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Zamyslenia k Roku Sedembolestnej Panny Márie

Svätý Otec, pápež František:
„Mária je matkou nádeje, najvýraznejšou
ikonou kresťanskej nádeje. Celý jej život je
postupným sledom postojov nádeje, počnúc
oným „áno“ v momente Zvestovania. Mária
nevedela, ako by sa mohla stať matkou,
ale úplne sa odovzdala nastávajúcemu
tajomstvu, a tak sa stala ženou očakávania
a nádeje. Potom ju vidíme v Betleheme, kde
sa predpovedaný Spasiteľ Izraela a Mesiáš
narodil v chudobe. Následne sa nachádza
v Jeruzaleme kvôli obetovaniu v chráme,
kde popri radosti starca Simeona a stareny
Anny odznieva proroctvo o meči, ktorý mal
preniknúť jej dušu; a tiež proroctvo o znamení
protirečenia. Mária si uvedomuje, že poslanie
i samotná identita jej Syna presahuje jej
materinské bytie...“.
Kardinál Jozef Ratzinger, pápež
Benedikt XVI:
„Tento úryvok evanjelia rezonuje
s Lukášovým úvodom do mariánskeho
mystéria, keď viackrát opakuje, že Mária
"uchovávala" Slovo vo svojom srdci. (por.
Lk 1, 29; 2, 19; 2, 51). Mária takpovediac
zhromaždila v sebe vitálne prvky Izraela:
modliac sa niesla v sebe utrpenie i veľkosť tejto
histórie, aby ju premenila na úrodnú pôdu pre
živého Boha. Modliť sa - ako hovorí Matúšovo
evanjelium - je nepochybne oveľa viac ako len
mechanické opakovanie slov. Byť úrodným
terénom pre Slovo znamená byť pôdou
otvorenou prenikajúcemu semenu, ochotnou
tomuto semenu sa pripodobniť a zriekať sa
seba samej v záujme jeho vyklíčenia. Nuž
a Mária svojím materstvom preliala do
zrna svoju vlastnú podstatu, telo a dušu,
aby sa mohol zrodiť nový život. Simeonovo
proroctvo o meči prenikajúcom Máriinu dušu
presahuje v skutočnosti akékoľvek utrpenie,
ide o čosi omnoho väčšie a hlbšie: Mária
sa dáva úplne a celkom k dispozícii ako
"úrodná pôda", ktorá sa vydáva k úplnému
využitiu a úplnému spotrebovaniu, aby bola
premenená na Toho, ktorý nás potrebuje, aby
sa stal plodom zeme.“

Infolist

Pápež Ján Pavol II:
„Mária s Jozefom zostali veľmi
prekvapení, keď Simeon Ježiša označil za
svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela
(Lk 2,32). Mária však v súvislosti s proroctvom
o meči prenikajúcom jej dušu zostáva ticho.
Tak spolu s Jozefom prijíma tie tajomné slová
predznamenávajúce veľmi ťažkú skúšku;
slová o najhlbšom zmysle obetovania Ježiša
v chráme. Vskutku, podľa Božieho plánu
bola obeta prinesená v podobe páru hrdličiek
alebo dvoch holúbkov, ako káže zákon (Lk
2,24) predohrou obety samého Ježiša, tichého
a pokorného srdcom (Mt 11,29); v nej sa malo
uskutočniť ozajstné obetovanie (Lk 2,22)
v podobe Márie spojenej so Synom v diele
vykúpenia“.
Zamyslenie
biblistu,
kardinála
Gianfranca Ravasiho:
„Simeonova modlitba obsahuje aj
proroctvo zamerané na Ježišovu matku. Obraz
meča prenikajúceho jej dušou súvisí s kopijou
prebodávajúcou bok jej ukrižovaného syna...
To je znovu Satanova skúška vzhľadom
na Ježiša. Čo však znamená táto hrozná
predpoveď? Niektorí kresťanskí spisovatelia,
ako napríklad Origenes, mysleli na osteň
pokušenia vnikajúci do Máriinej čistej viery,
a to vo chvíľach pred krížom (...). Matka bude
v srdci zápasu za a proti Kristovi. Aj ona sa
ocitne uprostred „protirečenia“ v podobe
stretu sŕdc. Svätý Pavol do toho vnáša svetlo.
Keď Ježišov kríž označuje nasledovne: pre
Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo,
ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov,
Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť“.
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Meč bolesti
„Tvoju dušu, preblahoslavená
Matka, naozaj prenikol meč. Veď keby
nebol prenikol ju, nebol by prerazil
ani telo tvojho Syna. Lebo keď tvoj
Ježiš – nás všetkých, ale osobitne tvoj –
vydýchol, Jeho duše sa vôbec nedotkla
neľútostná kopija, ktorá mu otvorila
bok – neušetrila ani mŕtveho, hoci
Jemu už nemohla uškodiť –, ale tvoju
dušu prenikla. Jeho duša tam totiž už
nebola, ale tvoju nebolo možno odtiaľ
odtrhnúť. Tvoju dušu teda prenikla
sila bolesti, aby sme právom oslavovali
viac ako mučenicu tú, ktorej súcitná
spoluúčasť isto prevyšovala pocit
telesného utrpenia.
Či nebolo pre teba horšie ako meč
slovo: „Žena, hľa, tvoj syn,“ ktoré
vskutku prebodávalo dušu a prenikalo
až po oddelenie duše od ducha? Aká to
zámena! Dostávaš Jána za Ježiša, sluhu
namiesto Pána, učeníka namiesto
Učiteľa, syna Zebedejovho namiesto
Syna Božieho, čistého človeka namiesto
pravého Boha! Ako by to nepreniklo
tvoju najcitlivejšiu dušu, keď už aj naše
srdce, hoci je z kameňa a zo železa,
rozrýva čo i len spomienka na to.
Nečudujte
sa,
bratia,
keď
hovoríme, že Mária bola mučenicou
duše. Nech sa čuduje ten, kto zabudol,
že Pavol medzi najväčšie hriechy

ročník: XXIV.

OBETOVANIE PÁNA
pohanov ráta ich bezcitnosť. To bolo
ďaleko od Máriinho srdca, nech je to
ďaleko aj od jej služobníkov.
Ale niekto azda povie: „A nevedela
vopred, že má zomrieť?“ Bezpochyby
vedela. „A nedúfala, že čoskoro vstane
z mŕtvych?“ Dúfala a pevne. „A napriek
tomu žialila nad Ukrižovaným?“
Áno a veľmi. Ináč, ktože si, brat môj,
alebo odkiaľ máš tú múdrosť, že sa
viac čuduješ spolutrpiacej Márii ako
Máriinmu trpiacemu Synovi? On
mohol umrieť aj telom a ona nemohla
umrieť s ním srdcom? To prvé urobila
Kristova láska, od ktorej väčšiu nemal
nik; to druhé urobila Máriina láska, po
ktorej už inej podobnej nebolo.“
(Sermo in dom. Infra oct.
Assumptionis, 14-15: Opera omnia,
Edit. Cisterc. 5 [1968], 273-274)
sv. Bernard

Úmysel ružencového desiatku na
mesiac február 2014:
Za všetkých ľudí ohrozených neistou
budúcnosťou, trápených pesimizmom,
neistotou, bezvýchodiskovou situáciou,
pochybnosťami.
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Po
3.2.

Liturgický kalendár

Sv. Blažeja

biskupa a mučeníka
ľubovoľná spomienka
Cemjata 17.00 hod.

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Pavol
6:15 † Blažej, Anna, Jozef
7:00 † Viera - pohrebná
12:00 † Dorota
18:00 † Juraj
5:45 † Pavol

Ut
4.2.

6:15 † Pavol - 1. výročie

Féria

7:00 † Ľubomír - 1. výročie
12:00 ZBP Veronika, Jozef
18:00 † Stanislav, Vojtech, Aurélia, Mária
5:45 † Pavol

St
5.2.

Sv. Agáty,

panny a mučenice
spomienka

6:15 ZBP Agáta, Mária, Marián, Martin
7:00 † Jozef - 1. výročie
12:00 † Margita
18:00 † Ján

Št
6.2.

Sv. Pavla Mikiho
a spoločníkov,
mučeníkov

5:45 † Ján Lauda - kňaz
6:15 † Mária, Daniel, Imrich
7:00
12:00 ZBP Jaroslav, Jozefa s rodinami

spomienka

18:00 † Mária, Jozef, Mária, Dezider
5:45 ZBP Mária, Alžbeta, Helena

Pi
7.2.

6:15 † Pavel

Féria

7:00 †

Cemjata 17.00 hod.

12:00 † Milan, Jozef, Margita, Jozef, Anna,
Štefan
18:00 ZBP Kamila - 75 r.

So
8.2.

Ne
9.2.

Sv. Hieronyma
Emilianiho,
ľubovoľná spomienka

5:45 † Jozef
6:15 ZBP a dar obrátenia pre Máriu
18:00 ZBP Ladislav, Marcela - 50 r. manželstva

PIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK A
Sv. omše: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00 - latinská, 11:30, 18:00;
Cemjata 10:15
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Infolist
1.
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5.45 – 6.55 hod.; obed: 9.55 - 11.55 hod.; večer 17.30 – 17.55 hod.

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša

Stránkové hodiny v kancelárii Po - Pi 10.00 - 11.30 hod.; 16.00 - 17.30 hod. (piatok len do 17.00). Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie
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Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
bohuznáma 30 €, bohuznáma Alena 50 €,
Marcela a Bibiána 30 €, bohuznámy 700 €,
z požehnania domu 100 € a 50 €,
bohuznáma 20 €, zamestnanci Vysokej
školy medzinárodného podnikania ISM
Slovakia 30 €
Na Charitu: bohuznámy 100 €
Na Rádio Lumen a TV LUX: bohuznámy 100 €

Na Dobrú novinu: bohuznáma 50 €
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary!
2.

Vo štvrtok 6.2.2014 o 18:00 hod. vás
pozývame do konkatedrály na sv. omšu
a adoráciu za duchovné oslobodenie
a uzdravenie. Pripravuje Hnutie Svetlo
- život.

3.

V pondelok 3.2.2014 je sviatok sv.
Blažeja. Je zvykom udeľovať požehnanie
hrdla. Budeme ho udeľovať pri každej sv.
omši - buď spoločne alebo individuálne.
Na Cemjate bude sv. omša o 17:00 hod.

4.

Prvý piatok v mesiaci. Sviatosť
zmierenia vysluhujeme ako je to zvykom.
V piatok 7.2.2014 navštívime chorých
našej farnosti. Nakoľko sa blíži Svetový
deň chorých (11.2.), pri tejto návšteve
udelíme aj sviatosť pomazania chorých.
Na Cemjate bude sv. omša o 17:00 hod.

5.

Vo štvrtok a v piatok bude vyložená
Sviatosť oltárna k poklone od 12:30
hod. Prosíme členov RB, aby zabezpečili
adorantov.

6.

Lístky na predstavenie Quo vadis
(tí, ktorí ste si ich rezervovali), ktoré
bude 9.2.2014 o 16:00 hod. si môžete
vyzdvihnúť a vyplatiť v sakristii
konkatedrály.

7.

8.

Pre veľký záujem o divadelné
predstavenie Quo vadis je dohodnutý
ešte jeden termín, a to dňa 30.3.2014
o 16:00 hod. Nahláste svoj záujem
v sakristii konkatedrály.
V
rámci
prežívania
Roka
Sedembolestnej
Panny
Márie
uvažujeme nad zorganizovaním farskej
púte do Šaštína niekedy v apríli 2014.
Svoj prípadný záujem nahláste v sakristii
konkatedrály.

9.
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Dovoľujeme
si
Vás
poprosiť
o poukázanie 2% z dane právnických
alebo fyzických osôb, teda aj ako
zamestnanec firmy pre občianske
združenie MAGIS na podporu sociálne
odkázaných rodín. Tlačivá nájdete pri
východe z konkatedrály. Srdečná vďaka!
Sr. Maristella

10. V Komunitno-pastoračnom centre bl. Jána
Pavla II. vo veľkej Čajovni sa uskutoční
Kurz rodičovstva vo štvrtok 6.2.2014
o 19:00 hod. a Kurz Manželské večery
– pre manželské páry sa uskutoční
v utorok 18.2.2014 o 19:00 hod. Viac
o kurze sa môžete dozvedieť na
www.manzelskevecery.sk.
11. Mariánska kongregácia pozýva svoje
členky na sv. omšu spojenú s požehnaním
sviec pri príležitosti sviatku Obetovania
Pána 2.2.2014 o 14:30 hod. v kláštore
Sancta Maria.
12. Hľadáme ženu, čiastočne alebo úplne
invalidnú, na zastupovanie počas
pracovnej neschopnosti pracovníčky
chránenej dielne na farskom úrade
na pracovné miesto upratovačky
farského kostola a farskej budovy.
Ostatné informácie podáme osobne na
ekonomickom oddelení farského úradu.
13. Jubilejná 60. púť radosti do Pavloviec
nad Uhom. Pokračujeme v spoznávaní
cyklu prednášok Teológie tela od Jána
Pavla II. Témou tejto púte bude Kreativita
lásky a hosťom Pavol Danko. V sobotu
15.2.2014 o 18:00 hod bude prenášaná
sv. omša celebrovaná otcom biskupom
cez Rádio Lumen.
14. Vo štvrtok 6.2.2014 (mimoriadne
o týždeň skôr) sa uskutoční stretnutie
Klubu
kresťanských
pedagógov
v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici
o 16:00 hod. Na stretnutie príde sr.
Simeona a priblíži zážitky z pôsobenia
na misiách v Strednej Ázii slovom
i obrazom.

Krsty 25.1.2014
Kristína Fecková

