Sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi
* okolo 1195 Lisabon, Portugalsko
† 13. jún 1231 Arcella, dnes časť mesta
Padova, Taliansko
Význam mena: prvorodený; bojujúci v čele
proti nepriateľom (lat.)
Atribúty: Dieťa Ježiš, ľalia, ryba, osol,
monštrancia, hostia, plameň
Patrón
chudobných,
sociálnych
pracovníkov,
manželov,
žien,
detí,
pekárov, baníkov, cestovateľov, pastierov
svíň; pri hľadaní stratených veci, pred
morom, horúčkou; pred mocou diabla
Sv. Anton Paduánsky sa narodil okolo roku
1195 v Lisabone v zbožnej šľachtickej rodine.
Krstným menom sa volal Ferdinand.
V pätnástich rokoch začal vážne premýšľať,
v ktorom povolaní by najlepšie slúžil Bohu.
Na radosť svojich rodičov sa rozhodol
vstúpiť do kláštora augustiniánov neďaleko
Lisabonu. Nenašiel tu však úplný pokoj,
rušili ho návštevy príbuzných a priateľov.
Asi po dvoch rokoch so súhlasom
predstavených odišiel do kláštora sv. Kríža
v Coimbre. Tam ho pravdepodobne roku
1219 aj vysvätili za kňaza. Neďaleko
Coimbry v tom čase vznikol františkánsky
kláštor. Ferdinand obdivoval túto rehoľu
a zatúžil vstúpiť do nej, a tak sa ešte viac
snažiť o dokonalosť. Najprv ho jeho prior
nechcel pustiť, ale po čase predsa len
súhlasil. Roku 1220 si teda Ferdinand
obliekol rúcho sv. Františka a prijal meno
Anton. Čoskoro nato ho predstavení poslali
na misie do Afriky medzi Saracénov, do
Maroka. Anton však dostal silnú horúčku,
ktorá ho trápila celú zimu. Keď sa o tom
predstavení dozvedeli, prikázali mu vrátiť sa
domov. Búrka však zahnala loď na Sicíliu.
Tam sa Anton dopočul, že sv. František
zvoláva na Turíce r. 1221 všetkých bratov
svojho rádu do Assisi. Zaumienil si, že pôjde
tam. Bol medzi nimi asi jediný Portugalec. Po
skončení stretnutia sa dostal do rímskej
provincie. Brat Gracián, predstavený, ho
poslal do malého kláštora sv. Pavla pri Forli.
Tam býval v pustovni, robil tie najnižšie
práce, žil prísnym životom a bol šťastný, že

nikto nepozná jeho pôvod ani vzdelanie.
Raz však zasiahla Božia prozreteľnosť. Keď
biskup svätil nových dominikánskych
a františkánskych bratov na kňazov, vyzval
ich, aby jeden z nich kázal. Nikto nechcel,
všetci sa vyhovárali. Napokon predstavený
kláštora rozkázal Antonovi. Ten sa síce tiež
vzpieral, ale potom z poslušnosti,
nepripravený vystúpil na kazateľnicu.
Všetci žasli, keď počuli ohnivé slová
múdrosti. Antona potom ustanovili za
učiteľa budúcich kňazov vo františkánskom
ráde. Bol vymenovaný za kazateľa vo svojej
provincii. Deväť rokov účinkoval na
kazateľnici a vykonal veľa dobrého pre
spásu duší. Mal výbornú pamäť aj talent.
Doplnil si teologické vzdelanie. Hovoril
plynule po francúzsky aj po taliansky.
V r. 1223 sa stal profesorom teológie
v Bologni, neskôr v Toulouse, Montpellier
a v Padove. Aj ako profesor zostal
pokorným
rehoľníkom,
nevynechával
modlitbu a rozjímanie. K tomu viedol aj
svojich žiakov. Za katedrou však nezostal
dlho. Sv. František mu prikázal, aby sa
celkom venoval kazateľskému úradu.
Anton sa stal veľmi známym
a vyhľadávaným kazateľom. Niekedy mal
až tridsaťtisíc poslucháčov. Vtedy kázaval aj
na námestiach alebo na lúkach.
Roku 1227 na generálnej kapitule ho
vymenovali za provinciála územia celého
severného Talianska. R. 1230 úrad zložil
a vrátil sa do Padovy. Tam v r. 1231
pokračoval v kázaní a v písaní kázní.
13. júna 1231 nečakane zamdlel. Cítil, že sa
blíži jeho posledná hodina. Vyspovedal sa
a prijal sviatosť pomazania chorých. Potom
zaspieval pieseň O, gloriosa Domina
(Ó, preslávna Pani), ktorú sám zložil. Plný
radosti s pohľadom na nebo povedal:
„Vidím svojho Pána.“ Pomodlil sa kajúce
žalmy a počas tejto modlitby ako
tridsaťšesťročný zomrel. Pochovali ho 17.
júna v chráme Panny Márie v Padove.
Vďaka početným zázrakom, ktoré sa začali
diať pri jeho hrobe ho necelý rok po smrti,
30.mája 1232, pápež Gregor IX. vyhlásil za
svätého.
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U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie
„Neochabujeme“

/2 Kor 4,16/.

Práve svätý Pavol mal tak trochu právo
chcieť so všetkým skoncovať alebo aspoň
poľaviť a „ochabnúť“. V priebehu svojej
služby prežil bičovanie, zradu, väznenie,
osočovanie, ba aj stroskotanie na mori.
Dnešné čítanie nám ponúka pohľad na
to, ako to všetko Pavol zvládal. Hoci bol
povahovo tvrdý a odolný človek,
nesmieme si myslieť, že bol imúnny voči
napätiu a stresu, ktorý mu prinášal život.
Kľúčové však bolo to, že nedovolil, aby
ho znechutenie ovládalo a riadilo.
Znechutenie do nás môže vlievať pocit
beznádeje. Môže z nás vysať všetku
energiu a brániť nám tak napĺňať svoje
každodenné povinnosti. Ak sa s ním
rýchlo nevyrovnáme, dokáže byť aj
nákazlivé. Môže sa rozšíriť na celú našu
rodinu. Pozrime sa teda na to, ako si
s ním môžeme poradiť.
Pri poslednej večeri Ježiš svojim
učeníkom povedal: „Nech sa vám srdce
nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo
mňa“ /Jn 14,1/. Blížil sa čas jeho
ukrižovania, no on ešte aj posledné
hodiny života na zemi trávil tým, že
pomáhal svojim priateľom – tým, že im
kládol na srdce dôveru v Boha. Tieto
slová však nie sú len povzbudzujúce,

ony v sebe obsahujú aj stratégiu
nesmierne dôležitú pre život: Držte sa
svojej viery! Dôverujte, že vás neopustím
ani ja, ani môj Otec!
Vždy, keď zápasíš so znechutením,
môžeš si predstaviť, ako ti Ježiš hovorí:
„Nech sa ti srdce nevzrušuje! Áno, vo
svete máš súženie, ale nikdy
nepochybuj o tom, že ja som premohol
svet“.
Svätý Pavol v podstate opakuje tieto
Ježišove slová, keď nás uisťuje, že nás
nič nemôže odlúčiť od Božej lásky.
Práve poznanie tejto pravdy ho
uchránilo pred znechutením
a ochabnutím. A to isté môže pomôcť
aj tebe. Keď teda budeš niekedy cítiť
znechutenie, začni uvažovať ako
Pavol. Pripomeň si, že Boh pozná tvoju
situáciu, cíti tvoju bolesť a je s tebou.
A nikdy nezabudni, že ťa nič nemôže
odlúčiť od jeho lásky.

„Pane Ježišu, pomôž mi držať
sa pevne tvojich prisľúbení.“

Liturgický program na 10. Týždeň v „období cez rok“
Meretice

Pondelok: 11.6.
Sv. Barnabáš, apoštol, spom.,

Utorok:

12.6.
Féria

Streda: 13.6.
Sv. Anton Paduánsky,
kňaz a uč. C., spom

Štvrtok:

14.6.
Féria

Piatok:

15.6.
Féria

Bzenov

8.00
+ Dušan Halický
7.45 CZŠ
+ Mária, Vladimír
Čelovský

Sobota 16.6.
Panny Márie v sobotu

Nedeľa
17.6.
11. Nedeľa v období cez rok

Farské oznamy
MILODARY: Na farský kostol obetovala
Bohuznáma rodina 500€, Bohuznámy
50€, rodičia prvoprijímajúcich detí 70€.
Pán Boh zaplať za vaše milodary. Na
budúcu nedeľu bude júnová zbierka na
opravu farského kostola a kostola
v Bzenove.

Ochotníci z Prešova pod vedením
duchovného otca Jozefa Mrúza vás
pozývajú na divadelné predstavenie
Zhŕňajová nevesta, ktoré sa uskutoční
dnes o 15.00 hod v sále Obecného úradu
v Radaticiach. Vstupné je dobrovoľné
(odporúčaná suma je 2€).

18.00+adorácia
+ z rod. Jurkovej,
Čelovskej
18.00 pre deti
+ Mária Šarišská
7.30
+ Ondrej, Anna
Marchevská

8.00
za farnosť
10.30
Poď za 70 r. života
Božena

18.00
+ Margita
Suchovičová

17.00 pre deti
+ Štefan Rusňak

9.15
ZBP Jaroslav

Brigáda: pri farskom kostole bude
v sobotu o 8.00 hod. Poprosím chlapov,
ktorí môžu prísť, aby prišli na brigádu.
Vopred ďakujem.

Poďakovanie: chcem sa poďakovať
všetkým, ktorí minulú nedeľu obetovali
svoj voľný čas a boli na zbierke vo farnosti
Sedlice s úmyslom vyzbierať finančné
prostriedky na opravu farského kostola.
Naši veriaci vyzbierali 1700€.

Blahorečenie: Anny Kolesárovej, sa
uskutoční 1. Septembra na štadióne
Lokomotívy v Košiciach. Delegátom sv.
otca Františka bude kardinál Angelo
Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy
svätých. Záujemcovia, ktorí majú záujem
zúčastniť sa na sv. omši blahorečenia nech
sa zapíšu v sakristii kostolov najneskôr do
dvoch týždňov.
Ohlášky:
(sviatosť
manželstva)
ohlasujú sa tretí krát: Martin Timko
a Kristína Hurtuková.
Upratovanie kostola: 16. 6. – 22. 6.
Kostol sv. Imricha: Jaroslav Kováč, Jozef
Turčík, Štefan Hrabovecký.
Kostol sv. Ondreja: Vincent Lučanský,
Marián Vitališ, Anton Mrúz, František
Mrúz, Daniela Berežňáková.

Duchovná
príprava
na blahorečenie

Vysviacky: v piatok bude vysviacka
nových diakonov a v sobotu bude
vysviacka novokňazov. Obidve slávnosti
budú v košickej katedrále sv. Alžbety
v Košiciach so začiatkom o 10.00 hod.
Všetci sme pozvaní na tieto slávnosti.
Zároveň Vás prosím o modlitby za
nových diakonov a novokňazov.
Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri
včerajšej akcii pre deti.

Začala sa duchovná príprava na
blahorečenie Anny Kolesárovej
v Košiciach.

Diecézny katechetický úrad Košickej
arcidiecézy pripravil sériu štyroch
duchovných zamyslení zameraných na
osobu budúcej slovenskej blahoslavenej
Anny Kolesárovej. Témy zadal rektor
Pastoračného domu Anny Kolesárovej
vo Vysokej nad Uhom Pavol Hudák,
texty vytvoril biskupský vikár pre
pastoráciu Vladimír Šosták. Využiť ich
môže ktokoľvek, prvé dve duchovné
zamyslenia sú k dispozícii na oficiálnej
stránke annakolesarova.sk (v časti
Blahorečenie - Duchovná príprava).
"Tieto
zamyslenia
vznikli
pri
príležitosti
blahorečenia,
božej
služobnice,
Anny
Kolesárovej,
mučenice čistoty z Vysokej nad Uhom.
Ich zámerom je snaha prepísať
posolstvo jej života do riadkov súčasnej
kultúry i spoločnosti, aby sa aj v týchto
časoch stalo povzbudením, námetom
i príkladom pre mnohých. Chcú
nadviazať na prácu a zameranie
Domčeka, ktorý už niekoľko rokov
stráži pamiatku na túto „perlu
východného Slovenska“ a ešte viac
rozvinúť túto prácu v perspektíve
Božieho slova i aktuálnych problémov
našej doby. Nech sa stanú požehnaním
pre všetkých, ktorí nájdu silu zastaviť
sa vo svojom živote, ochotu zamyslieť
sa nad Božím plánom v ňom a začnú sa
utiekať k Bohu, darcovi života, spolu
s Ankou," uvádza stránka.
Materiály sú pripravené na použitie na
hodinách náboženstva, na stretkách,
prípadne v rodinách alebo na
rozličných iných miestach. Okrem
týchto zamyslení sú na stránke aj
ďalšie tematické materiály
a dokumenty.
K dispozícii je aj stručný životopis
budúcej
slovenskej
blahoslavenej,
modlitby, odkaz na aktivity v jej
rodisku a ďalšie novinky.

