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Neskôr boli vykonané už len dve úpravy v tejto modlitbe – v roku 1917 na základe mariánskych zjavení vo Fatime bola na záver desiatku pridaná modlitba “Ó Ježišu, odpusť
nám naše hriechy…” a za pontifikátu Jána Pavla II. boli pridané desiatky ruženca svetla.
Keď sa pozrieme spätne zistíme, že sv. Dominik túto modlitbu pravdepodobne
vôbec nepoznal. Jej šírenie sa síce spája s rehoľou dominkánov, ktorú sv. Dominik založil, ale šíri sa až od čias Alaina de la Roche, ktorý žil v 15. storočí. Konečnú podobu
ruženec dostáva v druhej polovici 16. storočia. (podľa: The Catholic Encyclopedia)
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SME TU NA ZEMI PRE ŠŤASTIE BLÍŽNEHO, NIE SEBA
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Vykúpenie má v Cirkvi hlboký zmysel. Kristus dáva život za nás, aby sme mohli byť spasení.
V podobenstvách sa často vyskytuje niečo stratené, čo je potrebné zachrániť, napr. stratená ovca,
márnotratný syn....
Obeta nesie dva prvky: jednu - bolesť - odumieranie, dávanie zo seba, strata seba, druhú –
duchovnosť - tá jej dáva zmysel. Všade, kde sa niečo rodí, je potrebná obeta. Tak dáva matka v bolesti
život dieťaťu, zrno odumiera a rodí sa plod, svieca sa spaľuje, aby dala svetlo, vedec i umelec tvoria,
dávajú seba, aby vzniklo dielo... Je to v morálnom význame najvyšší dar lásky...
Často trpíme vo svojich rodinách, v spoločenstve pre hriech i zlé správanie niekoho blízkeho...
Sú to roky modlitieb, našich sĺz, prosieb, ktoré sa zdajú nevypočuté... No oni majú svoj význam... Kríž,
ktorý nesieme, nie je daromný, ak to robíme s vierou a dobrým úmyslom... Ak sa obetujeme pre iných
v modlitbách, obetách, sebazapreniach, podieľame sa týmto činom na tzv. „zástupnej obeti“. Preto je
naša obeť zmysluplná, je to obeta za človeka, resp. pre neho. U Ježiša sa jeho obeta na kríži dá nazvať i
„namiesto nás“ lebo vykúpenie sa môže uskutočniť len cez Neho... Celý jeho život bol „pre nás“ a tak
dielo vykúpenia je vrcholným dielom.
Minulý týždeň sme boli súčasťou vyznania postoja za život účasťou na Národnom pochode
za život... Niektorí ľudia zastávajú názor, že sa rodičia môžu rozhodnúť nepriviesť na svet dieťa, ktoré
má predpoklady, že bude postihnuté, pretože nechcú celý život trpieť a obetovať mu svoj čas a trápiť sa
s ním... Život je však vždy život od Pána a máme množstvo svedectiev, že práve postihnuté deti boli
požehnaním v rodinách... Stali sa z nich mnohokrát aj významné osobnosti. Andrea Bocelli, slávny
súčasný taliansky tenorista je jedným z nich. Sám sa vyznáva z toho, ako jeho matku presviedčali lekári
o potrate, no ona to nedovolila a vďaka tomu množstvo ľudí sa teší jeho nádhernému charizmatickému
hlasu... Milan Rúfus, slovenský spisovateľ, napísal najkrajšie diela možno práve preto, že vychovával
postihnutú dcérku a často sa z toho vyznával, že je pre neho dobrom a pri nej objavuje tie najvnútornejšie hodnoty a podstatu života...
Chceli by sme žiť bezstarostne a šťastne... Len tá miera nás vedie niekedy k sebeckosti.
Nič nerobiť, jesť chlieb, ktorý je získaný podvodom a bez práce, mať sa dobre a pozerať sa len na seba,
nevšímať si iných... To však nie je zmyslom nášho života... Sme tu pre iných... cez blížnych dosahujeme
vlastnú spásu... Nie našim blahobytom a vykašľaním sa na biedu iných... V prvom čítaní dnešnej nedele
Pán skrze proroka Ámosa hovorí: „Beda tým, čo bezstarostne žijú... a cítia sa bezpeční... spávajú na
posteliach zo slonoviny, leňošia na pohovkách, jedávajú baránky zo stáda a vykŕmené teľatá, natierajú
sa najlepším olejom, ale nad skazou Jozefa sa netrápia... Pôjdu na čele vyhnancov do zajatia a prestanie
hulákanie povaľačov.“ (Am 6, 1ab. 4-7).
Ježiš od nás chce, aby sme sa obetovali jeden pre druhého, ako sa On obetoval za nás...
Vyjdime z vlastného sebectva... Dobre počúvajme evanjelium dnešnej nedele o Boháčovi a chudobnom
Lazárovi... Aby sme nakoniec nepatrili k tým, ktorí tento krátky čas na zemi trávia ako povaľači
a po smrti z nich budú vyhnanci Večného zajatia...
-jh-

Strana 3

Strana 2

Liturgický prehľad

Stôl Božieho slova

30.09. pondelok sv. Hieronyma, kňaza

26. nedeľa v období cez rok „C“

a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
1.10. utorok sv. Terézie z Lisieux, panny
a učiteľky Cirkvi. Spomienka.
2.10. streda Svätých

anjelov

strážcov.

Spomienka.
4.10. piatok sv.

Františka

Assiského.

1. čítanie: Am 6, 1ab. 4-7. Tí, čo leňošia
a vyspevujú si, pôjdu teraz do zajatia.
Žalm 146. Ref.: Blahoslavení chudobní
v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
2. čitanie: 1 Tim 6, 11-16. Zachovaj
prikázanie až do príchodu Pána.
Evanjelium: Lk 16, 19-31. Dostal si dobré
a Lazár zlé; teraz sa tu teší a ty sa trápiš.

Spomienka.

OZNAMY
HANUSOVE DNI
Tohtoročné Hanusove dni s pod titulom Pluralizmus - demokracia - sloboda
sa uskutočnia 4. - 6. októbra v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskej
Kapitule v Spišskom Podhradí. S hlavnými prednáškami vystúpia filozof Andrej Rajský,
mladý teológ Jozef Murín, kultúrny aktivista a filozof Juraj Lauko a prekladateľ
a predseda Fóra pre kultúru Marek Hrubčo.
PREDNÁŠKA - 50. ROKOV KONŠTITÚCIE
Pozývame Vás na sv. omšu a prednášku ktorú na Teologickej fakulte Katolíckej
univerzity v Košiciach prednesie J. Em. Antonio kardinál Canizares Llovera, prefekt
Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Prednáška sa uskutoční 18. 10. 2013. Sv.
omša začne o 9:00 h a následne prednáška o 10:30 h. Organizuje: Liturgický inštitút
Jána Jaloveckého pri T.F. a Liturgická komisia Konferencie Biskupov Slovenska.
EKUMENICKÉ VENI SANCTE
Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice pozýva na začiatku akademického roka 2012/2013 na spoločné Veni Sancte. Uskutoční sa v nedeľu 29.09.2013
o 17:00 h v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi, Hrnčiarska 9. Pozvaní: prednášajúci, študenti a pracovníci košických univerzít a fakúlt.
DETSKÉ SV. OMŠE — PRVÉ SV.PRIJÍMANIE
Prvá detská sv. omša pre prvoprijímajúce deti bude v Premonštrátskom kostole
(za divadlom na Hlavnej ul.) v nedeľu 29.9. 2013 o 8:30 h. Stretnutie s rodičmi — hneď
po sv. omši.

PRIJATIE SVIATOSTÍ CIRKVI — PRIHLASOVANIE
Birmovanci (stredoškoláci —1.roč.) a aj dospelí, ktorí majú záujem prijať Sviatosti
sa môžu prihlasovať do konca septembra 2013. Prihlášku si každý vyzdvihne sám vo
farskej kancelárii. Podrobnejšie: www.dom.rimkat.sk
POTULKY MESTOM KOŠICE: KRÁLI A KOŠICE (5.-6. október)
Najbližšia z Potuliek zamieri v sobotu a nedeľu (5.-6. októbra) i do Dómu sv. Alžbety.
Témou budú králi, ktorí v meste boli alebo aspoň sú zobrazení. Predstavíme aj novú
encyklopédiu J. Zachariáša Medzi trónom a nebom o kráľoch z celého sveta, ktorí boli
kanonizovaní. Začíname pred vedeckou knižnicou (Hlavná 10). Viac: www.potulka.sk
HISTÓRIA RUŽENCA
Mesiac október je tradične zasvätený modlitbe ruženca. Málokto však vie, ako vlastne
modlitba sv. ruženca vznikla.
V 12. storočí žil mladý kňaz Dominik Guzmán (1170-1221). Bol pohnutý problémami doby – herézami a utrpením jednoduchého ľudu. Legenda hovorí, že Panna Mária sa zjavila Dominikovi vo sne. Dala mu reťaz s guľôčkami, na ktorej sa mala recitovať
modlitba ruženca a povedala mu, že modlitba a meditácia nad životom jej syna porazí
bludy a utrpenie.
Aj keď táto legenda je veľmi milým príbehom, vznik ruženca je o čosi zložitejší. V
prvých storočiach existencie Cirkvi mnísi recitovali žalmy. Bolo to jedným z pravidiel
ich života. Keďže modlitba žalmov bola možná len tým, ktorí vedeli čítať, bolo treba
nájsť spôsob modlitby pre negramotných bratov. Na tento účel sa použila modlitba
Pána – Otče náš – bratia recitovali 150 krát túto modlitbu, čo korešpondovalo s počtom
žalmov.
Pri odpočítavaní modlitby sa používali malé kamienky. Neskôr boli nahradené
guľôčkami. Začiatkom druhého tisícročia s nárastom zbožnosti voči Panne Márii vzniká modlitba Zdravas´ Mária, ktorá sa stáva veľmi rozšírená a populárna. Postupne bola
pripojená k tejto modlitbovej tradícii.
V rokoch 1410 – 1439 Dominik Pruský, kolínsky kartuzián, predkladá veriacim
Mariánsky žaltár (žaltár – pôvodne kniha žalmov), kde sa nachádzalo 50 Zdravas Márií
prepojených na úryvky z evanjelia. Nápad tohto kartuziána sa uchytil. V rôznych regiónoch vnzikali adaptácie takéhoto Mariánskeho žaltára a počet urývkov z evanjelia dosahoval až 300.
Dominikán Alain de la Roche (1428-1478) vydal jednotné vydanie tohto Mariánskeho žaltára, ktorý sa počas jeho života začal nazývať “Ruženec Preblahoslavenej Panny
Márie”. Zjednotiť túto formu modlitby sa mu podarilo vďaka jeho kázaniu a Mariánskym bratstvám, ktoré zakladal. Ruženec zjednodušil v roku 1521 dominikán Alberto
de Castello, ktorý vybral 15 úryvkov z evanjelia na meditáciu. Konečná tradičná forma
ruženca vznikla počas pontifikátu pápeža Pia V. (1566-1572), ktorý ho štandardizoval a
uviedol pre celú Cirkev. (pokračovanie na 4 s.)

