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Ročník: 13.

Rok: 2020

Číslo: 8

Uzdraviť svet
(z myšlienok pápeža Františka)
Pandémia naďalej spôsobuje hlboké

prejavuje v skutkoch lásky, ktoré zasa

rany, demaskujúc našu zraniteľnosť. Je

zväčšujú nádej a posilňujú vieru (porov.

veľa mŕtvych a veľmi mnoho chorých, na

1 Kor 13, 13). V kresťanskej tradícii viera,

všetkých

ľudí

nádej a láska sú oveľa viac než len pocity

a mnoho rodín prežíva dobu neistoty

alebo postoje. Sú to čnosti vliate do nás

v dôsledku

milosťou Ducha Svätého (porov. KKC

kontinentoch.

Mnoho

sociálno-ekonomických

problémov,

ktoré

postihujú

najmä

najchudobnejších.

1812-1813): dary, ktoré nás uzdravujú
a robia z nás uzdravovateľov, dary, ktoré

Preto musíme mať náš pohľad pevne

nám otvárajú nové horizonty, aj vtedy,

upretý na Ježiša (porov. Hebr 12, 2) -

keď sa plavíme v náročných vodách

uprostred tejto pandémie upierať pohľad

našich časov.

na Ježiša - a s touto vierou objímať nádej

Nové stretnutie s evanjeliom viery,

Božieho kráľovstva, ktoré nám sám Ježiš

nádeje a lásky nás pozýva osvojiť si

prináša (porov. Mk 1, 5; Mt 4, 17; KKC

kreatívneho a obnoveného ducha. Týmto

2816). Je to Kráľovstvo uzdravenia

spôsobom budeme schopní premeniť

a spásy, ktoré je už prítomné medzi nami

korene našich fyzických, duchovných

(porov.

Kráľovstvo

a spoločenských neduhov. Budeme môcť

ktoré

do hĺbky uzdraviť nespravodlivé štruktúry

Lk

spravodlivosti

10,

11).

a pokoja,

sa
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a

deštruktívne

praktiky,

ktoré

nás

ale nie je expertom. A ani neudáva

vzájomne oddeľujú, ohrozujúc ľudskú

špecifické sociálno-politické usmernenia.

rodinu a našu planétu.

Toto je úloha politických a spoločenských

Ježišovo účinkovanie ponúka veľa

vodcov.

príkladov uzdravenia. Keď prinavracia

Predsa však, v priebehu storočí a vo

zdravie tým, čo sú postihnutí horúčkou

svetle evanjelia rozvinula Cirkev niektoré

(porov. Mk 1, 29-34), malomocenstvom

sociálne princípy, ktoré môžu pomôcť

(porov. Mk 1, 40- 45), ochrnutím (porov.

v napredovaní,

Mk 2, 1-12), navracia reč alebo sluch

ktorú potrebujeme.

(porov. Mk 7, 31-37), v skutočnosti tak
uzdravuje

v príprave

budúcnosti,

Vymenujem tie hlavné, vzájomne úzko

nielen

spojené:

princíp

fyzickú nemoc – tá je

dôstojnosti ľudskej osoby,

skutočne

fyzickým

princíp spoločného dobra,

zlom –, ale uzdravuje

princíp preferenčnej voľby

celého človeka. Týmto

(opcie) pre chudobných,

spôsobom ho znovu

princíp

privádza do komunity,

určenia

ako

solidarity,

uzdraveného;

oslobodzuje

ho

od

môžeme pomôcť dnes uzdraviť náš svet?
Ako učeníci Pána Ježiša, ktorý je lekárom

zodpovednosti v zabezpečovaní rozvoja.
Pozývam vás zaoberať sa spoločne
naliehavými

„v jeho diele, diele uzdravenia a spásy“

pandémiou

(KKC,

predovšetkým

v zmysle

fyzickom,

sociálnom a duchovnom.
uzdravujúcu

poskytuje

milosť

subsidiarity,

tým, ktorí sú v riadení a majú spoločenské

duše a tela, sme povolaní pokračovať

hoci

princíp

spoločný dom. Tieto princípy pomáhajú

A tak sa pýtajme: akým spôsobom

Cirkev,

dobier,

princíp starostlivosti o náš

jeho izolácie, keďže ho uzdravil.

1421)

všeobecného

A urobíme

otázkami,
dostali
to

ktoré

sa

do

popredia,

sociálnymi

chorobami.

vo

svetle

evanjelia,

Kristovu

teologálnych čností a princípov sociálnej

prostredníctvom

náuky Cirkvi. Mojím prianím je uvažovať

sviatostí, a hoci sa stará o zdravotné

a pracovať

služby v najodľahlejších kútoch planéty,

nasledovatelia Ježiša, ktorý uzdravuje,

nie je odborníkom na prevenciu alebo

aby sme vytvorili lepší svet, plný nádeje

liečenie pandémie. Pomáha s chorými,

pre budúce generácie.
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všetci

pospolu,
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Biblické verše o Božom Slove
(prežívame Rok Božieho Slova)
Prežívame Božieho Slova, kedy sme
pozvaní uvedomiť si, že Božie slovo je

„Tráva zoschne, kvet zvädne,
ale slovo nášho Boha trvá naveky.“

zárukou našej viery. Bez pravidelného

(Iz 40, 8)

rozjímania Božieho Slova je iba ťažko
možný náš kresťanský život.
Božie zjavenie je nám dostupné
prostredníctvom

textu

Biblie

a prostredníctvom

učenia

Cirkvi

obsiahnutého v Tradícii.
ste

sa

slová sa nepominú.“
(Mt 24, 35)
„Preto odložte všetku nečistotu
a akúkoľvek

Sv. Peter nám hovorí v svojom liste::
„Veď

„Nebo a zem sa pominú, ale moje

znovuzrodili

zlobu

a

v

tichosti

prijmite zasiate slovo, ktoré má

nie

moc spasiť vaše duše. A slovo aj

ale

uskutočňujte,

z neporušiteľného: Božím slovom, živým

poslucháčmi,

a večným.“ (1Pt 1, 23)

seba.“

z porušiteľného

semena,

nebuďte
ktorí

len

klamú

Ponúkame Vám niekoľko citátov zo

sami

(Jak 1, 21-22)

Svätého Písma, ktoré nás upozorňujú na
„Ale

podstatu a význam Božieho Slova.

on

povedal:

„Skôr

sú

blahoslavení tí, čo počúvajú Božie
„Celé Písmo je Bohom vnuknuté
a

užitočné

na

poúčanie,

slovo a zachovávajú ho.“
(Lk 11, 28)

na

usvedčovanie, na nápravu a na

„Ty si mi ochrana a záštita,

výchovu v spravodlivosti, aby bol

na

Boží človek dokonalý a pripravený

spolieham.“

tvoje

slovo

na každé dobré dielo.“

sa

najviac
(Ž 119, 114)

(2 Tim 3, 16-17)
„On
„Tvoje slovo je svetlo pre moje
nohy

a

pochodeň

na

mojich

chodníkoch.“

odvetil:

„Napísané

je:

»Nielen z chleba žije človek, ale
z každého slova, ktoré vychádza
z Božích úst.«“

(Ž 109, 105)

(Mt 4, 4)
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„A tak každý, kto počúva tieto

Aj z týchto citátov je zrejmé, že Boh

moje slová a uskutočňuje ich, podobá

v Svätom

sa múdremu mužovi, ktorý si postavil

o našom spasení. Iná cesta k spaseniu

dom na skale. Spustil sa dážď,

neexistuje, než je zaznamenaná v Božom

privalili sa vody, strhla sa víchrica

slove.

a oborili sa na ten dom, ale dom sa
nezrútil, lebo mal základy na skale.“

(Mt 7, 24-25)
„Židom, ktorí mu uverili, Ježiš
povedal: „Ak ostanete v mojom
slove,

budete

naozaj

mojimi

učeníkmi, poznáte pravdu a pravda
vás vyslobodí.“
(Jn 8, 31-32)

Písme

neomylne

hovorí

Skrze Božie Slovo človek spoznáva
Boha, čo je zároveň najvyšším cieľom a aj
najkrajšou odmenou pre človeka. Boh
sám chce, aby Ho človek osobne spoznal.
Hlavnou témou Božieho Slova totiž nie je
Boh sám, ale hlavnou témou je Boh a jeho
vzťah k človeku.
Božie Slovo je pre nás taktiež aj
svetlom života. Kto toto svetlo nemá, ten
blúdi v živote.

„Pokoril ťa a dal ti hladovať;

Zároveň je Božie Slovo aj pokrmom

potom ťa kŕmil mannou, ktorú si

pre človeka. Preto si treba dávať pozor,

nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia,

čím sýtime svoje vnútro, z čoho vlastne

aby ti ukázal, že človek nežije len

žijeme.

z chleba, ale že človek môže byť živý

presvedčiť o tom, že ak sa nesýtime Božím

zo všetkého, čo vychádza z Božích

Slovom, tak nám naozaj niečo chýba.

Každý

z nás

sa

potrebuje

Na záver sa povzbuďme slovami

úst.“
(Deuteronómium 8, 3)

pápeža Františka: „Písmo nás neustále
poháňa, aby sme znovu zamerali kurz

„Božia cesta je nepoškvrnená,

života smerom k Bohu. Dovoliť Slovu,

ohňom je vyskúšané slovo Pánovo.

aby čítalo v našom vnútri, nám tak

On je štítom všetkých, čo v neho

dovoľuje stať sa „otvorenými knihami“,

dúfajú.“

živou
(2 Samuelova 22, 31)

priezračnosťou

zachraňuje,

Slova,

svedkami

ktoré
Ježiša

a ohlasovateľmi jeho novosti. Božie slovo
„Lebo Pánovo slovo je pravdivé
a verné všetko jeho konanie.“
(Ž 33, 4)
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skutočne vždy prináša novosť, nemožno
ho spútať, uniká našim predpovediam
a častokrát láme naše schémy.“
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Liturgický program
Liturgický program po 12. nedeli po Päťdesiatnici
od 24.08. do 30.08. 2020
Pondelok
24.08.

Utorok
25.08.
Streda
26.08.
Štvrtok
27.08.

Piatok
28.08.

Sobota
29.08.

06:30 sv. lit. (csl.)
sv. hieromučeník Eutychés
18:00 sv. lit. (slov.)
Bl. Hieromuč. Metod,
michalovský protoigumen

sv. muč. Adrián a Natália

06:30 sv. lit. (csl.)

† Štefan, Mária
* Iveta, Marcus, Zdenko…

18:00 sv. lit. (slov.)

† Ján

06:30 sv. lit. (csl.)

* Róbert

18:00 sv. lit. (slov.)
06:30 sv. lit. (csl.)

* o. Radoslav
† Ladislav, Mária

Prep. otec Pimen
18:00 sv. lit. (slov.)
Náš prep. otec Mojžiš Etiópsky

Sťatie hlavy proroka,
predchodcu a krstiteľa Jána
zdržanlivosť od mäsa
cirkevný a štátny sviatok

† Verona, Mária, Štefan

06:30 sv. lit. (csl.)

zdržanlivosť od mäsa 18:00 sv. lit. (slov.)

13. nedeľa po
Nedeľa
30.08.

* Ivan. Ladislav s rod.

† Ivona
† Irena, Miroslav

08:00 sv. lit. (csl.)

* za farnosť

10:00 sv. lit. (slov.)

* Pavol, Mária

18:00 sv. lit. (slov.)

* Mária

08:00 sv. lit. (csl.)

* Adam

Päťdesiatnici
sv. Alexander, sv. Ján a sv. Pavol

10:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

18:00 sv. lit. (slov.)

* Radovan

Nový, konštantín. patriarchovia

hl. 4
07:30 sv. liturgia v Lackovciach
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Liturgický program
Liturgický program po 13. nedeli po Päťdesiatnici
od 31.08. do 06.09. 2020
Pondelok
31.08.

06:30 sv. lit. (csl.)

Uloženie pásu
presvätej Bohorodičky

* o. Peter s rod.

18:00 sv. lit. (slov.)
07:30 sv. lit. (csl.)

Utorok
01.09.

Začiatok indiktu, t. j. nového
cirkevného roka
Slávnostné sv. prijímanie

Streda
02.09.

sv. muč. Mamant

* Peter
na úmysel darcu

09:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

11:00 sv. lit. (slov.)

* za farnosť

18:00 sv. lit. (slov.)

* Anna s rod.

06:30 sv. lit. (csl.)

† Vasiľ, Igor

18:00 sv. lit. (slov.)

1. † Mária (panychída)

2. † Helena, Oľga (panychída)
06:30 sv. lit. (csl.) † Mária, Vasiľ, Vasiľ, Tomáš...

Štvrtok
03.09.

sv. hieromučenik Antim,
nikomédijský biskup

18:00 sv. lit. (slov.)

1. † Ján

2. † Michal, Mária, Jozef, Oľga

Piatok
04.09.

Sobota
05.09.

sv. hieromučeník Babylas, biskup

zdržanlivosť od mäsa 18:00 sv. lit. (slov.)
sv. prorok Zachariáš, otec
úctyhodného Jána Predchodcu

07:30 sv. lit. (csl.)
18:00 sv. lit. (slov.)

08:00 sv. lit. (csl.)

Päťdesiatnici

* SSR a NSI
* Štefan, Anna
† Vasiľ (panychída)

* za farnosť

10:00 sv. lit. (slov.)

* Mária

18:00 sv. lit. (slov.)

* Veronika

Prep. otec Archippos

hl. 5

6

* SSR a NSI

Veľkej Antiochie

14. nedeľa po
Nedeľa
06.09.

06:30 sv. lit. (csl.)
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Blažený hieromučeník Dominik Metod Trčka
(25. august)
Dominik Metod Trčka sa narodil 6.
júla 1886 vo Frýdlante nad Ostravicí ako
najmladší
V roku

zo

siedmych

1903

vstúpil

V roku

rehole

sa

stal

predstaveným

kláštora.

súrodencov.
do

1924

V roku 1931 bol posvätený nový kláštor
redemptoristov

–

gréckokatolícky

–

redemptoristov, kde v roku 1904 zložil aj

v Michalovciach a o. Metod sa stal jeho

rehoľné sľuby a v júli 1910 prijal aj

predstaveným.

kňazské svätenie.

problémom sa tejto funkcie vzdal, odišiel

Kvôli

zdravotným

Ako kňaz pôsobil v Prahe, Plzni a na

naspäť do Stropkova, aby v roku 1936 sa

Svätej Hore. Tejto dobe pracoval hlavne

opäť stal predstaveným redemptoristov

z utečencami

a to až do roku 1942.

z Chorvátska.

Okrem

Chorvátov sa venoval aj Slovincom,
Rusínom

a zraneným

vojakom

v nemocnici v Příbrame.
Ako

prvý

Keď bola v roku 1945 zriadená nová
viceprovincia

redemptoristov

gréckokatolíkov, o. Metod sa stal jej prvým

redemptorista

pražskej

viceprovinciálom.

provincie prijal v roku 1919 východný

Na základe „usvedčujúcich materiálov“

obrad a neskôr celý svoj život pracoval

–

vykonštruovanej

historke

medzi gréckokatolíckymi veriacimi. Ani

o útek do zahraničia na falošný pas, bol

netušil, že láska, ktorá ho viedla do

o. Metod odsúdený na 12 rokov väzenia.

Gréckokatolíckej cirkvi a k východnému

Bol internovaný v koncentračnom tábore

obradu, raz z neho urobia vyznávača –

v Podolínci. Odtiaľ ho viackrát vláčili na

mučeníka. Jeho činnosť a službu veriacim

vyšetrovania

charakterizoval prešovský biskup Pavol

„leopoldovského mlyna“.

do

o pokuse

povestného

Gojdič slovami, že „je pilierom Prešovskej

Pri vyšetrovaniach nezradil ani svoju

eparchie.“ Predtým však ešte Dominik

vieru, ani svojich bratov, ani neprijal

Trčka

žiadne

pracoval

v Ľvove,

Ivano-

ponuky

na

spoluprácu.

Frankovsku na Ukrajine, neskôr v Prahe

I v beštiálnom prostredí vytrval až do

a nakoniec

konca, podľa slov Ježiša Krista „kto vytrvá

v roku

1921

prišiel

do Stropkova, kde mal byť založený

až do konca, bude spasený“ (Mt 10,22).

kláštor, v ktorom by žili redemptoristi aj

Štátny prokurátor ho obvinil v roku

východného a aj západného obradu spolu.

1952 zo spolupráce s biskupom Gojdičom,
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že rozširoval jeho protištátne pastierske

„Na nikoho sa nehnevám a všetkým

listy a prostredníctvom svojich pražských

odpúšťam.“ Povedal to už v bráne smrti,

predstavených posielal tajné informácie

bez myšlienok na odplatu, či pomstu.

do Ríma. Kvalifikovali to ako zločin
velezrady a vyzvedačstva.

Otca Metoda hneď na druhý deň
pochovali na väzenskom cintoríne. Po

Posledné Vianoce, pri ktorých si v cele
spieval koledy, boli v jeho živote v roku

obnovení cirkvi v roku 1968 boli jeho
pozostatky prevezené do Michaloviec.

1958. Za tento priestupok šiel do korekcie.

4. 11. 2001 bol v Ríme na Námestí sv.

Hneď na druhý rok, na jar 23. marca 1959

Petra, spolu s biskupom Pavlom Petrom

zomiera. Lekár leopoldovskej väznice

Gojdičom, rímskym biskupom Jánom

s úctou a obdivom sledoval jeho správanie

Pavlom II. vyhlásený za blahoslaveného,

sa

s liturgickou spomienkou na deň 25.

v chorobách,

z ktorých

nebolo

východiska a najmä jeho posledný výrok:

august.

Volanie k Bohu...
(Príbeh na zamyslenie)
Bol jeden bedár. Život ho stále tĺkol.

Jeho modlitba denne stúpala do

Ale stále sa modlil. „Pane, prosím ťa, daj

neba: „Pane podaj mi svoju ruku... daj mi

mi aspoň vyhrať v lotérii.“

vyhrať v lotérii.“

Mal sa čím ďalej tým horšie, ale modliť

Raz v noci ho prebudil Boží hlas, ktorý

sa neprestával: „Pane, podaj mi svoju

mu vravel: „Ty mi podaj svoju ruku

ruku, pomôž mi a daj mi vyhrať v lotérii.“

a zároveň ťa prosím: Kúp si aspoň žreb!"
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