strana 4

J. Em. Jozef kardinál Tomko: Mariánsky rok

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie,
má svoju dlhú históriu. Je to ponajprv
životná, skutočná história Bolestnej Matky
Ježiša z Nazareta. Keď táto mladá žena
priniesla svoje Dieťa do jeruzalemského
chrámu, starý Simeon jej prorocky
prehlásil, že to Dieťa narazí na odpor
a Máriinu dušu prenikne meč bolesti (por.
Lk 2,34-35). Podľa biblických správ bola to
mnohoraká bolesť, ktorú ľudová zbožnosť
označila ako sedmorakú, a trpiacu Matku
ako Sedembolestnú. Opis jednotlivých
bolestných príbehov nájdeme ako kroniku
v Evanjeliu sv. Lukáša; je to nočný
útek pred vrahmi cez púšť do cudzej,
egyptskej krajiny, život v exile, potom
návrat do vlasti a trojdňové hľadanie
strateného Syna počas púte do Jeruzalema,
stretnutie Matky so zbičovaným Synom
na krížovej ceste, pribíjanie na kríž,
vyzdvihnutie na potupnom dreve,
pomalé umieranie, posledný výkrik, celý
ukrutný niekoľkohodinový príbeh, ktorý
citlivá Matka prežívala trpiac spolu so
Synom, stojac pod krížom – Stabat Mater
dolorosa. V týchto dramatických chvíľach
Ježiš sa z výšky kríža pozrie na Máriu
a na milovaného učeníka Jána a povie
veľavýznamné slová najprv svojej Matke:
„Hľa, tvoj syn!“, potom zase Jánovi: „Hľa,
tvoja matka!“ Utrpenie Ježišovej Matky
pokračuje aj po jeho smrteľnom výkriku:
„Dokonané je!“ Ťažko si môžeme predstaviť,
akú nesmiernu bolesť prežívala Mária, keď
vojak prebodol kopijou Ježišovo mŕtve
srdce; keď po takto zistenej Ježišovej smrti
doráňané telo sňali z kríža a zložili do lona
Matky; keď sa dotýkala jeho ukrutných rán.
Tu jej spoluúčasť trvala dlhšie ako samo jeho
utrpenie, siahala až za hranice jeho smrti.
Mária spolu trpela pre ten istý cieľ, pre
ktorý trpel a umrel jej Syn, pre vykúpenie
ľudí. Zaiste tak chápala aj slová, ktorými
ju zveril za matku Jánovi a v ňom aj nám
všetkým: „Hľa, tvoja matka!“ V takom
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zmysle chápali tieto slová aj cirkevní
otcovia a učitelia. Náš veľký priateľ Ján
Pavol II. ich takto hlboko vysvetlil pri svojej
návšteve v Šaštíne dňa 1. júla 1995, keď
povedal: „Apoštol Ján stojí pod krížom,
aby zastupoval nás všetkých. Celé národy
ju môžu volať Matka, ako to robíte vy“.
Podľa svedectva Jánovho evanjelia, „od
tej hodiny si ju učeník (Ján) „vzal k sebe“,
„vzal za svoju“ (po grécky „eis ta idia“).
Po nanebovzatí ostáva Božej Matke nová
úloha v histórii, a to pomáhať a potešovať
v utrpení. Ako to vyjadrili teológovia,
ona nemôže ostať necitná nad bolesťou
a nad ranami tých, za ktorých jej Syn trpel
a zomrel a ktorých On považoval za údy
svojho tajomného tela. Náš národ zažil toho
utrpenia hodne. Spomeňme len prvé štátne
útvary, ich rozvrat a boje v 9. a 10. storočí,
tatársky vpád roku 1241, keď naši predkovia
utekali s rodinami do lesov a brali si so
sebou obrázky alebo sošky Bolestnej Matky;
v 15. storočí, počas husitských nájazdov si
rodiny uchovávali reliéfy Sedembolestnej,
ktoré sa vyrábali z pálenej hliny, podľa
príkazu kráľa Mateja Korvína. Keď krajine
hrozí vpád Turkov, ostrihomský arcibiskup
Ján Vitéz (ktorý spravoval takmer celé
Slovensko), v pastierskom liste roku 1470
doslovne spomína dávny, dejinný zvyk, že
naši predkovia sa v ťažkých časoch obracali
o pomoc k Bolestnej Panne Márii a ona ich
vypočula, preto ich povzbudil, aby ju znovu
vzývali. Jeho nástupca arcibiskup Juraj
Selepčéni-Slepčiansky pred rozhodnou
bitkou s Turkami pri Viedni roku 1683
rozdal vojakom medailóniky s obrazom
Bolestnej Matky, aby vzývali jej pomoc. Aj
stará ľudová pieseň z tureckých vojen „Pri
trenčianskej bráne“ je prosbou slovenských
junákov o ochranu Panny Márie pred ich
odchodom do boja: „Bože, pomáhaj nám
i Panna Mária, aby bola šťastná slovenská
krajina“.
dokončenie v budúcom čísle

predaj a servis tlačiarní

lacné tonery a cartridge

tlač, kopírovanie, väzba
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ročník: XXIV.

SIEDMA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK A  

Milostivý a milosrdný je Pán
Žalm 103

Slovo
“odpustiť”
znamená
zmazať dlh, prepáčiť, ospravedlniť
priestupok. Keď sa proti niekomu
previníme, prosíme o odpustenie,
aby bol náš vzťah znovu obnovený.
Odpustenie
je
aktom
lásky,
zľutovania a milosti.
Odpustenie
je
rozhodnutie
neprechovávať hnev voči inej osobe
napriek tomu, že sa proti vám
previnila.
Všetci potrebujeme odpustenie
od Boha. Všetci sme sa dopustili
hriechu.
Božie
odpustenie
si
nemôžeš
zaslúžiť.
Za
Božie
odpustenie
nemôžeš
zaplatiť.
Môžeš ho prijať vierou skrze milosť
a zľutovanie Božie. Najväčšia Božia
vlastnosť – milosrdenstvo.

voči takýmto ľuďom a odpúšťať
im, je veľmi ťažké rozhodnutie.
Ak oddelíme hriech od ľudskej
podstaty a tento odmietneme,
ostane
nám
blížny,
ktorého
nesmieme nenávidieť. Základom je
vnútorný vzťah. Hlavnou príčinou,
prečo by sme mali milovať svojich
nepriateľov, je skutočnosť, že im tak
môžeme ukázať Božiu lásku, a teda
pomôcť im otvoriť srdce Bohu.
Mgr.s.Mária Slováková
SSOŠ, SPŠE

Milujte svojich nepriateľov
a modlite sa za tých, čo vás
prenasledujú. (Mt 5, 38-48)
Je
náročnejší
príkaz
ako
tento? Prekonať v sebe nenávisť
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 €

Liturgický kalendár

Čas

Infolist

Úmysly sv. omší

5:45 † Martin, kňaz

Po
24.2.

6:15 † Matej

Féria

7:00 † Ernestína - pohrebná
12:00 ZBP František
18:00 † Ján, Margita, František
5:45 † Ondrej, Mária

Ut
25.2.

6:15 † Andrej, Mária

Féria

7:00 † Ľudovít - 1. výr.
12:00 † Viktor
18:00 † z rod. Janíková, Tichá
5:45

St
26.2.

ZBP Mária

6:15 † Viktor

Féria

7:00 † Anna - pohrebná
12:00 † Iveta, Ladislav, Rudolf
18:00 † František - 1. výr.
5:45 ZBP rod. Nemergutová
6:15 † Anna, Ján, Alžbeta

Št
27.2.

7:00 † Róbert - 1. výr.

Féria

12:00 † Mária, Anna, Johana, Štefan
18:00 † František, Alžbeta, Ladislav, Júlia,
Štefan
5:45 ZBP manželia Michal a Elena

Pi
28.2.

6:15 † František

Féria

7:00 † Dominika - pohrebná
12:00 † Zuzana
18:00 ZBP Katarína - poďakovanie za 60 r.

So
1.3.

Ne
2.3.

Panny Márie v sobotu,
ľubovoľná spomienka

5:45 † Anna
6:15 ZBP ružencové bratstvo
18:00 ZBP Peter, Marek, Tatiana s rod.

ÔSMA 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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2.
3.

4.

5.

6.

7.

Oznamy

Milodary:
Na opravu konkatedrály:
bohuznámy 50 €, bohuznáma 50 €,
bohuznáma 50 €,
Štefan a Mária s rod. 100 €.
Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary!
Dnes pri sv. omšiach je zbierka na
opravu konkatedrály!
Divadelné predstavenie Quo vadis
- termín 30.3.2014 o 16:00 hod. je už
VYPREDANÉ!
Pozývame vás do farskej knižnice,
otvorenej v stredy a piatky od 17:00 do
18:00 hod. na Jarkovej ulici v Katolíckom
kruhu. Môžete si vybrať zaujímavé knihy
z ponuky viac ako 2000 titulov. S cieľom
sprístupnenia informácií sme zriadili
e-mailovú adresu: farskakniznica.po@
gmail.com, kde môžete dostať odpovede
na svoje prípadné otázky. Cecília a Anna
V
rámci
prežívania
Roka
Sedembolestnej
Panny
Márie
uvažujeme nad zorganizovaním farskej
púte do Šaštína. Otec arcibiskup
nás poprosil, aby sme sa pridali ku
arcidiecéznej púti. Na nástenke máte
plagát a info. Svoj prípadný záujem
nahláste v sakristii konkatedrály.
Dňa 1.3.2014 si pri sv. omši o 10:00
hod. v Košickej katedrále spoločne
pripomenieme a poďakujeme sa Pánu
Bohu za 90 rokov života a 65 rokov
kňazstva J.Em. Jozefa kardinála Tomka
a 80 rokov života J.E. Mons. Alojza
Tkáča, emeritného arcibiskupa. Na
túto slávnosť do katedrály pozývame
všetkých
našich
kňazov
spolu
s veriacimi a tiež rehoľné komunity
pôsobiace v našej arcidiecéze.
UPC Dr. Š. Héseka vás 26.2.2014 (streda)
o 19:30 hod. pozýva na duchovnú
obnovu, ktorú bude viesť dp. Juraj
Rendeš. Téma: Askéza v živote človeka.
Miesto: Kaplnka, nový vysokoškolský
internát PU, Ul. 17. novembra č. 11, 11.
poschodie.
V pondelok 24.2.2014 o 15:00 hod. sa
uskutoční stretnute členov Bratstva
Božského Srdca Ježišovho v Kláštore
Sancta Maria.
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8.

Gymnázium sv. Moniky oznamuje,
že v nasledujúcom školskom roku
2014/2015 otvára jednu triedu anglickej
cirkevnej bilingválnej sekcie v Prešove.
Prihlášky na štúdium je potrebné podať
najneskôr do 28. 2. 2014 na riaditeľstvo
školy. Kritériá a požiadavky pre
prijímacie konanie si môže každý
záujemca pozrieť na internetovej
stránke školy www.gymonika.sk.
9. Znepokojene vnímame zložitú
situáciu, ktorá sa deje na Ukrajine.
V ťažkých chvíľach našich susedov je
nevyhnutné zjednotiť sa v modlitbe
a prosiť dobrotivého Pána Boha za pokoj
pre obyvateľov Ukrajiny, za slobodu
a za dodržiavanie základných ľudských
práv. Na tento úmysel nech sa po
tieto dni obetuje modlitba sv. ruženca,
ktorý sa naši veriaci zvyknú spoločne
modlievať pred sv. omšou. Okrem toho,
všetkých veriacich povzbudzujeme
k osobnej modlitbe pred svätostánkom
alebo pred krížom. Do spoločných
modlitieb veriacich pridajte prosbu:
Ježišu, Boh pokoja, prosíme Ťa za obyvateľov
Ukrajiny, chráň ich pred zlom a násilím,
udeľ im dar pokoja a život v spravodlivosti,
slobode a láske. + Mons. Bernard Bober,
arcibiskup-metropolita
10. Dávame do pozornosti snúbencom, ktorí
plánujú uzavrieť sviatosť manželstva
v tomto roku, že okrem stanovených
termínov na predmanželskú náuku sa
ponúka aj Kurz prípravy na manželstvo.
Išlo by o tri stretnutia v soboty
15.3.2014, 29.3.2014 a 5.4.2014 v čase od
8:30 - 17:00 hod. v Katolíckom kruhu
na Jarkovej ulici v miestnosti UPC Čaviarni. Takisto je možnosť absolvovať
v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici
10 stretnutí v pondelky 10.3.2014 19.5.2014 (okrem 21.4.2014) v trvaní cca
jeden a pol hodiny. Na obidva kurzy je
potrebné sa prihlásiť do piatka 28.2.2014
vo farskej kancelárii.

Krsty 15.2.2014

Oliver Potáš, Viktória Bednárová, Mathias
Molitoris (jezuiti)

Sobáše 15.2.2014

Pacher - Baranová, Tarcala - Šoltésová (jezuiti)

