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Vzor v Márii

text: Roman Haško
foto: internet

Istý Ind, hinduistický filozof, ktorý sa
rozhodol uskutočniť výpravu po európskych krajinách, po svojom návrate vo
svojich zápiskoch uviedol: „Keď som raz
v strede potoka videl veľký kameň, dlhý
čas som sa zamýšľal nad tým, že aj keď tisícročia bez prestávky obmývajú túto skalu vlny vôd, tá vo svojom vnútri nemá ani
náznak vlhkosti. Rovnako bez náznaku
Kristovho Ducha vo svojom vnútri sú kresťanské národy.“ Ako je možné, že nás takto
vnímajú iné národy, a to napriek tomu, že
vidno u nás aj plné kostoly, aj modliacich
sa ľudí, aj rady pri spovedniciach. Nebude to náhodou tým, že sme zabudli na to,
že viera je v prvom rade milosť, ktorú sme
ako maličký dar dostali v krste a o ktorú sa
treba starať a rozvíjať ju? Práve pri zamýšľaní sa nad otázkou zveľaďovania viery je

pre mňa osobne veľkou inšpiráciou Panna
Mária, ktorej sa práve v mesiaci máj obzvlášť prizeráme.
Spása medzi ľudí neprišla vďaka tomu,
že Mária bola bez hriechu, že sa vedela
pekne modliť, viedla morálne bezúhonný
život, alebo že jednoducho neprekážala
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Bohu, dalaBratislava
mu úplný priestor
vo svojom živote.
Ježiš sa stal človekom a vykúpil nás
z hriechu a smrti vďaka tomu, že Mária sa aktívne zapojila do Božieho plánu.
Žiadne slovo neletelo jedným uchom dnu
a druhým von. Žiadna vec nebola tou,
ktorá sa jej netýka. Žiadna udalosť nebola taká, aby ju nedokázala premeniť na
svoju výhodu a stať sa tak silnejšou. Viera
človeka je darom od Boha z lásky. Láska,
aby dávala zmysel, potrebuje komunikáciu a aktívne zaangažovanie sa. Odpovedať na lásku, jasne, čitateľne a priamo
je veľkou prednosťou ženy a matky. Otcovia, bez pochýb, rovnako mocne milujú, no túto lásku treba mnohokrát hľadať
v spleti každodenných starostí o živobytie,
vychovávajúcej prísnosti, snahy niečo naučiť a odovzdať. Láska matky je priama.
Prečítali sme ju toľko ráz, keď sa usmiala,
nežne pohladila, upiekla obľúbený koláč,
a to iba pre nás, keď sa stala mediátorkou vstupujúcou do spravodlivého hnevu otca. Boh videl túto prednosť u Márie
a práve preto nám ju zanechal ako príklad,
aby práve jej rukami nás On sám objímal
a On sám viedol. Môžeme sa tak prizerať
a učiť sa nie od nedosiahnuteľného Boha,
ale od ženy, dcéry človeka, ktorá je nám
taká blízka. Keď sa teda vrátim k otázke
viery, alebo lepšie povedané, jej zveľaďovaniu, pomôže mojej viere, keď sa budem prizerať tomu, čo farnosť pripravuje
ostatným? Stanem sa lepším človekom,
keď nebudem robiť problémy manželke
či manželovi, ak sa rozhodne ísť cez týždeň do kostola? Priblížim sa viac k Bohu
a budem ho viac milovať, ak pošlem svoje
deti na spoveď a prikážem im ísť v nedeľu
na svätú omšu? Nie je to náhodou spôsob,
akým chce MNE Boh povedať, že ma miluje a že som pre NEHO dôležitým? Nedeje
sa tak aj za pričinenia Márie…?

Farské oznamy
Deň rodiny v Košiciach
Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach pozýva všetky rodiny na tradičný
Deň rodiny, ktorý sa v tomto roku bude
konať v nedeľu, 26. mája. Viac informácií
o programe Dňa rodiny nájdete na rodina.
rimkat.sk. Kto by mal záujem akýmkoľvek
spôsobom pomôcť s organizáciou Dňa rodiny, môže sa prihlásiť prostredníctvom
webovej stránky.
Letná akadémia mladých
Po úspešnej minuloročnej Letnej akadémii mladých (LAM), ktorej nosnou témou bolo „Hľadanie“, ponúkame mladým
aj tento rok prežiť pár dní z ich leta v našej akadémii. Na tento rok sme vybrali

tému „Počiatky“. LAM, ktorá sa uskutoční
v dňoch 29.7.-1.8. je program intelektuálno-duchovnej formácie pre mladých od 17
do 23 rokov. Piliermi formácie sú semináre
s odborníkmi, exkurzie a život v spoločenstve v Kláštore sv. Augustína v Košiciach.
Viac info na biblia.rimkat.sk.
Zbierka na kňazský seminár 12.5.2019
Dóm sv. Alžbety		
285,00 €
Uršulínky		
291,00 €
Krista Kráľa		
480,00 €
Seminár			253,00 €
Arcidiecézna charita
72,84 €
Železničná nemocnica
20,00 €
Geriatria		
160,00 €
Džungľa			50,00 €
Spolu			
1 611,84 €

Duchovná obnova

so sv. manželmi Ľudovítom a Zéliou Martinovcami
V nedeľu 26. mája navštívia Dóm sv.
Alžbety bratia bosí karmelitáni z Lorinčíka. Pri sv. omšiach sa nám prihovoria
a predstavia život a spiritualitu svätých
manželov Ľudovíta a Zélie Martinovcov
– rodičov sv. Terézie z Lisieux. Bratia karmelitáni so sebou prinesú relikvie týchto svätých manželov a tak po každej sv.
omši bude možnosť
si tieto relikvie uctiť.
Pri tejto príležitosti bude zbierka
na podporu stavebných prác v podkroví
kláštora v Lorinčíku,
v ktorom karmelitáni potrebujú vytvoriť ďalšie izby pre
účastníkov duchovných obnov, pretože
kvôli veľkému záujmu doterajšia kapacita izieb už nestačí.
Karmelitáni
so
sebou prinesú kniž-

ky, škapuliare, CD s duchovnými piesňami, či iné predmety. Podporiť ich preto
budete môcť aj zaobstaraním si niektorých z týchto vecí.
Podobným spôsobom v nedeľu 16.
júna bratia karmelitáni ešte navštívia
kostol sv. Michala archanjela u Uršulínok
a kostol Krista Kráľa u Dominikánok.

Pochod za život / 22.9.19 / Bratislava
Ježiš v dnešnom evanjeliu nazýva svoje prikázanie lásky prikázaním „novým“. Ani
dnes nemôžeme povedať, že hoci to odznelo ďaleko a dávno, že by to už bolo prikázanie „staré“. Ono je vždy nové, lebo obnovuje spoločenský život aj individuálne medziľudské vzťahy. Je vždy nové popri neustálom sklone upadať do starého hriechu
sebalásky a uzavretosti voči druhým. Novozákonné prikázanie lásky ku každému človeku je vlastne pozitívnym prerozprávaním stále platného "Nezabiješ". Pochod je prejavom takejto lásky. Pre niektorých je však Pochod za život podujatím zbytočným. Ale
v logike obnovenej, oživenej lásky je stále výzvou uskutočňovať toto nové prikázanie
lásky na všetkých úrovniach života, voči všetkým ľuďom v ktorejkoľvek fáze ich života.
A o tých najbezbrannejších bude aj tohoročný Pochod za život, „za najmenších z nás“.

Liturgický prehľad na 5. veľkonočný týždeň
Deň

Liturgická spomienka

Liturgické čítania

Ne
19.05.

5. veľkonočná nedeľa

Č1: Sk 14, 21b-27
Ž: Ž 145, 8-9. 10-11. 12-13b
Č2: Zjv 21, 1-5a
Ev: Jn 13, 31-33a. 34-35

Po
20.05.

Svätého Bernardína Sienského, kňaza
ľub. spomienka

Č1: Sk 14, 5-18
Ž: Ž 115, 1-2. 3-4. 15-16
Ev: Jn 14, 21-26

Ut
21.05.

Svätého Krištofa Magallanesa,
kňaza, a spoločníkov, mučeníkov; ľub. spomienka

Č1: Sk 14, 19-28
Ž: Ž 145, 10-11. 12-13b. 21
Ev: Jn 14, 27-31a

St
22.05.

Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky
ľub. spomienka

Č1: Sk 15, 1-6
Ž: Ž 122, 1-2. 3-4a. 4b-5
Ev: Jn 15, 1-8

Št
23.05.

Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli

Č1: Sk 15, 7-21
Ž: Ž 96, 1-2a. 2b-3. 10
Ev: Jn 15, 9-11

Pi
24.05.

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli

Č1: Sk 15, 22-31
Ž: Ž 57, 8-9. 10-12
Ev: Jn 15, 12-17

So
25.05.

Svätého Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi
ľub. spomienka

Č1: Sk 16, 1-10
Ž: Ž 100, 2. 3. 5
Ev: Jn 15, 18-21

Ne
26.05.

6. veľkonočná nedeľa

Č1: Sk 15, 1-2. 22-29
Ž: Ž 67, 2-3. 5. 6+8
Č2: Zjv 21, 10-14. 22-23
Ev: Jn 14, 23-29

Detské okienko
Jn 13, 31-35

Ahojte! Ježiš nám dnes dáva nové prikázanie, aby sme sa milovali navzájom. Dopíšte do srdiečok, ako sa môžeme lásku prejavovať našim blížnym.
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