Strana 4

16/14
27. 4. 2014

PÁPEŽI BOŽEJ LÁSKY A MILOSRDENSTVA...
Nie je náhodou že nedeľa Božieho milosrdenstva v tomto roku je nedeľou
svätorečenia dvoch pápežov, ktorí sú známi svojou vľúdnosťou, láskavosťou, radosťou
a pokojom, vyplývajúcimi zo života v Božej milosti a prežívania prítomnosti Božej lásky.
Ján XXIII. dojímal svet svojou radosťou a srdečnosťou. Získaval si ľudské srdcia
svojou priamosťou a otvorenosťou, jednoduchosťou výkladov. Bol to človek pokorný
a odovzdaný Bohu. Vždy sa usmieval a vedel oduševniť iných pre prácu.
Ján Pavol II. vynikal mystickou hĺbkou, odvahou a pripravenosťou prijímať
akékoľvek situácie. Vedel trpieť aj umierať. Ľudia ho milovali, dokonca aj neveriaci,
hovorili o ňom že je to „Boží muž“. Z Boha čerpal silu, nachádzal v ňom zdroj života,
bol človekom modlitby, hlbokej, úprimnej, ktorá sa mu stala „denným chlebom“.
Bol horlivým vyznávačom Božieho milosrdenstva už od svojej mladosti a ustanovenie nedele Božieho milosrdenstva bolo prejavom jeho úcty a lásky Milosrdnému Ježišovi.
Bol zároveň mariánskym pápežom. Miloval Pannu Máriu. Vyjadril to v hesle:
„Totus tuus.“ (Celý Tvoj). Bol vytrvalým poslucháčom, presne si pamätal ľudí, situácie,
bol veľmi vnímavý. Vyznačoval sa aj vytrvalosťou, rovnováhou a pokojom.
Blahoslavený Ján Pavol II. je aj veľkým misionárom Cirkvi.
Obidvaja svätí žili medzi nami, na zemi. Boli ako my, len sa vyznačovali túžbou
po svätosti. Naplno sa odovzdali Božej láske, žili Evanjelium a hlásali ho všade, kam prišli –
slovom i svojím životom a vydali svedectvo, že je možné i v dnešnom svete – aj uprostred
mnohých povinností a starostí svojho stavu, utrpeniu, či chorobe – žiť sväto.
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Ježišu, ďakujeme Ti za týchto dvoch svätcov – Tvojich služobníkov, ktorí nám boli vodcami nielen
formálnymi – zvolením do funkcie pápeža, ale celou svojou bytosťou a predovšetkým svojím srdcom
a viedli nás svojím svätým a zbožným životom k prameňu Tvojho nekonečného milosrdenstva a lásky.
Prosíme Ťa, pomôž nám nasledovať ich príklad v konaní dobra na zemi, v modlitbe, plnení si
stavovských povinností a láske k Bohu k blížnym, aby sme sa aj my stali svätými.
O to prosíme z celého srdca. Amen.
Svätý Ján XXIII., oroduj za nás.
Svätý Ján Pavol II., oroduj za nás.
Ježišu, dôverujeme Ti.
-jh-
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Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

28.4. pondelok sv. Petra Chanela,
kňaza a mučeníka. Ľubovoľná spomienka.
29.4. utorok Sv. Kataríny Sienskej,
panny a učiteľky Cirkvi,
patrónky Európy. Sviatok.
1.5. štvrtok sv. Jozefa, robotníka.
Ľubovoľná spomienka.
2.5. piatok sv. Atanáza, biskupa
a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
3.5. sobota sv. Filipa a Jakuba,
apoštolov. Sviatok.

1.
čítanie: Sk 2, 42-47. Všetci,
čo uverili, boli pospolu a všetko
mali spoločné.
Ž 118 Resp.: Oslavujme Pána, lebo je
dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá
naveky.
2. čítanie: 1 Pt 1, 3-9. Milujete Krista,
hoci ste ho nevideli, ale veríte a jasáte
nevýslovnou radosťou.
Evanjelium: Jn 20, 19-31. O osem dní
prišiel Ježiš.

2. Veľkonočná nedeľa

OZNAMY
PETÍCIA - ALIANCIA ZA RODINU
Milovaní bratia a sestry, v sobotu, 5. apríla Aliancia za rodinu, ktorá je iniciatívou
viac ako 80 prorodinných organizácii, začala zbierať podpisy pod petíciu
prezidentovi na vypísanie referenda o ochrane rodiny. V piatok, 11. apríla
sa Konferencia biskupov Slovenska obrátila s výzvou na všetkých veriacich a ľudí
dobrej vôle, aby sme podporili tak petíciu, ako aj samotné referendum. K tomu nás
vyzval aj náš diecézny biskup na Zelený štvrtok v katedrále. Dnes, na Nedeľu
Božieho milosrdenstva, keď sú v Ríme svätorečení blahoslavený Ján XXIII. a blahoslavený Ján Pavol II., ktorý bol veľkým šíriteľom kultúry života, začíname zbierať
podpisy aj v našej farnosti. Budete mať na to príležitosť hneď tu, pred kostolom.
Okrem toho Vás prosím, aby ste sa sami aktívne zapojili do zberu: vypýtajte si od
dobrovoľníka petičný hárok, oslovte ľudí vo svojom okolí, ktorí tu nie sú s nami,
vysvetlite im, o čo ide a požiadajte ich o podporu petície.
Drahí bratia a sestry, svojim podpisom na petičnom hárku dajme najavo
naše presvedčenie, že podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom verejného
života. Odkážme takto svojim deťom, že manželstvo tvorené mužom a ženou
- a predovšetkým rodina, ako miesto stabilného a láskyplného zázemia
pre výchovu nových generácií - sú pre nás veľmi dôležité. Spoločne sa modlime
za toto dielo, aby na jeho konci bolo viac ľudí, ktorí objavia krásu manželstva
a rodiny a najmä, aby bolo viac tých, ktorí napriek rozličným
osobným skúsenostiam budú mať odvahu žiť podľa týchto ideálov.
Referendum nie je pre nás cieľom, ale prostriedkom. Zápasíme za dobrú vec,
preto máme veľkú nádej, že na tomto diele spočinie Božie požehnanie.

Nech nám táto občianska iniciatíva pomôže stať sa viac citlivými na tieto hodnoty
a inšpiruje nás ku konkrétnej pomoci manželstvám a rodinám v núdzi.
DEŇ RODINY — Aby deti OTCA mali, aby mali MAMU — príď to povedať nahlas!
V mene organizátorov Vás pozývame v sobotu 3.5.2014 na slávenie Dňa rodiny.
Program začne sv. omšou v Dóme sv. Alžbety o 11:30 h a bude pokračovať
pripraveným programom na Hlavnej ulici smerom k Dolnej bráne — Pódium
od 13:00 h, Stánky a Konzultácie.
AKADÉMIA V BARCI
Pozývame Vás na Akadémiu pri príležitosti svätorečenia Bl. Jána Pavla II.
Program: 15:00 h — začiatok Akadémie v kostole spojenej s Korunkou k Božiemu
milosrdenstvu. Po jej skončení presun k pamätníku, kde budú Litánie
k Jánovi Pavlovi II. a po ukončení pozývame na malé agapé v blízkom parku.
PRIPRAVOVANÉ AKCIE — DÓM SV. ALŽBETY
1.sv. prijímanie - 11.5.2014 a 18.5.2014
Deň rodiny - 3.5.2014 - sv. omša a program v centre mesta.
Sviatosť Birmovania — 8.6.2014 o 9:00 h
ÚMYSEL APOŠTOLÁTU MODLITBY — Máj 2014
Všeobecný: Aby médiá boli nástrojom v službe pravdy a pokoja.
Misijný: Aby Mária ako Hviezda evanjelizácie viedla Cirkev pri ohlasovaní Krista
všetkým národom.
Úmysel KBS: Aby sme ako kresťania boli vnímaví voči bratom a sestrám,
ktorí si nevedia nájsť prácu, a vedeli im aj konkrétne pomôcť.
POTULKY MESTOM
Pozývame Vás na Potulky mestom 3. a 4. mája 2014 tentokrát na tému: JUH KOŠÍC,
v rámci ktorej sa dozviete zaujímavosti aj o interiéri kostola Kráľovnej pokoja.
Hodinová prehliadka sa začína výnimočne pred vchodom do Starej nemocnice
(od Rastislavovej ulice). Časy začiatkov sú na www.potulka.sk.

Svätý Ján XXIII., oroduj za nás.
Svätý Ján Pavol II., oroduj za nás.

