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Ako sa kraľuje s Kristom Kráľom?
J

osé Sánchez del Río sa narodil 28. marca 1913 v Sahuayo v Mexiku. Keď mal 13 rokov,
vypukla v krajine takzvaná „vojna kristerov“ (Cristeros). Protest katolíckych obyvateľov
proti tvrdej proticirkevnej politike prezidenta Plutarca Eliasa Callesa prerástol v roku 1926
až do občianskej vojny. Keď násilný Callesov režim prikazoval zabíjať kňazov a páliť kostoly,
kňazi tajne ostali v Sahuayo a napriek
prenasledovaniu nikdy neopustili veriacich. Tajne
im vysluhovali sviatosti, na ktorých sa mladý José
vytrvalo zúčastňoval. Po vypuknutí povstania sa
Josého dvaja bratia pridali k povstaleckým silám,
ktorých heslom bolo „Viva Cristo Rey!“ – „Nech žije
Kristus Kráľ!“ On sám tiež napísal list generálovi
kristerov, aby sa mohol pripojiť. Generál Prudencio
Mendoza mu udelil povolenie. Štrnásťročný José
bol zajatý v januári 1928 po tom, čo sa obetoval
pre generála kristerov a daroval mu svojho koňa.
Uväznili ho vo farskom kostole v Sahuayo, ktorý bol
v tom čase znesvätený a vyplienený federalistami.
Počas väznenia nútili Josého vzdať sa svojej viery, ale odmietol. Bol mučený a musel
sledovať obesenie chlapca, ktorý bol uväznený s ním.
V deň popravy Josému najprv strhli kožu z chodidiel a nútili ho s otvorenými ranami kráčať
k cintorínu. Pred pripraveným hrobom ho spočiatku iba postrelili a opakovane ho žiadali,
aby sa vzdal viery v Boha. José napriek všetkým spôsobeným ranám odpovedal: „Nech žije
Kristus Kráľ a Guadalupská Panna Mária!“ Následne ho popravili. Stalo sa tak 10. februára
1928 a mladý José nemal ešte ani pätnásť rokov. Tri dni predtým napísal svojej matke:
,,Dôveruj v Božiu vôľu. Zomieram šťastný, pretože zomriem po boku nášho Pána.“ Od 16.
októbra 2016 si ho ctí ako svätého Cirkev na celom svete. Jeho telesné pozostatky sa
uchovávajú v rodnom Sahuayo.
(podľa TKKBS upravil o. Marcel Stanko)

Ako vznikol rehoľný život?
Rehoľný život vznikol, keď muži i ženy začali žiť osamote, ďaleko od ostatných, aby sa
naplno oddali Bohu.
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Už od vzniku Cirkvi niektorí muži a ženy
chceli čo najdôvernejšie nasledovať Ježiša.
Buď sa nikdy nevydali a neoženili, alebo ak
ovdoveli, ostali vdovcami/vdovami a úplne
sa oddali Bohu, modlili sa, žili jednoducho a
štedro pomáhali Cirkvi aj chudobným.
Dobrovoľným mučeníctvom sa ich
odovzdanie Ježišovi naplnilo. Len pre Pána.
Keď sa prenasledovanie počas prvých
storočí skončilo, kresťania premýšľali, ako
by mohli Ježiša dokonale nasledovať bez
toho, aby pre neho umreli mučeníckou
smrťou. A tak vznikli nové spôsoby, ako sa
celkom oddať Bohu. V treťom storočí sa
viacerí muži i ženy rozhodli žiť samotársky
život v púšti, aby sa mohli sústrediť len na
Boha. Jedným z prvých známych
pustovníkov bol sv. Anton Pustovník. Vzal si
k srdcu slová, ktoré Ježiš povedal bohatému
mladíkovi: „Ak chceš byť dokonalý, choď,
predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš
mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj
ma!“ Mt 19,21. Sv. Anton teda odišiel do
egyptskej púšte, aby tam žil len s Ježišom.
Spoločenstvo. V roku 325 sv. Pachomios z
Egypta začal žiť v spoločenstve s ostatnými
pustovníkmi. Sľúbili, že budú poslúchať
priora a venovať sa evanjeliu. Čoskoro

vznikli ďalšie spoločenstvá, napríklad
komunita okolo sv. Bazila Veľkého, otca
východného mníšstva. V 4. storočí žil sv.
Augustín, biskup z Hippa, v spoločenstve s
kňazmi zo svojej diecézy. Vychádzal z popisu
života prvých kresťanov, ktorí „mali jedno
srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril že
niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali
spoločné.“ Sk 4,32. Starať sa o chudobných.
Nekresťania sa tiež starali o svoju rodinu, a
tí bohatší boli často veľmi štedrí, no vo
väčšine starovekého sveta neexistovala
organizovaná charita. Zmenu priniesol
vzostup kresťanstva, ktoré sa riadilo slovami
Písma: „Ak má niekto pozemský majetok a
vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním
zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia
láska?“ 1Jn 3,17. Prvotná Cirkev si vybrala
niektorých mužov za diakonov, aby sa
sústredili na starostlivosť o chudobných.
Mních sv. Bazil Veľký založil v 4. storočí prvú
nemocnicu. V západnej Európe sa kláštory
stali nielen centrami charity, ale aj kultúry.
Mnísi sa v nich vzdelávali v medicíne,
technike,
architektúre,
umení,
poľnohospodárstve a v chove dobytka.
Zároveň podporovali duchovnú vzdelanosť
vďaka knižniciam a skriptóriám, kde knihy
študovali a ručne prepisovali. To bol základ

prvých kresťanských škôl a aj univerzity sa
neskôr zakladali pri kláštoroch. Život podľa
rehole. Rehoľa je súbor pravidiel, ktoré
mníchom pomáhajú žiť spoločne v
komunite zasvätených. Poslušnosť, chudoba
a čistota sú dôležitými prvkami rehole, sú to
zároveň tri evanjeliové rady, ktoré tvoria
základ rehoľných sľubov. Vďaka reholi a
kláštorom, ktoré sv. Benedikt založil, ho

považujeme za otca západného mníšstva.
Rehoľa sv. Benedikta mala veľký vplyv na
benediktínov a iné mníšske rády. Pomáha
mníchom a mníškam priblížiť sa k Bohu.
Nasledovatelia sv. Benedikta, benediktíni,
sľubujú, že budú žiť spoločne na jednom
mieste a neutečú pred ťažkosťami života v
komunite.
(Dominika Čechová)
Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

1. čítanie: Ez 34, 11-12. 15-17
Ž: 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6
Refrén: Pán je môj pastier, nič mi
nechýba.
2. čítanie: 1 Kor 15, 20-26. 28
Evanjelium: Mt 25, 31-46
Krátke zamyslenie na evanjelium:
Scéna z evanjelia vyvoláva mnoho
predstáv: Koľkokrát v živote sme niečo
prehliadli, nezaznamenali; a čo keď
opomenutým bol práve Pán? Prejdeme prísnym súdom? Kladené otázky však nemusia
zodpovedať zámeru evanjelia! Preto nám teológovia zaradili k evanjeliu prvé čítanie. Tento
Pán z evanjelia je súčasne i pravý pastier, na ktorého po stáročia Izrael čaká. Nejde o
kamaráta od naproti ani o mocipána z rozprávok. Ježiš je predovšetkým Boh, ktorý sa skláňa
k človeku, aby ho zachránil a priviedol do blízkosti milujúceho Otca! V Božej blízkosti ale
nemôže existovať žiadne zlo, hriech, neláska. Preto neobstoja tí, „čo budú zľava“. To nie sú
slabí ľudia, ktorí sa niekde zmýlili či v slabej chvíľke chybovali! Tu ide o tých, ktorí odmietli
milovať blízkych, ktorí žijú pre seba a nie pre druhých, ktorých cieľom je nakoniec smrť.
Preto je smrť ako posledná položená pod nohy Kráľovi života. Dnes sa môžeme rozhodnúť
pre Kráľa a s ním sa radovať z víťazstva života.
(podľa www.vira.cz)
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Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára

Cyklotúra
Streda 12. 7. 2017 - pokračovanie
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O

tec Ondrej nám ešte rozpráva o organe.
Je úžasný. Pozeráme na manuál. Vyzerá ako
obal štvrtiny gule. Pre ilustráciu uvediem ako
keby ste rozrezali napr. pomaranč na
polovicu na výšku aj na šírku. A z tej spodnej
zadnej štvrtiny by ste vybrali dužinu a ostala
by vám iba šupka. Má päť radov klávesov a
dookola nich 120 rôznych, chronologicky
usporiadaných gombíkov na ovládanie
registrov. Rukami, ale aj nohami. Všetko
úplne, práve vďaka polguľovitému tvaru,
úplne dostupné organistovi. Pod nohami má
ďalší manuál. Naša Zuzka si sadla na miesto
organistu. Mali by ste vidieť jej oči. Tie
prezrádzali radosť, úžas, nadšenie. Už len ho
zapnúť. S povolením otca Ondreja
vstupujeme aj do vnútra organu, kde je
umiestnených 5500 píšťal. Nie nezmýlil som
sa. Je ich naozaj 5500. Tie najväčšie majú
priemer možno aj tridsať centimetrov a
výšku viac ako 3 metre. Najmenšie sú v
priemere tenšie ako 1 centimeter a výšku do
30 centimetrov. Môžeme tam vojsť iba po
jednom a tak sa postupne striedame. Vzadu
za organom je obrovská nožná páka a nad
ňou tlakomer. Spomínam si, že ešte ako
chlapec, keď som chodil do baziliky na sever
na chór a vypadla elektrika, tam sme sa
chlapci striedali práve na takejto nožnej
páke, aby sme vháňali vzduch do registrov a
odtiaľ do píšťal. Presne na to funguje aj táto
nožná páka. Za ňou je v kúte položený
dvojmanuálový register, ktorý sa práve
používal na tieto účely. Otec Ondrej nám
hovorí, že nevýhodou tejto orgánovej hry
bolo asi trojsekundové omeškanie. To
znamená, že keď organista zadal tón, tak až o
tri sekundy vyšiel z píšťal hlas. A to veľmi
sťažovalo spev. Ale s Božou pomocou sa dá

všetko zvládnuť. Pod vedením otca Ondreja
vystupujeme ďalej hore schodišťom, ktoré sa
po chvíli mení iba na drevené schody.
Vystupujeme stále vyššie a vyššie hore na
vežu. Z nej vychádzame na strechu a po
drevených hrubých doskách sa dostávame
pod strechu baziliky. Tu vidíme celý krov. Je
spravený z poriadne hrubých trámov. Zase
vychádzame von na strechu a po drevených
hrubých doskách prechádzame do prvej
veže. Pri prechádzaní to má z nás najťažšie
Rado. Dvere mu siahajú tak do výšky pliec.
Musí sa poriadne zohnúť, aby vôbec prešiel.
V tejto súvislosti som si spomenul, že
niekedy sa robili vstupné dvere do kostolov
práve také malé. Dôvod bol úplne
jednoduchý. Skloň človek svoju hlavu pred
Pánom, aby si nezabudol kde, ale hlavne ku
komu si prišiel. A znova nás čakajú drevené
schody o niečo strmšie a prichádzame hore k
národnému zvonu Sedembolestnej Panny
Márie. Je naozaj obrovský. Stojíme prakticky
vo vnútri zvonu a máme povolenie si zo
srdcom zvonu udrieť o jeho bok. Skúšame to
ale iba úplne s citom, lebo všetky naše hlavy
sú vo vnútri zvonu a nechcem si ani
predstaviť čo by to urobilo s našim sluchom
pri údere plnou silou. Ten zvuk aj pri slabom
údere je úžasný. Celý zvon rezonuje a máme
pocit, že aj naše telo rezonuje s ním. Schody
pokračujú ešte ďalej hore do veže a až na
samý vrch, kde je ukotvený kríž. Tam už nikto
z nás nejde. Sme Bohu vďačný aj za tento
dar. Výhľad odtiaľ z veže je úžasný.
Nepoznám tento kraj, ale tým, že je mierne
kopcovitý, vidno do obrovských vzdialenosti.
Na každú stranu. Zachytávame si tento
moment fotoaparátom a začíname
zostupovať dole schodmi. Presúvame sa na
vrchol druhej veže, kde je šesť zvonov. Tie sú
uložené v dvoch radoch po tri nad sebou.
Dole sú ťažšie a hore ľahšie a menšie.
pokračovanie v nasledujúcich číslach
(Peter Tóth)

Nedeľný
rodiny

bulletin

pre

P

oznáte tú radosť v očiach detí, keď počas
bohoslužby v nedeľu tíško vyhrknú “To
poznám! To sme počuli na detskej omši! O
tom nám rozprával duchovný otec!” Stane
sa to vždy, keď spoznajú v Božom slove
ohlasovanom v nedeľu slová, ktoré už počuli
predtým v stredu na detskej omši vedenej o.
Marcelom s tematikou evanjelia z budúcej
nedele.
Božie slovo je ako horčičné zrnko. Je maličké
až nepatrné. My ako rodičia ho môžeme siať
tiež a zostaneme sami užasnutí, keď
zbadáme, ako sa v našich deťoch
zakoreňuje, rastie a prináša plody. Za
stolom, pred spaním, v aute… kdekoľvek a
kedykoľvek budeme čítať ako rodina Božie
slovo, ono si v nás a našich deťoch
nachádza svoj kúsok pôdy na zakorenenie.
S veľkou radosťou preto vítame možnosť
využívať “Nedeľný bulletin pre deti” z
tvorby portálu zastolom.sk, ktorý je
projektom Spoločenstva Ladislava Hanusa
www.slh.sk a slúži na sprevádzanie rodiny
na ceste viery. Ide o pracovné listy na všetky
nedele liturgického roka B, ktorý začína 1.
adventnou nedeľou, kedy si už budete môcť
vyzdvihnúť prvý pracovný list v našom
kostole vzadu na stolíku, tak ako aj ďašie
nedele mimo prázdnin. Tento list vám
umožní vrátiť sa k nedeľnému evanjeliu
doma pri stole.
Aby ste z používania nedeľného bulletinu
mali čím väčší úžitok, ponúkame vám
niekoľko praktických rád:

2. Jeden rodič nech pomaly prečíta z Biblie
nedeľné Evanjelium (podľa súradníc v
pravom hornom rohu na prvej strane
bulletinu). Potom si spolu prechádzajte
doplňovačku. Budete prekvapení, aké slová
si už menšie deti dokážu zapamätať a
správne doplniť.
3. Ak máte viacero detí, môžete medzi nich
jednotlivé úlohy rozdeliť podľa náročnosti.
Pre najmenších je možnosť vyfarbiť
obrázok. Počíta sa aj s pomocou rodičov.
4. Nečakajte dokonalosť. Niekedy budete
bulletin vypĺňať s veľkou chuťou, inokedy sa
vám bude zdať, že je milión dôležitejších
vecí (napr. umyť riady, ísť si odpočinúť,
ponáhľať sa na návštevu a pod.). Niekedy
naň proste zabudnete. Nič to. Len sa
vytrvalo vracajte k rozhodnutiu pracovať s
bulletinom. Našťastie Božie slovo môžeme
siať celoročne.
5. Úplne vypracovaný nedeľný bulletin
môžu deti doniesť na najbližšiu detskú omšu
v stredu ako obetný dar do košíka, z ktorého
sa vylosuje jeden výherca. Pekná vecná
odmena urobí radosť pri stolovaní. Jedna
rodina odovzdá jeden pracovný list.
Prajeme vám pri práci s nedeľným
bulletinom požehnaný čas, nech aj týmto
spôsobom rastiete ako rodina v
uvedomovaní si seba ako domácej cirkvi.
(Mária Feniková)
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1. Vyhraďte si 30 minút pokojného času
napr. po nedeľnom obede. Niekedy vám

bude stačiť 15 minút. Počítajte však radšej s
rezervou. Božie slovo si to zaslúži. Bude
dobre, ak to bude každú nedeľu vždy ten
istý čas. Ako rodina si vytvoríte pekný návyk
a deti sa na to budú určite tešiť.

Dotazník pre mladých predĺžil Sekretariát
synody do konca roka 2017

Na Národné stretnutie mládeže P18 sa
bude dať prihlásiť od 18. januára

atikán 21. novembra (RV) O jeden
mesiac, čiže až do 31. decembra 2017 sa
predĺžil termín, dokedy môžu mladí vyplniť
online dotazník na zozbieranie informácií a
podnetov pre budúcoročnú synodu.
Oznámil to dnes Sekretariát Synody
biskupov v komuniké zo svojho zasadnutia
v dňoch 16. - 17. novembra, na ktorom sa
zúčastnil aj Svätý Otec.
Na synode s témou „Mladí, viera a
rozlišovanie povolania“ sa biskupi z celého
sveta zídu v Ríme 3. – 28. októbra 2018.
Niekoľko mesiacov predtým sa v Ríme
stretnú
zástupcovia
mládeže
na
Predsynodnom stretnutí mladých 19. – 24.
marca, spojenom aj so slávením
diecézneho Svetového dňa mládeže 25.
marca. Sekretariát synody schválil v tejto
súvislosti návrh, aby sa účasť na tomto
podujatí umožnila aj širšiemu okruhu
mladých prostredníctvom sociálnych sietí.

iekoľko tisíc mladým ľuďom to oznámil
kňaz Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre
mládež a univerzity Konferencie biskupov
Slovenska (KBS). Možnosť prihlásiť sa
potrvá do 1. júla 2018. P18 nadväzuje na
akcie R13 v Ružomberku a P15 v Poprade,
ktoré privítalo niekoľko tisíc mladých ľudí z
celého Slovenska i zahraničia.
Prihlásiť sa bude dať vyplnením formulára
na oficiálnej stránke Národného stretnutia
mládeže. “Začneme symbolicky 18. januára
2018. Ponúkneme prihlasovanie pre
účastníkov i dobrovoľníkov, ” hovorí Ondrej
Chrvala, tajomník Rady pre mládež a
univerzity KBS, ktorá podujatie chystá s
tímom dobrovoľníkov.
Prvých 24 hodín po spustení prihlasovania
bude platiť špeciálna akcia, že kompletný
balíček zložený z programu, ubytovania a
stravy, bude možné získať za cenu 18 eur. V
ďalšom časovom období narastie o 5,
neskôr o 10 a 15 eur. K dispozícii budú aj
vstupy na vybrané časti programu.
Prihlasovanie sa začne necelý polrok pred
samotnou akciou (26. - 29. júla 2018).

V

N
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(dodala Anna Sabolová ml.)

v čaSE oD

27.11.2017

Do

03.12.2017

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 3.12.-9.12. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena Brehovská.
Nácvik zboru: V sobotu 2.12. popoludní o 1330 bude v pastoračnom centre nácvik detského
zboru. Zvlášť pozývame budúce prvoprijímajúce deti.
Bl. sr. Zdenka: Pripomenieme si ju na sviatok sv. Ondreja na konci sv. omše.
Prvý piatok: Pozývam všetkých ku sviatosti zmierenia pred prvým piatkom. Chorých navštívim
doma v piatok od 800 . Keby boli nejaké zmeny, dajte vedieť v sakristii.
Prvoprijímajúce deti: V stredu, 29. 11., po detskej sv. omši bude stretnutie rodičov
prvoprijímajúcich detí.
v sobotu večer sv. omša o 1800 nebude, keďže je fatimská sobota aj so sv. omšou ráno a
následne budem sláviť odpustovú slávnosť sv. Ondreja v Pečovskej Novej Vsi.
adventné vence: Na budúcu nedeľu pri oboch sv. omšiach požehnám adventné vence, ktoré
si prinesiete do kostola. Môžete ich položiť vpredu k oltáru.
o. Martin čelovský: V nedeľu 3.12. si pripomenieme 10. výročie jeho úmrtia (4. 12. 2007)
modlitbou pri hrobe v Hencocvciach a v stredu 6.12. bude za neho obetovaná sv. omša.
Pobožnosť v nedeľu: Na budúcu nedeľu popoludní bude v kostole pobožnosť sv. ruženca
spojená s výmenou tajomstiev už o 1400, aby sme následne o 1430 mohli cestovať
autobusom do Hencoviec.
Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
večer chvál: Srdečne pozývame v piatok 1. 12. všetkých mladých na "Večer chvál" po
večernej svätej omši v našom farskom kostole. Témou bude "modlitba". Celým večerom nás
bude sprevádzať otec Henrich Grejták, kaplán Univerzitného pastoračného centra sv.
Košických mučeníkov v Košiciach. O hudobnú zložku sa postará náš mládežnícky spevácky
zbor "Zídení". Pozvaní sú aj tí, ktorí už síce nie sú mladí telom, no duchom áno a majú vzťah
aj k takejto forme modlitby. Pre birmovancov je účasť na programe (i na sv. omši,
samozrejme, veď je prvý piatok) záväzná.
omše na rok 2018: Keďže sa blíži koniec roka, môžete v sakristii nahlasovať sv. omše na
budúci rok pri príležitosti rôznych okrúhlych výročí, ale predovšetkým prvé výročia úmrtia.
Úmysly do kalendára zapisuje kňaz.
Zimný štadión: V dnešnú nedeľu (26. 11.) máme ako farnosť k dispozícii zimný štadión od
1915 do 2015. Takže poprosím účastníkov korčuľovania o poplatok 2 € na osobu. Zodpovedná
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osoba bude určená.
Rozpis lektorov:
1. advetná nedeľa: 8.00 hod. – P. Majerčin, P. Fincický; 10.00 hod. - r. Ľ. Gazdu.

LituRGický PRoGRaM oD

P oNDELok

27.11.2017

27.11.2017 Sv. spoveď:
Sv. omša:

Do

03.12.2017

1600
1800 + Igor Bankovič

Poklona sv. Olt.: 1845

u toRok

28.11.2017 Sv. omša:

800 ZBP Barbora a Vladimír

S tREDa

29.11.2017 Sv. spoveď:

1600
1800 ZBP Ján (20 rokov)

Sv. omša:
(detská)

Š tvRtok

30.11.2017 Sv. spoveď:

Sv. Ondreja, apoštola (sviatok)
Spomienka na bl. Sestru Zdenku

P iatok

Sv. omša:

01.12.2017 Sv. spoveď:

Prvý piatok v mesiaci

Sv. omša:

1600 spojená s poklonou sv. Olt.
1800 + Jozef Gromina (1. výročie)

1600
1800 + Pavol Demčák (nedož. 80 r.)
Michal Rybarčák (nedož. 80 r.)

S oBota

02.12.2017 Fatimská sobota: 700
Sv. omša (Jaa): 800 + Helena (20. výročie)

Prvá sobota v mesiaci

N EDEĽa

Sv. omša:

800 + Štefan, Mária
1000 ZBP Katarína s rod. (40 rokov)

Sv. ruženec:

1400 výmena tajomstiev

03.12.2017 Sv. omša:

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

“Poznanie nadúva, kým láska buduje.” (1Kor 8,1)
vYDÁva
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