Tento obraz sa postupne „pretavil“ do
liturgie a dodnes slávime Nedeľu
Dobrého
pastiera.
Aká bola však cesta k zostaveniu
osobitného omšového formulára Nedele
Dobrého
pastiera?
Nemáme presné datovanie, kde sa táto
nedeľa po prvý raz slávila ako osobitný
sviatok v už rozvinutom liturgickom
kalendári. Najstaršie stopy nachádzame
v pontifikáte Gregora Veľkého v rokoch
590
–
604.
Práve
tento
pápež
bol
veľkým
reformátorom liturgie a spevu, ktorý
odvtedy nesie jeho meno. Gregoriánsky
spev sa dodnes pokladá za obrovský
poklad nielen Cirkvi, ale aj sveta. Počas
pontifikátu pápeža Gregora Veľkého sa
rozšírili tzv. štáciové sväté omše. Boli to
slávnostné sväté omše pápeža, ktoré
začínal sláviť v jednom kostole a potom
sa spoločenstvo veriacich v sprievode
presunulo do iného chrámu.
(V súčasnosti je azda najznámejšia
štáciová svätá omša na Popolcovú stredu,
keď z Baziliky sv. Anzelma sa procesia
veriacich odoberá do Baziliky sv. Sabíny,
titulárneho
chrámu
slovenského
kardinála Jozefa Tomka, ktorý tam
zvyčajne udeľuje popolec pápežovi.)
V časoch pápeža Gregora Veľkého sa
ukončila výstavba liturgického roka,
ustálil sa dátum slávenia Božieho
narodenia, vznikol sviatok Najsvätejšej
Trojice, zaviedli sa rôzne mariánske
sviatky a sviatky mučeníkov. A niekedy
v tomto období sa slávila aj štáciová svätá
omša, ktorá vyzdvihovala Krista ako
Dobrého pastiera, pričom sa začínala
v Kostole sv. Kozmu a Damiána a odtiaľ
sa pápež spolu s veriacimi presunul do
Chrámu sv. Petra práve v Nedeľu
Dobrého pastiera, čo bola vo vtedajšom
liturgickom kalendári druhá nedeľa po
Veľkej noci.

V Chráme sv. Petra, kde bola nádherná
mozaika Dobrého pastiera, mal Gregor
Veľký príležitostnú homíliu o Dobrom
pastierovi. Musela byť ozaj nádherná,
pretože súčasníci sa o Gregorovi
vyjadrovali, že sa na ľudí, a to
i zblúdených, pozerá očami Dobrého
pastiera.
Nedeľa Dobrého pastiera sa slávila
v tomto termíne až do reformy
liturgického kalendára Pavlom VI.,
ktorú požadovali otcovia Druhého
vatikánskeho koncilu. Vtedy, aby sa
zachovala trojica veľkonočných nedieľ,
keď sa čítajú evanjeliá o zmŕtvychvstaní Pána, bola Nedeľa Dobrého
pastiera presunutá v liturgii na Štvrtú
veľkonočnú
nedeľu.
Aby bol ešte viac vyzdvihnutý význam
tejto nedele, Pavol VI. ju v roku 1964
ustanovil za Svetový deň modlitieb za
kňazské a rehoľné povolania. V tomto
roku Štvrtú veľkonočnú nedeľu takto
slávime už 55. raz. Sv. otec pápež
František k svetovému dňu modlitieb
za duchovné povolania napísal
posolstvo s názvom: „Počúvať a žiť
Pánovo povolanie“. Pavol VI. poukázal
na skutočnosť zaangažovania veriacich
na rozvoji kňazských povolaní. Preto
nie je najdôležitejšie vedieť presný
dátum vzniku Nedele Dobrého
pastiera, ale to, že takúto nedeľu máme
aj v Misáli Pavla VI. Jej slávením si
pripomíname veľkosť Božej lásky
k človeku: Boh nás neustále hľadá,
zranených berie ako pastier zranenú
a nájdenú ovečku na svoje plecia
a prostredníctvom svojich služobníkov
nám
prinavracia
milosť
ospravedlnenia z hriechov a uvádza
nás do plného spoločenstva Cirkvi.

Informačný týždenník Rímskokatolíckej
farnosti sv. Martina Radatice
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Kameň, čo stavitelia zavrhli,
stal sa kameňom uholným
„Dobrý skutok,
/Sk 4,9/.

vykonaný...“

Peter práve uzdravil chromého žobráka
pri Krásnej bráne. Ľudia, ktorí boli
svedkami tohto zázraku, žasli, no
židovskí predstavení boli pohoršení,
pretože Peter povedal, že tohto muža
uzdravil Ježiš – ten istý Ježiš, ktorého
oni ukrižovali. Niet divu, že ho zatkli.
Ježiš chce, aby sme každý deň konali
dobré skutky. Chce, aby sme šli a
pomáhali ľuďom v núdzi. Ako povedal
pápež František: „Pre Ježiša je dôležité
predovšetkým to, aby dostihol a
zachránil vzdialených, zacelil rany
chorých a všetkých znovu včlenil do
Božej rodiny“. Svätý Otec nám často
pripomína, že existuje úzke prepojenie
medzi naplnením Božou láskou a
túžbou robiť dobré skutky. Čím viac
sme naplnení Božou láskou, tým viac ju
chceme Bohu oplatiť – darmi chvály a
dobrých skutkov. My, na rozdiel od
Petra, sa asi za svoj dobrý skutok v
Ježišovom mene nedostaneme do
väzenia. No naše dobré skutky budú
mať na ľudí podobný účinok ako ten
jeho. Obmäkčia im srdce. Pomôžu im
uveriť v to, že Božia láska je skutočná a
mocná. Áno, niektorí môžu voči nemu aj

namietať, no ani to nedokáže umenšiť
silu nášho svedectva. Každý deň sa
teda modli a pros Ježiša, aby ťa
naplnil svojou láskou. Jeho láska ťa
bude viesť k službe ľuďom vôkol
seba. A buď čo najveľkodušnejší.
Vyhľadávaj príležitosti na dobré
skutky. Ježiš od nás chce, aby sme
robili dobré skutky. Možno nemáme
Petrovu odvahu, ale všetci vieme robiť
rôzne naplánované skutky lásky.
Začni teda už dnes. Daj si záležať na
tom, aby si bol dnes srdečný, užitočný,
veľkodušný a súcitný. Tvoje skutky
lásky
budú
nákazlivé.
Ktovie?
Možnože niekoho privedú aj bližšie k
Bohu!

„Pane, naplň ma svojou
láskou. Podnieť ma konať
dobré skutky pre druhých.“

Liturgický program „na 4. Veľkonočný týždeň“
Meretice
17.00
+ Dušan Halický

Pondelok: 23.4.
Sv. Vojtech, biskup a muč., sp.
Utorok: 24.4.
Veľkonočná féria
Streda: 25.4.
Sv. Marek evanjelista,sviatok

Bzenov
18.00
+ Andrej, Mária
Amrichová

7.45 CZŠ

Štvrtok: 26.4.
Veľkonočná féria

18.00+adorácia
+ Mária, František

Piatok:

18.00
detská sv. omša
+ Mária Tobiášová

27.4.
Veľkonočná féria

Sobota 28.4.
Veľkonočná féria
Nedeľa
29.4.
5. veľkonočná nedeľa

Farské oznamy
MILODARY:
Na
farský
kostol
obetoval Bohuznámy 50 eur, rod
Hudáková 50 eur. Dnes je zbierka na
kňazský seminár v Košiciach. Pán Boh
zaplať za vaše milodary.

Na 23. Apríl pripadá pre našu farnosť
Celodiecézna adorácia. Sviatosť oltárna
bude vyložená takto: Meretice od 10.00
hod do sv. omše, Bzenov od 16.00 do sv.
omše.
Posviacka farského kostola bude 26.
Augusta. Konsekrovať kostol by mal
Mons. Marek Forgáč, košický pomocný
biskup.

8.00
+ Ján Paľuch
8.00
+ František Zabavník
10.30
Za farnosť

17.00
detská sv. omša
+ František, Matej,
Anton, Anna

9.15
+ Vladimír Svat

V sobotu 12. Mája sa uskutoční
celodiecézne stretnutie a Púť detí
do Obišoviec. Program začne o 9.00
hod. v Ličartovciach odkiaľ detí
poputujú do Obišoviec cez rôzne
stanovišťa. Po príchode do Obišoviec
bude pre deti pripravený obed
a občerstvenie. Poobede nasledujú
rôzne podujatia pre deti a taktiež
možnosť prijať sv. zmierenia. Táto
púť bude zakončená sv. omšou s o.
arcibiskupom
Mons.
Bernardom
Boberom. Povzbudzujem všetky deti
k tejto púti – púť k Panne Márii. Detí,
ktoré majú záujem nech nahlásia
rodičia u mňa po sv. omšiach ešte
dnes.

Taktiež je potrebné zapísať aj veľkosť
trička dieťaťa. Deti predškoláci majú
tričko zdarma a ostatní platia
polovicu 3 eura. Taktiež prosím aj
rodičov, ktorí by chceli pomôcť
s odvozom, alebo s doprovodom, aby
mi dali vedieť, že sú ochotní obetovať
svoj čas pre naše deti.

Modlitby matiek: stále je možnosť
prihlásiť sa do modlitbovej skupinky
modlitby matiek. Je to spoločenstvo
v rámci katolíckej cirkvi, kde sa
stretávajú matky a modlia sa za svoje
rodiny – za svoje deti a manželov.

Ohlášky:

Sviatosť manželstva chcú
prijať:
ohlasujú sa prvý krát:
Michal Sedlák a Nikola Timková
Lukáš Fejerčák a Mária Tomaščáková

Upratovanie kostola: 28.4. – 4.5.
Kostol sv. Imricha:
Miroslav Kováč, Peter Jurko, Peter
Čeľovský.
Kostol sv. Ondreja:
Mária Rusňáková, Jozef Svat, Jozef
Suchovič, Ján Marcinko, Valéria
Vitkovičová.

Prosíme veriacich, aby z vážnych
technických dôvodov si mobilné
telefóny v kostole úplne vypínali.
Nestačí mať zapnutý „tichý režim“.
Je potrebné, aby bol telefón úplne
vypnutý alebo je na zvážení
veriacich, či takáto vec vôbec do
kostola patrí.
Za pochopenie ďakujeme!

Odkedy Cirkev slávi
nedeľu Dobrého
pastiera
Ježiš počas svojho života veľmi často
približoval
svojim
poslucháčom
tajomstvá Božieho života a podstaty
bytia
v
podobenstvách.
Jedným
z najkrajších je podobenstvo o dobrom
pastierovi. Na základe výpovede Ježiša
on sám je Dobrým pastierom, a preto ak
budeme používať dnes termín Dobrý
pastier, tak ho budeme písať veľkým
písmenom, aby sme si uvedomili, že ide
o
Krista.
Najnovším
vyobrazením
Dobrého
pastiera je nesporne logo Roka
milosrdenstva, ktoré vytvoril svetoznámy umelec Ivan Rupnik. Naopak,
najstarším je freska v tzv. Luciinej
krypte Domitiliných katakomb Ježiš ako
Dobrý pastier, pochádzajúca z rokov 200
–
300.
Prečo
ju
nachádzame
v
katakombách?
Odpoveď
je
jednoduchá: práve tam sa v prvých
troch storočiach skrývali prví kresťania
pred prenasledovateľmi a tam, pri
hroboch mučeníkov, akosi prirodzene
slávili aj liturgiu. Hroby prvých
mučeníkov
boli
spočiatku
často
označované znakmi X, I, P, gréckymi
písmenami alfa a omega či kresbami
ryby, ktoré naznačovali Krista. Neskôr
sa objavuje
znázornenie baránka
a potom aj obraz Dobrého pastiera, ako
je spomenuté vyššie. Po nadobudnutí
slobody vyznania po vydaní Milánskeho
ediktu v roku 313 si kresťania začali
stavať chrámy, ktoré celkom iste boli
označené znakom kríža, ale mnohé boli
zdobené už aj mohutnými freskami či
mozaikami. Čoraz častejšie bol v nich
zobrazovaný Ježiš v podobe Dobrého
pastiera.

