Vojna na Ukrajine – výzva na globálnu solidaritu
Sekretár Svätej stolice pre vzťahy
so štátmi arcibiskup Richard
Gallagher,
predniesol
na
medzinárodnej
konferencii
GLOBSEC prednášku, ktorá sa
týka otázky solidarity. Podstatu
solidarity ako postoja človeka
a spoločnosti dal do súvislosti
s vojnovým konfliktom na Ukrajine.
Prinášame
niekoľko
myšlienok
a vyjadrení z danej prednášky.
V prvom rade arcibiskup Gallagher
definoval solidaritu ako postoj
náklonnosti
a spolupatričnosti
k iným
a uznania
spoločného
záujmu. Vyznačuje sa vzájomnou
podporou a bratstvom: „Solidarita
kladie
mimoriadny
dôraz
na
vnútornú hodnotu spoločenských
vzťahov ľudskej osoby.“ Už Cicero
vyhlásil: „Nie sme zrodení len pre
nás.“
Solidarita
sa
prejavuje
v pomoci a zastávaní sa druhých,
najmä
v situáciách
slabosti
a utrpenia. Sociálna náuka Cirkvi
považuje solidaritu za čnosť.
V tomto zmysle – ako hovorí aj
pápež František – „znamená
omnoho viac, ako len obyčajný
prejav štedrosti. Vyžaduje si totiž
novú mentalitu, ktorá dokáže
uprednostňovať životy všetkých
pred privlastňovaním dobier zo
strany len niektorých.“
Solidarita musí byť tiež spojená so
spravodlivosťou. Je dôležité uznať,

že všetci ľudia majú rovnakú ľudskú
dôstojnosť a rovnaké práva. Takáto
spravodlivosť je pritom založená na
láske a presahuje obyčajný zákonný
nárok. Skutočná solidarita sa tak
neobmedzuje iba na empatiu, či na
individuálne prejavy podpory, ale
zahŕňa ochotu podieľať sa na bolesti
druhého a vziať na seba časť jeho
bremena. Niekedy je to aj bremeno
utrpenia. A vtedy môže byť pre nás
solidarita aj bolestivá.
V súvislosti s vojnou na Ukrajine
vidieť veľké prejavy solidarity. Na
jednej strane sme si vedomí
obmedzenosti našich možností nájsť
okamžité riešenie konfliktu, avšak na
strane druhej táto globálna vlna
solidarity a početné skutky pomoci,
sa podľa slov pápeža Františka
„...stávajú požehnaním pre naše
spoločnosti,
niekedy
oslabené
sebectvom
a individualizmom,
a pomáhajú ich urobiť priateľskými
pre všetkých“. Na prvý pohľad sa
zdá, že solidarita nemôže zabrániť
vojne a nedokáže ju ukončiť, no ona
je privilegovanou cestou k mieru,
pretože
vytvára
priateľstvo
a spoluprácu
medzi
národmi
a štátmi a snaží sa o jednotu medzi
ľuďmi
a budovanie
spoločného
dobra. Solidarita sa tak stáva
najsilnejšou odpoveďou, ktorú môže
ľudstvo poskytnúť, keď čelí vojne.
Zdroj: www.tkkbs.sk
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Resp.: Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi.

Ježiš povedal: „Všetko, čo má
Otec, je moje. Preto som povedal,
že z môjho vezme a zvestuje vám“
(Jn 16, 15). Otec dáva všetko čím je
a všetko čo má Synovi, a Kristus –
Syn dáva všetko čím je a čo má
Duchu Svätému. A On má len to, čo
dostal od Otca a Syna, a Syn má
len to, čo dostal od Otca.

Boh je Láska
Najkrajší a najobľúbenejší verš sv.
Písma je „Boh je láska.“ (1 Jn 4, 8).
Najťažšia, najviac nepochopená
a najneobľúbenejšia doktrína vo sv.
Písme je práve tá o sv. Trojici.
I napriek tomu, obe úzko súvisia. Sú
totiž identické, lebo hovoria to isté.
Úprimná
a
nesebecká
láska
vyžaduje aspoň dva osoby, jedna
nestačí. Ak by Boh bol iba jedna
osoba, tak by nemohol byť Láskou
samotnou. Pokiaľ však nestvorí iné
bytosti, iných, ktorých by mohol
milovať,
nemôže
sa
stať
nesebeckým milujúcim. A tak verš
„Boh je láska“ úplne závisí na nás.
Pred tým ako nás stvoril nemohol

byť nesebeckou láskou pre druhých,
lebo ešte nikto nebol.
„Boh je láska“ je prijemným
prekvapením,
pretože
to
tak
nevyzerá na prvý pohľad. Svet sa
nezobrazuje ako láska. Každá časť
sveta vytláča inú, jedno zviera
požiera druhé, človek zápasí s iným
človekom. Samotný rozum nie je
schopný objaviť toto tajomstvo
lásky. Rozum vie objaviť, že tu musí
byť stvoriteľ toho všetkého, prvý
hýbateľ, ktorý je super inteligentný,
pretože
svet
je
úžasne
naprogramovaný. Avšak rozum
kontemplujúci samotný svet nie je
schopný objaviť, že Boh je láska.
Ako to potom vieme? Jedine vďaka
sv. Písmu, vďaka Cirkvi, no hlavne
vďaka tomu, ktorý položil jej základy
a povolal ju učiť v Jeho mene
a v Jeho autorite, Ježišovi Kristovi,
vtelenému Slovu Božej lásky.
Ako však môžeme spoznať, že Boh
je láska? Pozri na kríž! To je to, čo
Božia láska vykonala pre teba.
o. Ladislav

Liturgický program na 11. týždeň Cez rok
Oznamy
DEŇ

LITURGICKÝ KALENDÁR

Po
13.06.

Sv. Antona
Paduánskeho, kňaza
a učiteľa Cirkvi
spomienka

Ut
14.06.

Féria

St
15.06.

Féria

Št
16.06.

NAJSVÄTEJŠIEHO
KRISTOVHO TELA A
KRVI
slávnosť, prik. sviatok

Pi
17.06.

Féria

So
18.06.

Féria

Ne
19.06.

DVANÁSTA NEDEĽA
v cezročnom období

ČAS

ÚMYSEL

6.30

ZBP Peter (40 r. ž.)

18.00

+ Mária

6.30

Za + členov BSR

18.00

+ Štefan, Štefan

6.15!

ZBP a DDS Lukáš, Alžbeta,
Gréta, Gregor

18.00

+ Mária

6.30

ZBP Jarmila, Michal

16.30
18.30

+ Gréta

6.30

ZBP Anna s rod.

18.00

ZBP Jozef, Agáta

7.00

ZBP Iveta s rod.

18.00

ZBP Marika

8.00

+ Ján, Marek

9.30

ZBP Ladislav

11.00

ZBP Jana

VT Dlhé

Po

Ut

18.00

Rod. oblasť

St

Št

Pi

So

2. Na kostolné potreby daroval
bohuznámy darca 50,-€. Pán Boh
zaplať.
3. Vo štvrtok budeme mať slávnosť
Najsvätejšieho Kristovho Tela
a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Sme
povinní (podľa možností) zúčastniť
sa na sv. omši. Zároveň môžeme
získať pri nábožnej účasti na
eucharistickej
procesii
úplné
odpustky, a to pri splnení obvyklých
podmienok.
4.
Procesia
na
slávnosť
Najsvätejšieho Kristovho Tela
a Krvi nebude v tomto roku po
meste (ako bolo zvykom), ale vo
štvrtok po sv. omši, ktorá bude
o 18.30
hod.
v areáli
kostola.
Pozývame vás k tejto spoločnej
oslave Ježiša v Eucharistii.

18.30
Filiálky

1. Na upratovanie kostola prosíme
v nasledujúcom
týždni
rodinu
Bľachovú,
Tutkovú
a Urbanovú.
Ďakujeme rodičom prvoprijímajúcich
detí, ktorí upratovali kostol pred
dnešnou slávnosťou.

Ne

18.00

9.30

17.00

11.00

Lektori na budúci víkend (18.06 – 19. 06. 2022):
18.06. 18.00

19.06. 08.00

19.06. 09.30

19.06. 11.00

19.06. 18.30

Vaterka,
Sabolová

Harakaľová,
Uriga

Babej,
Babejová

Vaterka,
Vaterková

Ištok,
Ištoková

5. Od piatku nasledujúceho týždňa
sa budeme modliť Novénu pred
odpustovou slávnosťou na filiálke
Dlhé. Odpustová slávnosť bude
v nedeľu 26. júna o 10.30 hod.
6. Od 11. – 15.7.2022 bude v našej
farnosti detský letný tábor. Prihlášky
sú v kostole na stolíku za lavicami.

7. Od 22. júna. do 27. júna sa
uskutoční v Ríme X. Svetové
stretnutie rodín. Zúčastnia sa ho
delegáti z jednotlivých biskupských
konferencií, ktorí budú zastupovať
každú krajinu. Stretnutie rodín bude
prebiehať aj na diecéznej úrovni.
Vyvrcholí stretnutím rodín na púti vo
Vysokej n/Uhom a v Košiciach, 25. –
26. júna. Bližšie info bude na plagáte
na výveske.
8. V našom farskom kostole
budeme
mať
príhovory
k manželom a rodinám v týždni od
19. do 25. júna pri večerných sv.
omšiach, na ktoré pozývame
všetkých manželov a rodičov.

Sviatosť manželstva si chcú
vyslúžiť títo snúbenci:
Peter Gazda a Mária Priputenová
Ohlasujú sa tretíkrát.
Lukáš Vida a Klára Demčáková
Ohlasujú sa prvýkrát.
Zahrňme ich do svojich modlitieb.

