Cirkev kanonizovala nových svätých
V nedeľu 15. mája sa pri slávnostnej
sv. omši na Vatikánskom námestí
uskutočnilo svätorečenie nových
svätých v Cirkvi. Do zoznamu
svätých bolo zapísaných desať
svedkov viery – šiesti muži a štyri
ženy. Sú medzi nimi napr. aj
holandský
karmelitánsky
kňaz
a novinár
umučený
v koncentračnom tábore v Dachau
Titus
Brandsma,
či
známy
francúzsky kňaz Charles de
Foucauld, ako aj ďalší laici, kňazi,
či rehoľníci, zväčša zakladatelia
rehoľných kongregácií.
Svätý Otec v homílii reagoval na
evanjelium 5. veľkonočnej nedele
obsahujúce
prikázanie
lásky.
Vysvetlil, že milovať znamená slúžiť
a darovať život. Pápež okrem iného
povedal: „Slúžiť evanjeliu a svojim
bratom a sestrám, obetovať vlastný
život bez vypočítavosti – toto je
tajomstvo: dávať ho bez nároku na
oplátku -, bez hľadania svetskej
slávy: k tomuto sme povolaní aj my.
Naši spolupútnici, ktorí sú dnes
kanonizovaní, zakúsili svätosť takto:
nadšeným prijatím svojho povolania
– kňaza, zasvätenej osoby, laika –
vynaložili
seba
samých
pre
evanjelium, objavili radosť, ktorá
nemá obdoby, a stali sa žiarivými
odzrkadleniami Pána v dejinách.“
Na margo nových svätých zasa
prefekt Kongregácie pre kauzy
svätých kardinál Marcello Semeraro
uviedol, že „sú to všetko duchovné

matky a otcovia...(a my).. Prežívame
dnes krízu otcovstva a materstva.
Najmä mladí ľudia dnes trpia krízami
v rodine, krízou identity a hľadaním
istoty,
čo
spôsobuje
rôzne
závislosti....Svätí zakladatelia sú
odrazom
Božieho
otcovstva
a materstva: znovu predstavujú
Matku, ktorá objíma a doceňuje,
Otca, ktorý obmedzuje excesy
a oslobodzuje jedinečnosť každého
človeka.“
Na svätorečení nechýbali ani štátne
autority a cirkevné delegácie z krajín
spomínaných svätcov. Prítomný bol
aj
taliansky
prezident
Sergio
Matarella, či indický minister pre
tamojšie menšiny. V prítomnosti
množstva veriacich sa Svätý Otec
dotkol vo svojom príhovore aj
podstaty svätosti: „Svätosť netvorí
niekoľko hrdinských gest, ale veľa
každodennej lásky.“ Pápež osobitne
popísal
svätosť
v jednotlivých
povolaniach: „ Si zasvätený (á)?
S radosťou
prežívaj
svoje
zasvätenie. Žiješ v manželstve? Buď
svätý tak, že miluješ a staráš sa
o svoju manželku, či manžela? Si
pracujúci? Buď svätý tak, že poctivo
konáš svoju prácu v službe bratom,
bojujúc za spravodlivosť pre tvojich
spoločníkov, aby nezostali bez
práce, aby mali spravodlivú mzdu.
Si rodič alebo starý rodič? Buď svätý
tak, že trpezlivo učíš deti nasledovať
Ježiša. Toto je cesta ku svätosti.“
Spracované podľa: vaticannews.va
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Resp.: Velebte Pána, všetky národy.
Každý
človek
potrebuje
milovať a byť milovaný. Sv. Bernard
prirovnáva dušu človeka k vtákovi.
Vták i duša človeka majú dve krídla.
Jedným krídlom je príkaz lásky
k Bohu, druhým je príkaz lásky
k blížnemu.
Kto
chce
lietať,
potrebuje obe krídla, lebo jedno
krídlo na lietanie nestačí. Ani láska
k Bohu bez lásky k blížnemu nie je
pravou láskou. Preto i v živote platí
zásada, že Boha, ktorého nevidíme
nemôžeme milovať, ak nemilujeme
blížneho, ktorého vidíme.

Ježišov štýl života
Dnešné evanjelium preto nie je
žiadnou
legendou
z minulosti.
Ježišove slová sa konkrétne týkajú
aj dnešného človeka. Pri poslednej
večeri hovorí: „Kto ma miluje, bude
zachovávať moje slovo a môj Otec
ho bude milovať; prídeme k nemu
a urobíme si uňho príbytok. Kto ma
nemiluje, nezachováva moje slová.
A slovo, ktoré počujete, nie je moje,
ale Otcovo, toho, ktorý ma
poslal. (Jn 14,23-24)
Znamená to, že Ježiš chce, aby

učeníci pokračovali v Jeho štýle
života. Je to vlastne náročný ideál,
byť kresťanom je životný štýl.
Láska, akú predstavuje Ježiš
a očakáva od nás k blížnemu má
byť pravá, trpezlivá, dobrotivá,
ktorá nezávidí a nevypína sa.
Hovoriť o tejto láske znamená
dozrievať v láske a to pramení
z osobného
poznávania
Boha.
Láska v Ježišovom štýle nestojí na
deklarovanej
pravde,
ale
na
pravdivom postoji. Ježiš nás tak učí
milovať aj vtedy, ak naša láska nie
je opätovaná. Vo všeobecnosti
vieme, že sa všetci nemáme radi.
Život nám pripomína, že milovať
iných,
odlišne
zmýšľajúcich
s odlišným postojom, prístupom
a skúsenosťami je ťažké, lebo
hriech zabil lásku v srdci, v rozume,
v citoch
v slovách
i skutkoch.
Láskou nemáme šetriť, v láske treba
rásť. Odpoveďou na to, prečo je
Ježišova výzva tak dôležitá je to, že
sa voláme Božími deťmi a nimi aj
sme. Všetci máme milovať a byť
milovaný slovom i skutkom, lebo tak
je to milé Bohu.
Mária Štefanková

Liturgický program na 6. veľkonočný týždeň
Oznamy
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

ÚMYSEL

Po
23.05.

Pondelok po 6.
veľkonočnej nedeli

6.30

+ Verona, Mária, Andrej,
Jozef

18.00

+ Jozef, Anna

Ut
24.05.

Utorok po 6. veľkonočnej
nedeli

6.30

ZBP Jozef s rod.

18.00

ZBP Bohuznámej rodiny

St
25.05.

Streda po 6. veľkonočnej
nedeli

6.15!

ZBP Ivana

18.00

+ Daniel Jevčák

Št
26.05.

NANEBOSVTÚPENIE
PÁNA
slávnosť, prik. sviatok

6.30

+ Michal, Mária

16.30

Za farnosť

18.30

+ František, Margita, Štefan

6.30

+ Stanislav, Jozef, Pavol,
Anna

18.00

+ Jozef, Anna

Pi
27.05.

Piatok po 6. veľkonočnej
nedeli

So
28.05.

Sobota po 6. veľkonočnej 7.00
nedeli
18.00
8.00

Ne
29.05.

Filiálky
VT Dlhé

SIEDMA
VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

Po

Ut

18.00

Rod. oblasť

St

ZBP pre Michala (50 r.ž.)
Za B milosrdenstvo pre +
Pavla
Poď. za 60 r.ž. a prosba
o ZBP Štefan

9.30

ZBP Marek

11.00

+ Jozef, Milan

18.30

+ Michal, Anna

Št

Pi

So

Ne

18.00

9.30

17.00

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

Novák,
Fecenková

Harakaľová,
Uriga

Benčo,
Plančárová

Kočiš,
Štefanková

Biž,
Bižová

1. Na upratovanie kostola prosíme
v nasledujúcom
týždni
rodiny
Vasiľová, Vaľušová a Štefanková.
Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali
kostol minulý týždeň.
2. Na kostolné potreby darovala
bohuznáma rodina 50,- €. Pán Boh
zaplať za milodar.
3. Na budúcu nedeľu bude pri sv.
omšiach Zbierka na kresťanské
masmédiá. Vopred vyslovujeme
vďaku za každý milodar na tento
cieľ.
4. Nasledujúce tri dni (pondelok,
utorok a streda) sú prosebnými
dňami. Ich obsahom budú prosba
za tohtoročnú úrodu. Záväzný je
jeden deň. Vo farskom kostole bude
sv.
omša
s týmto formulárom
a požehnaním siatín v pondelok
večer, na filiálke Dlhé v utorok pri
večernej sv. omši. Pozývame vás
prosiť za Boží dar úrody.
5. Vo štvrtok bude slávnosť
Nanebovstúpenia Pána, čo je
prikázaný sviatok. Všimnite si časy
svätých omší vo farskom kostole,
ako aj na Dlhom, či Rodinnej oblasti.
6.
V piatok,
po
slávnosti
Nanebovstúpenia Pána, sa začína
v Cirkvi novéna pred sviatkom
Zoslania Ducha Svätého. Budeme
sa ju modliť 10 minút pred začiatkom
večerných sv. omší, spolu s májovou
pobožnosťou.

7. Arcidiecézne centrum mládeže
pozýva mladých na duchovnú
obnovu, ktorá sa uskutoční v dňoch
4.-8. júla 2022 v Pútnickom dome bl.
Anny Kolesárovej v Obišovciach.
Viac informácií na www.acmko.sk
a na plagáte na výveske.
8. 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.
9. 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:
Miroslav Korub a Monika Korubová
Ohlasujú sa druhýkrát.
Zahrňme ich do svojich modlitieb.

