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13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Budem ťa, Pane, oslavovať
že si ma vyslobodil
Hymnus

Keď si prečítam celé evanjelium určené na
dnešný deň, musím obdivovať Ježiša zato,
že sa nenechal „uniesť“ veľkým zástupom,
ktorý sa na neho tlačil, ani nervozitou
učeníkov, ale on sa so záujmom venoval
žene, ktorá sa ho dotkla akoby „inkognito“,
ale s veľkou vierou a tak isto neváhal ísť do
domu predstaveného synagógy, aj keď
z ľudského pohľadu to bolo už „zbytočné“.
Tí, čo mu uverili, neodišli sklamaní. Neboli
len niekým v dave. Ježiš ukázal, že každý
človek je pre neho dôležitý. Ja som pre neho
dôležitý! Aj keď občas mám pocit, že som
„stratený“ v dave, nie som dôležitý ani
výnimočný, dnes viem, že opak je pravdou.
Ježiš o mne vie, Ježiš ma hľadá, Ježiš sa
chce so mnou osobne stretnúť. Čo dnes
urobím s touto skutočnosťou, verím tomu
s absolútnou istotou, keď sa pozerám na
množstvo ľudí v kostole, a ja som medzi
nimi možno každý deň, koľkí sa ho denne
„dotýkame“ s takou vierou, že z Ježiša
vychádza sila?
Je moja viera živá alebo iba živorí?

Pane, daj mi väčšiu vieru!

Večný Pán sveta, v ruke máš
dni, noci, tvorstva osudy,
večnosť na drobné premieňaš,
a tak nás chrániš od nudy.
Z hlbokej noci ozve sa
ohlasovateľ úsvitu,
chodcom znak dáva na cestu
a zore volá z úkrytu.
Na ten spev vstáva zornička
svet oslobodiť od mrakov,
z potuliek pred ňou uteká
záškodná čeľaď tulákov.
Na ten spev plavčík oživne,
more zatíchne sťa v tôni;
aj Skala Cirkvi na ten spev
ľútostné slzy vyroní.
Ježišu, vždy, keď klesáme,
nech nás tvoj pohľad uzdraví;
len pozrieš: pád sa zastaví
a vinu slza odplaví.
Svieť v našich zmysloch, večný jas,
od umu odvráť temravy
a zo srdca nám vytrysknú
pre teba prvé pozdravy.
Buď sláva Bohu Otcovi
i tebe, Kráľ náš, Ježišu;
aj Duchu, čo z vás vychádza,
vzdávame chválu najvyššiu. Amen.

Liturgický program na 13. Týždeň v „období cez rok“

Pondelok: 2.7.
Navštívenie Panny Márie,
sviatok

Utorok: 3.7.
Sv. Tomáš, apoštol, sviatok
Streda: 4.7.
Féria
Štvrtok: 5.7
Sv. Cyril a Metod, slovanských
vierozviestov, slávnosť

Piatok:

6.7.
1. piatok v mesiaci

Sobota

7.7.
Fatimská sobota
Nedeľa
8.7.
14. Nedeľa
v období cez rok

Farské oznamy

MILODARY:. Celosvetová zbierka na
Dobročinné diela sv. otca Františka bola
v našej farnosti 335€, (Radatice 210€,
Bzenov 125€). Na opravu farského kostola
obetovala Bohuznáma 50€, Bohuznáma
50€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
Spovedanie pred 1. Piatkom: Radatice
pondelok 17.00, Bzenov utorok 17.00.

Opekačka a Burza: detská prázdninová
opekačka sa uskutoční 5. Júla vo štvrtok
o 15.00 hod na farskom dvore. Deti si
môžu priniesť aj dukáty, ktoré zbierali na
detských sv. omšiach počas školského roka
a vymeniť ich na „ detskej burze“.

Požehnania pred cestou na dovolenky:
aj tento rok vám dávam možnosť prísť si
pre požehnanie ak odchádzate s rodinami
na dovolenky. Požehnanie je možné prijať
po každej sv. omši.

Meretice
18.00
+ Anna Hudáková
10 r.
8.00
+ Anna Halická
9.15
+ Ján, Mária
Katuščakova

18.00
ZBP Ruž. Bratstvo
8.00
+ Jozef Leško
8.00
Poď za 55 r. života
Anton, Anna

Bzenov

18.00
+ Anna, Štefan Kováč
8.00
ZBP rod. Martina,
Jozefa Papcuna
17.00
+Barbora, Štefan
Dorko
9.15
Za farnosť

Brigáda: vyjadrujem vďačnosť všetkým
chlapom, ktorí prichádzali na brigády
k farskému kostolu počas celého týždňa.
Blahorečenie: Anny Kolesárovej, sa
uskutoční 1. Septembra na štadióne
Lokomotívy v Košiciach. Záujemcovia,
ktorí majú záujem zúčastniť sa na sv. omši
blahorečenia nech sa zapíšu v sakristii
kostolov ešte dnes.
Arcidiecézne odpustové slávnosti:
Levoča-Mariánska hora 6.-8.júl 2018
Veľký Šariš 14.-15. júl 2018
Gaboltov 21.-22. júl 2018
Gaboltov – púť mužov 19. August 2018
Upratovanie kostola: 7.7. – 13.7.
Kostol sv. Imricha: Anna Vojteková,
František Kropiľák, Veronika Lukáčová.
Kostol sv. Ondreja: Vladimír Lazorčák,
Emília Perháčová, Róbert Hrubý, Milan
Roba, Marek Roba.

Sv. Cyril a Metod

Sv. Cyril a Metod, tvoria v dejinách Slovanov a
zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol.
Pochádzali zo Solúna (Thessaloniké). Metod bol
zrejme najstarší. Narodil sa azda okolo roku 815.
Metod bolo jeho rehoľné meno, krstným menom
sa volal možno Michal. Cyril bol najmladším z
detí, krstným menom sa volal Konštantín.
Narodil sa asi okolo roku 827. Pretože v okolí
žilo mnoho Slovanov, predpokladá sa, že obaja
dobre poznali slovanský jazyk. Metod, starší z
bratov, sa stal dôležitým civilným úradníkom.
Po čase ho však svetské záležitosti unavili, a
preto sa utiahol do kláštora. Konštantín sa stal
učencom a profesorom, známym ako „Filozof“,
v Konštantínopole. No tiež odišiel za svojím
bratom Metodom do toho istého kláštora. V r.
860 sa Konštantín a Metod vydali na misie na
územie dnešnej Ukrajiny ku Chazarom. Tam
našli pozostatky pápeža sv. Klementa, ktorý tam
bol vo vyhnanstve. Domov sa vrátili roku 862.
Keď sa byzantský panovník Michal III. rozhodol
vyhovieť požiadavke moravského kniežaťa
Rastislava, aby mu na jeho územie poslal
misionárov, prirodzene boli Metod a Konštantín
tou najlepšou voľbou; poznali totiž jazyk, boli
schopní po organizačnej stránke a taktiež sa už
ukázalo, že sú vhodní pre misijné poslanie.
Rastislav, tak ako ostatné slovanské kniežatá,
bojoval o nezávislosť spod germánskeho vplyvu
a invázií. Kresťanskí misionári z Východu mohli
pomôcť Rastislavovi upevniť moc v krajine, a to
najmä ak hovorili slovanskou rečou. Roku 863
teda Konštantín a Metod spolu s niekoľkými
spoločníkmi opustili svoju rodnú zem, aby prišli
na Veľkú Moravu a šírili tu kresťanstvo a
kultúru. Správne pochopili, že ak chcú byť
úspešní, musia sa prispôsobiť rečou i kultúrou
miestnemu obyvateľstvu. Konštantín, ešte
predtým, než odišli na svoju misiu, zostavil pre
Slovanov písmo, ktoré je dnes známe ako
hlaholika. Tá sa považuje za predchodkyňu
cyriliky, písmo, ktoré dostalo meno práve po sv.
Cyrilovi. Do jazyka starých Slovanov preložili
dokonca aj celú liturgiu (texty bohoslužieb) a
takisto aj časť Biblie. Keď zistili, že na našom
území sa slávi liturgia v západnom obrade,
prispôsobili sa tomu. V roku 867 sa vydali na
cestu do Ríma, aby získali povolenie slúžiť
latinskú liturgiu v reči ľudu. Pápež Hadrián II.
Ich v roku 868 prijal a vyhovel všetkým
požiadavkám. Konštantín sa už nikdy nevrátil
na územie Veľkej Moravy. V Ríme ochorel,
vstúpil do kláštora, prijal meno Cyril a zakrátko

tam 14. februára roku 869 zomrel. Pápež
Hadrián II. dal Metodovi list pre
slovienskych vladárov, ktorý obsahuje
vyhovenie všetkým trom požiadavkám:
Ustanovenie školy na čele s Metodom,
vysvätenie slovienskych učeníkov na rozličné
stupne kňazstva a potvrdenie slovanskej
bohoslužobnej reči. Tento dokument patrí k
najdôležitejším v histórii Slovenska. Metod sa
však na Veľkú Moravu nedostal. Medzi
Rastislavom a Nemcami sa totiž rozpútala
vojna. Metod zostal v Blatnohrade u kniežaťa
Koceľa. Ten vyslal k pápežovi posolstvo so
žiadosťou, aby ustanovil Metoda za biskupa
v Panónii. Pápež vyhovel, Metod sa stal v
roku 869 biskupom. Pápež ho vymenoval za
arcibiskupa
a
pápežského
legáta
s
právomocou pre slovanské národy. Metoda
roku 870 uväznili vo Švábsku v kláštore,
ktorý bol mimo ciest, a tak tam bol Metod
akoby skrytý. Metod protestoval so slovami:
„Keby to územie bolo vaše, hneď by som
vám ho zanechal, ale je sv. Petra.“ Napriek
všetkým prekážkam sa istému mníchovi
podarilo poslať do Ríma posolstvo, ako sa
veci majú. Pápež Hadrián II. dvakrát rázne
zakročil, no nič nepomáhalo. Až jeho
nástupca Ján VIII. Roku 873 zakázal dvom
biskupom vykonávať biskupský úrad a
jedného si povolal do Ríma, aby sa
zodpovedal. Všetci to oľutovali, Metod bol
prepustený a v sprievode pápežského legáta
prišiel na Veľkú Moravu. Legát ho uviedol
do úradu arcibiskupa. Na Morave vtedy už
vládol Svätopluk, ktorý bol dosť ovplyvnený
nemeckým kňazom Vichingom. Toho
navrhol za biskupa do Nitry. Metoda v Ríme
obvinili, že neoprávnene používa slovanský
jazyk pri bohoslužbách a v niektorej náuke
nie je pravoverný. Metod musel do Ríma.
Pápež sa presvedčil, že má pred sebou
veľkého a svätého apoštola. Svätoplukovi
napísal list – bulu Industriae Tuae (jún 880).
V nej píše veľmi priaznivo voči Slovanom a
Metodovi. Uznáva a potvrdzuje ho za nielen
panónskeho, ale aj moravského arcibiskupa.
No zároveň aj vysvätil Vichinga za biskupa
do Nitry. Aj keď mu prikázal poslušnosť
Metodovi, Viching stále kul intrigy, dokonca
falšoval pápežské listy. Metod komunikoval
s Rímom, pápež mu stále dôveroval a
priaznivo sa vyjadroval voči nemu.

