmus, neláska, závisť,
nenávisť, či snaha byť za každú cenu
prvý sú negatívne skutočnosti nášho
každodenného života... No a práve
preto sú Ježišove slová tak významné
a stále aktuálne. Nedajú sa však
zrealizovať bez toho, aby každý z nás
nedal do vzájomných vzťahov skutočne
seba samého tak, ako to urobil Ježiš
Kristus. Kto ale tieto slová pochopí
a príjme za svoje, ten ich môže ľahšie
a viac ako ktokoľvek iný realizovať vo
svojom živote. Ježiš totiž hovorí: „Podľa
toho spoznajú všetci, že ste moji
učeníci, ak sa budete navzájom
milovať.“ Buďme teda tí, ktorí aj napriek
svojim
chybám,
nedokonalostiam
a pádom neustále na sebe pracujú
a snažia sa milovať všetkých tak, ako
nás miloval a miluje náš Spasiteľ Ježiš
Kristus.
Anna Vozárová

Liturgický program na 5. veľkonočný týždeň

Oznamy

DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

ÚMYSEL

Po
16.05.

Sv. Jána Nepomuckého,
kňaza a mučeníka
spomienka

6.30

+ Mária

18.00

Poď. za 85r. života Helena
a prosba o ZBP

6.30

Za živých členov BSR

18.00

+ Mária

6.15!

Poď. za 50r. života Drahomír
a prosba o ZBP

18.00

+ Slavomír

Ut
17.05.

Utorok po 5. veľkonočnej
nedeli

St
18.05.

Streda po 5. veľkonočnej
nedeli

Št
19.05.

Štvrtok po 5. veľkonočnej 6.30
nedeli
18.00

ZBP Andrea, Igor, Timka

18.00

ZBP Martin s rod. a Mária
s rod.

Piatok po 5. veľkonočnej
nedeli

So
21.05.

Sobota po 5. veľkonočnej 7.00
nedeli
18.00

22.05.

Filiálky

ŠIESTA
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

Po

Ut

VT Dlhé

Za + členov BSR
+ Maroš

8.00

+ Zuzana, Adam, Tomáš,
Jaroslav

9.30

ZBP Jana

11.00

ZBP rod. Čonkových

18.30

+ Anna

Št

St

+ Ján, Zuzana, Michal

6.30

Pi
20.05.

Ne

+ Ján Riaško

18.00

Pi

So

18.00

Rod. oblasť

Ne

9.30
11.00

Lektori na budúci víkend (21.05 – 22. 05. 2022):
21.05. 18.00

22.05. 08.00

22.05. 09.30

22.05. 11.00

22.05. 18.30

Vaterka,
Ocilková

Vavrek,
Vavreková

Sztraka,
Sztraková

Klapák,
Klapáková

Chytra,
Sinčáková

1. Na upratovanie kostola prosíme
v nasledujúcom týždni rodiny Diľová,
Vargovičová, Horná a Šimková.
Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali
kostol minulý týždeň.
2. Na kostolné potreby darovala
bohuznáma rodina 500,- €. Pán Boh
zaplať za milodar.
3. Zbierka na Kňazský seminár
činila spolu 875,-€ (Farský kostol:
706,-€, filiálka Dlhé: 119,-€, Školská
kaplnka Rodinná oblasť: 50,-€).
Vyjadrujeme vám vďaku za každý
dar na tento cieľ.
4. Do pozornosti snúbencom, ktorí
budú mať sobáš v tomto roku a ešte
nemajú absolvované manželské
náuky,
že
tak
môžu
urobiť
nasledujúci piatok a sobotu (20.21.5.2022), kedy budú sobášne
náuky v Katechetickej miestnosti
fary. Náuky začnú v piatok podvečer
o 17.00 hod.
5. Nasledujúcu sobotu 21.5.2022
sa uskutoční Duchovná obnova pre
deti 4. a 5. ročníka základných
škôl. Miesto duchovnej obnovy
bude na Cirkevnej základnej školy
na Bernolákovej ulici. Začiatok je
o 8.30 hod., ukončenie o 15.00 hod.
Kto má záujem, prihlášky sú na
stolíku za lavicami, na ktorých sú aj
ďalšie
podrobnosti.
Návratku
prihlášky odovzdať sr. Imakuláte,
resp. do sakristie najneskôr do
stredy.

6. Centrum Rodinkovo pozýva na
duchovnú obnovu veriacich, ktorí
sú rozvedení. Obnova má názov
rozVEDENÍ k BOHU. Uskutoční
sa 24. - 26. júna 2022 v Rodinkove
v Belušských Slatinách. Je určená
pre tých, ktorí po rozvode žijú v
nových vzťahoch. Prihlásiť sa je
možné cez prihlasovací formulár,
ktorý je zverejnený na internetovej
stránke Rodinkova v sekcii Kalendár
podujatí.Na duchovnú obnovu je
možné prísť s deťmi.
7.
Dominikánske
mariánske
centrum pozýva na tradičné
stretnutie ružencových bratstiev,
ktoré sa uskutoční v sobotu 21.
Mája od 9.00 hod. v Košiciach.
Bližšie informácie si môžete prečítať
na plagáte na nástenke.
8. Prebieha mariánsky mesiac Máj.
V našich kostoloch sa modlíme
Májovú pobožnosť 5 min. pred sv.
omšami. Pozývame vás na častejšiu
a väčšiu účasť na tejto pobožnosti,
ako aj sv. omšiach v tomto mesiaci.
Sviatosť manželstva si chcú
vyslúžiť títo snúbenci:
Martin Kochan a Elena Bajusová
Ohlasujú sa tretíkrát.
Miroslav Korub a Monika Korubová
Ohlasujú sa prvýkrát.
Zahrňme ich do svojich modlitieb.

