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Milovaná Európa

Naša milovaná Európa! Aktuálne sa

zmietajúca v relativizme hodnôt, v kríze
spolupráce jednotlivých štátov, v utečeneckej
kríze, v náboženskej kríze… A predsa je to
naša Európa, kontinent, na ktorom žijeme a
ktorý je naším domovom. Asi preto som sa
chcel pozrieť a s vami podeliť krátko so
životopisom sv. Kataríny Sienskej, ktorá mala
sviatok teraz v piatok 29.4. a to preto, lebo je
vyhlásená za spolupatrónku Európy.
Pomohol som si pohľadom emeritného
pápeža Benedikta XVI. Sv. Katarína v dejinách
Cirkvi zohrala neobyčajnú úlohu. 14. stor., v
ktorom žila, bolo ťažkým obdobím pre Cirkev
ako aj pre celú taliansku a európsku
spoločnosť. Avšak aj v časoch najväčších
problémov Pán neprestáva požehnávať svoj
ľud a povoláva svätice a svätcov, ktorí dokážu
vyburcovať mysle i srdcia ľudí k obráteniu a
obnove. Narodila sa v roku 1347 v Siene, vo
veľmi početnej rodine – a zomrela vo svojom
rodnom meste v roku 1380. Keď mala
šestnásť rokov, pohnutá víziou svätého
Dominika vstúpila do Tretieho rádu
Dominikánov. Zostala žiť uprostred svojej
rodiny, potvrdila však sľub panenstva, ktorý
ešte predtým súkromne zložila; venovala sa
modlitbe, konala pokánie a skutky
dobročinnej lásky, starala sa o chorých. Keď
sa rozšíril chýr o jej svätosti, stala sa

duchovnou poradkyňou pre množstvo
najrozličnejších ľudí: radila šľachticom i
politikom, umelcom aj jednoduchým ľuďom,
zasväteným osobám a kňazom, ba dokonca aj
samotnému pápežovi Gregorovi XI, ktorý v
tých časoch sídlil v Avignone: Katarína ho
energicky a s úspechom napomínala, aby sa
vrátil do Ríma. Veľa cestovala, snažila sa
iniciovať vnútornú obnovu Cirkvi a
napomáhať mieru medzi štátmi. Aj z tohto
dôvodu ju ctihodný pápež Ján Pavol II.
vyhlásil za spolupatrónku Európy. Náuka sv.
Kataríny, ktorá sa len s ťažkosťami naučila
čítať a písanie si osvojila až v dospelom veku,
je zaznamená v knihe Dialóg Božej
Prozreteľnosti. Je to vrcholné dielo
duchovnej literatúry.  Od sv. Kataríny sa
učíme to najvznešenejšie: poznať a milovať
Ježiša Krista a jeho Cirkev. V Dialógu Božej
Prozreteľnosti jedinečným spôsobom
zobrazuje Krista ako most postavený medzi
nebom a zemou. Na tomto moste sú tri
schody, vytvorené Ježišovými nohami, krkom
a ústami. Stúpajúc po nich, duša prechádza
cez tri etapy cesty posväcovania:
odmietnutie hriechu, život čností a lásky a
napokon láskyplné zjednotenie sa s Bohom. 
Starý kontinent by nemal zabúdať na svoje
kresťanské korene, ktoré sú základmi jeho
dnešného napredovania, a práve v Evanjeliu
by mal znovu objaviť základné hodnoty, ktoré
zaisťujú spravodlivosť a svornosť.

(Marek Kunder)
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Láska počúva

Majú vaše deti pocit, že im rozumiete?

Viete, aké starosti práve prežívajú? Teší vás,
keď vám hovoria o svojich najhlbších
túžbach a najväčších obavách? Dokážu sa
vám zdôveriť? Pre deti je dôležité
pravidelne zažívať chvíle, kedy im rodičia
cielene venujú svoju pozornosť. Pozorné
počúvanie im pripomína, že otcovi a mame
na nich skutočne záleží. Preukazovanie
rodičovskej pozornosti je vzácne umenie,
ktoré by si mal osvojiť každý milujúci rodič.
Musíme láske dovoliť, aby nás vyrušila z
našej neustálej zaneprázdnenosti a pozvala
opatrne a naplno vstúpiť do sveta našich
detí. Hovorí sa, že dôverne poznať je to isté,
ako hľadieť druhému do duše, lebo to sa
naozaj deje, keď sa s niekým delíme o
najhlbšie i najtemnejšie tajomstvá srdca.
Keď človek cíti, že sa môže slobodne priznať
k čomukoľvek a že ho ten druhý i napriek
tomu prijíma a má rád, ich vzájomný vzťah
sa stáva hlbším a krajším. A naopak, človek,
ktorého nikto poriadne nepozná a nemiluje
takého, ak je, sa neprestajne cíti osamelo.
Často sa stáva, že deti a mládež pred svojimi
rodičmi skrývajú a taja, čo prežívajú v hĺbke
srdca. Necítia zo strany rodičov dostatočný
záujem, aby sa o to podelili. Alebo možno
majú strach, že ich rodičia budú ignorovať či
vysmejú, ak sa im zveria so svojimi pocitmi,
potrebami a záujmami. No Boh rodičov
poveril, aby deťom aj v tejto oblasti
preukazovali lásku. A preto dôverný

rozhovor a načúvanie deťom sú nesmierne
dôležité. Vaša ochota počúvať vytvára
bezpečný priestor, v ktorom vám dieťa môže
poodhaliť bez obáv svoju dušu. Čo je v
očiach vašich detí dôležité, malo by byť
dôležité aj pre vás. Či s nimi hovoríte v aute,
po telefóne alebo v objatí, vašou úlohou je
počúvať so záujmom a láskou, s čím sa chcú
zdôveriť. Možno budú hovoriť úplne od
veci, alebo zaslepene alebo plní emócií a
možno ich budete musieť aj pokarhať. No
najprv im venujte sústredenú pozornosť a s
pochopením zopakujte, čo povedali, aby
cítili, že im rozumiete. Ak zistia, že ich
chápete a že vám záleží na tom, čo práve
povedali, budú vám viac dôverovať a ocenia
vašu radu či vyjadrené obavy. Pravdou je, že
čas a energia potrebné na počúvanie sú
obetou lásky, ale túžby získať si srdce
dieťaťa z nej robí veľmi výhodnú investíciu.
Čas, kedy láska počúva, by nemal vyzerať
ako policajný výsluch či telefonický rozhovor
na zákazníckej linke. Rovnako doň nepatria
urýchlené závery a okamžité riešenia. Stačí
len s láskou počúvať, úprimne sa zaujímať a
prejaviť pochopenie. Počúvanie zároveň
pripravuje deti na to, aby si jedného dňa
vytvorili prostredníctvom modlitby dôverný
vzťah s Bohom. „Keď budete ku mne volať,
keď prídete a budete sa ku mne modliť“,
hovorí, „vypočujem vás“ (Jer 29 12). Ježiš
postavil svoj argument v prospech modlitby
na tom, ako rodičia s láskou reagujú na
potreby svojich detí. „Kto z vás je taký
človek, že by dal synovi kameň, keď ho prosí
o chlieb, alebo že by mu dal hada, keď si
prosí rybu? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete
dávať dobré dary svoji deťom, o čo skôr dá
dobré dary váš nebeský Otec tým, čo ho
prosia!“( Mt 7, 9 – 11).            
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Zaujímavosti zo Sv. Zeme

- pokračovanie

Aj v dnešnom čísle pokračujem s

vymenúvaním zaujímavostí zo Sv. Zeme.

- olivovníky v Getsemanskej záhrade - tie
široké pochádzajú z 12. stor. Expertízou sa
zistilo, že pochádzajú z jednej spoločnej
materskej olivy, ktorá si určite pamätala
Ježišove časy.
- Večeradlo: tu sa Panna Mária poslednýkrát
spomína vo Sv. Písme. 
- Večeradlo je miesto Eucharistie, sv.
spovede, birmovky. Ale ešte aj tu sa
pripomína hrob kráľa Dávida. Kresťania v
10. st. si tu symbolicky začali pripomínať
Dávidovu hrobku. Na to nadviazali aj židia a
aj moslimovia. Ked cisár Hadrián menil
mesto, tak tu nemohli prísť židia do
Jeruzalema a Hadrián urobil z miesta
hrobiek kráľov kameňolom. Ti prví kresťania
tu prišli okolo roku 70. Oni si tu hneď
pripomínali Zoslanie Ducha Svätého. Tým to
bolo pre kresťanov najvzácnejšie miesto,
lebo tu bolo zrodenie Cirkvi. Tu bola stále
živá komunita. Koncom 4. stor. bol na tomto
mieste postavený kostol hned vedľa tejto
hornej izby večeradla. Nazýval sa Svätý Sion
- Hagia Sion. Niektorí tu videli splnenie
proroctva proroka Izaiáša v 2. kap. - “k vrchu
Sion budu prúdiť vsetky národy…" Tu Duch
Svätý vpísal novy zákon uz nie na kamenné

tabule, ale domovského srdca človeka.
Kostol Hagia Sion bol zničený Peržanmi.
Križiaci postavili jednu veľkú stavbu, ktorá
sa nazývala Panna Mária na Sione. Táto
stavba obsahovala nielen večeradlo ale aj
miesto usnutia Panny Marie. V 14. stor.
prišli františkáni a uz neprepojili znova
všetko, ale zachovali aspoň túto hornú sieň.
Turci vyhnali františkánov a toto miesto
bolo premenené na mešitu. Po vzniku
židovského štátu bolo toto miesto
najvzácnejšie pre židov kvôli tomu
Dávidovmu hrobu. Križiaci tu totiž položili
sarkofág, kde si symbolicky pripomínali hrob
Dávida. Židia v roku 1948, keď prišli, tak si tu
začali pripomínať Davida a premenili to na
synagógu. A tak je aj súčasnosť. 
- Západný múr chrámu (Múr nárekov) -  tak
sa tým nemyslí múr chrámu, ale iba
spevňujúci múr plošiny, na ktorej stál
chrám. A my sa nachádzame na mieste, kde
sa židia môžu najbližšie priblížiť k
pôvodnému chrámu. Táto časť bola získaná
až v roku 1967. Je to miesto, kde sa môžu
najviac dotknúť akoby najposvätnejšieho
miesta. 
- Múr nárekov sa volá preto, lebo
moslimovia povoľovali prístup k tomuto
múru iba na výročie zničenia
jeruzalemského chrámu v roku 70 po
Kristovi. A preto mohli vtedy iba plakať nad
touto skutočnosťou. Po roku 70 už nebol
postavený nový židovský chrám. 

(Marek Kunder)

Boh nás oddane počúva, keď k nemu
voláme. Keď s nami naše deti chcú hovoriť,
nech im z našej strany nezaznieva
obsadzovací tón. Dokážeme to? Naše deti
by mali každý deň prežívať v dôvere v našu
lásku. V blízkej dobe si zaumieňte, že
väčšinu času budete svoje deti počúvať.

Pýtajte sa ich, po čom túžia, aké majú sny,
obavy a ciele a nezabudnite im
sprostredkovať pocit bezpečia a
vzájomného porozumenia. Stredobodom
vašej pozornosti nech je srdce vášho
dieťaťa. 

(Dominika Čechová)
Zdroj: Kendrick, S., A.: Dar lásky pre rodičov
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1. čítanie: Sk 15, 1-2. 22-29
Žalm: Ž 67, 2-3. 5. 6+8
Ant.: Velebte Pána, všetky národy. alebo Aleluja.
2. čítanie: Zjv 21, 10-14. 22-23
Evanjelium: Jn 14, 23-29

Krátke zamyslenie na evanjelium: V posledných
nedeliach sme sa viackrát zamýšľali nad vzťahom
Otca a Syna. Zároveň sme začuli, ako s tým súvisí
téma poslušnosti či vypočutie. Ján sa k tomu v rozprávaní o poslednej večeri mnohokrát
vracia, akoby šúchal v ruke vzácny drahokam tajomstva Najsvätejšej Trojice a chcel ho dať
nahliadnuť z mnohých strán. Ježiš však stále zdôrazňuje, že ako ľudia toto tajomstvo
najlepšie pochopíme vo vzťahu k nám samotným, keď my sami do neho vstúpime,
začujeme Boží hlas, budeme milovať a necháme sa milovať ... Potom Boh prichádza a v
našom srdci si vytvára miesto svojho prebývania. A práve v tejto súvislosti zaznejú slová o
daru Ducha. Boh prebývajúci v našom srdci dáva svojho Ducha, aby nás viedol k pokoju.

Modlitba žaltára a breviára: 2. týždeň

Odpustová slávnosť

Chcem vás všetkých srdečne pozvať na budúcu nedeľu na odpustovú slávnosť

Fatimskej Panny Márie v našom novom kostole. Hlavný celebrant bude náš emeritný

o. arcibiskup Alojz Tkáč. Slávnosť bude o 1030. Zároveň vás už pozývam na
sprievodný program, ktorý začína v piatok adoráciou s individuálnym požehnaním so
Sviatosťou po sv. omši; v sobotu bude gr.-kat. liturgia, kde privítame našich susedov
gréckokatolíkov spolu s ich speváckym zborom. Všetko vrcholí, samozrejme nedeľou,
kedy už hodinu pred slávnosťou začína večeradlo a modlitba sv. ruženca. Všetci ste
srdečne pozvaní. 
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Miss Amerika

Keď mala Cheryl Prewittová štyri roky,

postávala alebo sa motala pri otcovom
malom obchode s potravinami. Muž, ktorý
sem takmer denne vozieval mlieko, sa jej
vždy prihovoril: „Tak ako, moja malá Miss
Ameriky?“
Zo začiatku sa z toho smiala, ale neskôr sa
jej to začalo páčiť. Zanedlho si mliekárov
pozdrav začala predstavovať ako
skutočnosť... Potom sa jej stal jej
tínedžerským snom a nakoniec jej životným
cieľom...
V roku 1980 sa Cheryl Prewittová postavila
v Atlantic City na najvyšší stupienok a bola
korunovaná za Miss Amerika. 
Možno si neuvedomuješ, akú moc majú
tvoje slová. Ako môžu ovplyvniť iných buď
dobrým, alebo zlým spôsobom. Ľudia budú
tým, čo povieš, buď povzbudení, alebo
znechutení.

Dobré slová dávajú človeku silu pokúsiť sa
byť takým, akým by chcel byť.

August Strinberg

Náboj alebo semienko?

So svojimi myšlienkami alebo názormi

môžete zaobchádzať buď ako s nábojmi,
alebo ako so semienkami. Môžete nimi
strieľať, alebo ich zasievať, udierať nimi ľudí
po hlavách, alebo ich môžete zasadiť do ich
sŕdc.

Ak ich budete používať ako náboje, usmrtia
inšpiráciu a zaženú motiváciu. Ak ich
použijete ako semienka, zapustia korene,
vyrastú a stanú sa skutočnosťou v živote
každého, do koho srdca ste ich zasadili.
Jediným rizikom takýchto semienok je, že
budú súčasťou človeka, v ktorom rastú.
Pôvodcu pravdepodobne nikto nepochváli
za túto myšlienku, no aj je ochotný zmieriť
sa s tým, že sa mu nedostane uznania,
zožne bohatú úrodu.

Často som ľutoval svojej slová, ale nikdy
som neľutoval svoje mlčanie.

Ludwig Marcus

Najlepšie využitý čas

Paul Tsongas bol mladý človek a člen

amerického senátu. Keď sa dozvedel, že má
rakovinu, prehodnotil využívanie svojho
času. Ten, ktorý trávil s manželkou a deťmi,
porovnal s množstvom toho, ktorý trávi v
práci. Len veľmi zriedka bol s nimi večer
doma. Uvedomil si, že podľa časového
rozvrhu, podľa akého sa teraz riadi, by mu
ďalší spoločný večer s rodinou vyšiel
pravdepodobne o niekoľko rokov. Keď si to
všetko takto prepočítal, dospel k
zaujímavému zisteniu: „Ešte nikto na
smrteľnej posteli nepovedal, že by si prial
stráviť viac času v práci.“

To, posledné, čo sa človek v živote naučí, je
– čo dať na prvé miesto.

Blaise Pascal

(Anna Sabolová ml.)
Zdroj: Marcela a Stanislav Bielikovci, Poďme sa

rozprávať
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V centre Košíc požehnajú
Svätojakubskú cestu a otvoria výstavu

Košice 25. apríla (TK KBS) V nedeľu 1.

mája 2016 svätou omšou o 15.00 hod. v
Dóme sv. Alžbety bude otvorená
Svätojakubská cesta v centre Košíc. Po
svätej omši budú požehnané osadené
dlažobné kocky so symbolom mušle, ktorá
je typickým značením pútnickej
Svätojakubskej cesty v Španielsku, ale aj v
ostatných krajinách.
Hlavným iniciátorom je OZ Priatelia
Svätojakusbkej cesty na Slovensku –
Camino de Santiago v spolupráci s n.o.
Perly gotickej cesty a Farnosťou sv. Alžbety.
Košice sa tak stanú prvým mestom na
Slovensku so značením v centre mesta.
Projekt podporili organizácie Košice
turizmus a Košice region. Pútnici od
prvomájového otvorenia budú môcť vyraziť
už po oficiálne vyznačenej ceste v
spolupráci s Klubom slovenských turistov.
Cieľom celkového projektu je takto vyznačiť
túto pútnickú trasu cez celé Slovensko. V
nedeľu 1. mája bude možné navštíviť aj
novootvorenú zrekonštruovanú južnú vežu
Dómu sv. Alžbety, kde budú do 31.mája
prezentované fotografie pútnikov z ich ciest
na Slovensku, ale aj v zahraničí.
TK KBS informoval Slavomír Engel

(spracoval František Sokyra)

V Španielsku blahorečili piatich
mladých mučeníkov občianskej vojny 

Španielsko 25. apríla (RV) V uplynulú

sobotu sa v meste Burgos na severe
Španielska konal obrad blahorečenia
skupiny piatich mučeníkov z obdobia
Španielskej občianskej vojny. Diecézny kňaz
Valentín Palencia Marquina, narodený v
roku 1871 Burgose, rozvinul rozsiahle dielo
na poli katolíckej výchovy a školstva. Počas
prenasledovania Cirkvi v roku 1936 sa stal
obeťou udania jedného z jeho bývalých
žiakov. Spolu s otcom Valentínom boli 15.
januára 1937 popravení aj štyria mladí muži
z okruhu jeho žiakov. Slávnostný výrok
beatifikácie predniesol pri slávnosti v
Burgose prefekt Kongregácie pre kauzy
svätých kard. Angelo Amato. Svätý Otec
František spomenul nových blahoslavených
v nedeľu pred modlitbou Raduj sa, nebies
Kráľovná, keď pri závere omše s mládežou
poukázal na mladý vek štyroch spoločníkov
otca Valentína. Svoj život položili za Krista
vo veku 19 až 25 rokov.

večné svetlo na máj

1.5. - 7.5. - Juraj Bamburák,
8.5. - 14.5. - Mária Gedorová,
15.5. - 21.5. - Marek Dobranský,
22.5.- 28.5. - rod. Palkova.



VV čASEčASE odod 02.05.2016 02.05.2016 dodo 08.05.201608.05.2016
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 8.5. – 15.5. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Ľubica Chomjaková.  

Pobožnosť sv. ruženca: Dnes 1.5. bude pobožnosť sv. ruženca klasicky o 1430 spojená s
výmenou ružencových tajomstiev. 
Nácvik detského speváckeho zboru: Všetky decká pozývam na nácvik detského speváckeho

zboru ako aj na stretko klasicky v sobotu 7.5. o  1330 v pastoračnom centre. 
Sv. spoveď: Keďže máme odpust v nedeľu a zároveň je prvopiatkový týždeň, tak bude

možnosť sv. spovede klasicky 1,5 hod. pred večernými sv. omšami, t.j. od 1700 v pondelok až
piatok s výnimkou štvrtka. Pri ranných sv. omšiach podľa potreby. 

Sv. spoveď chorých: Chorých budeme navštevovať v piatok od 900. Prosím vás, nahláste ich
v sakristii. 
Májová pobožnosť: Keďže začína mesiac máj, tak pred sv. omšami sa budeme modliť litánie,
ktoré budú vždy po sv. ruženci ešte pred začatím sv. omše. 
Prosebné dni: Nasledujúce 3 dni - pondelok až streda sú tzv. prosebnými dňami za úrodu.
Záväzný je jedeň deň a obsahom sú prosby za úrodu. 
Novéna k duchu Svätému: Zároveň v piatok 6.5. začína novéna k Duchu Svätému, ktorú sa
budeme modliť tesne pred sv. omšou. 
Zasadnutie FER: Všetkých členov Farskej ekonomickej rady pozývam na stretnutie, ktoré bude

v pondelok 2.5. o 2000 na fare.
Zasadnutie FPR: Všetkých členov Farskej pastoračnej rady pozývam na stretnutie, ktoré bude

v stredu večer po detskej sv. omši o 1930 na fare. 
Zbierka na pomoc Ukrajine: Dnes je zbierka na pomoc Ukrajine, ktorá je iniciatívou Sv. Otca
Františka. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary. 
Rozpis lektorov:
Slávnosť Nanebovstúpenia Pána: 16.00 hod. - rod. Tóthova, 18.30 hod. - rod. Mudrákova;
Odpust Fatimskej Panny Márie: 8.00 hod. - rod. Š. Fenika, 10.30 hod. - odpustová slávnosť. 

Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marek Kunder, farár - 0915 947 309;

Anton Tatarko, kaplán - 0905 514 699;
Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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liTURgiCKýliTURgiCKý PRogRAMPRogRAM odod 02.05.2016 02.05.2016 dodo 08.05.201608.05.2016

PPoNdEloKoNdEloK 02.05.201602.05.2016
Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

Sv. omša: 1830 (K+T) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

UU ToRoKToRoK 03.05.201603.05.2016
Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
(sviatok) 

Sv. omša: 630 (T+K) 

SS TREdATREdA 04.05.201604.05.2016 Sv. omša: 630 (T) kostol JaA

Sv. omša: 1830 (K) detská  

ŠŠ TVRToKTVRToK 05.05.201605.05.2016
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
(SLÁVNOSŤ A PRIKÁZANÝ SVIATOK)

Sv. omša: 630 (K) 

Sv. omša: 1600 (K) 

Sv. omša: 1830 (T) 

PP iAToKiAToK 06.05.201606.05.2016
1. piatok k úcte k BSJ

Sv. omša: 630 (T) kostol JaA

Sv. omša: 1830 (K) mládežnícka

Poklona Sv. Oltárnej: 1915 s individuálnym 
požehnaním

SS oBoTAoBoTA 07.05.201607.05.2016 Sv. omša: 1830 gr-kat. liturgia

NN EdEĽAEdEĽA 08.05.201608.05.2016

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ FATIMSKEJ
PANNY MÁRIE
7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Sv. omša: 800 (T) 

Sv. omša: 1030 (Alojz Tkáč) 

„Statočný človek využíva šťastie i nešťastie ako svoju pravú a ľavú ruku: pracuje s
oboma.“ SV. KATARÍNA SIENSKÁ


