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25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pán udržiava môj život

„Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí“
/Mk 9,31/.

Aký pozoruhodný výrok! Ježiš na
začiatku svojej cesty do Jeruzalema
svojim učeníkom – čiže aj nám –
hovorí, že bude vydaný do rúk ľudí.
Nebude odporovať – priam akoby bol
v našich rukách bezmocný. Nechá na
nás , čo s ním urobíme. Bude to presne
tak, ako to predpovedal prorok Izaiáš:
„Ako baránka viedli ho na zabitie
a ako ovcu, čo onemie pred svojím
strihačom, a neotvoril ústa“ /Iz 53,7/.
Toto sa veľmi líši od všetkého, čo sme
až do tej chvíle videli Ježiša robiť. Od
chvíle, keď Ježiš „vystúpil na scénu“,
bol centrom pozornosti: uzdravoval
ľudí, prel sa s protivníkmi, utišoval
búrky a rozmnožoval chlieb. Vždy bol
vodcom on. Vždy s mocou a autoritou
rozprával. On riadil to, čo sa dialo. Čo
však robí na kríži – na mieste
najdôležitejšom zo všetkých? Zostáva
tichý, pokorný, zraniteľný.
Pravda je taká, že toto Ježiš po celý ten
čas zamýšľal spraviť. Prišiel ako Boží
dar pre nás. Dar však príjemcovi
nehovorí, ako ho použiť. To, ako ho
prijmeme, nechal na nás. My sme ho
nemuseli odmietnuť tak ako mnohí
ľudia pred nami. Nemuseli sme ho

zaprieť tak ako Peter. Nemuseli sme ho
zabiť ako Rimania. Mohli sme prijať jeho
samého i jeho posolstvo spásy. No
neurobili sme to.
A Boh sa predsa neustále vydáva do rúk
ľudí. Nevzal si tento svoj dar späť.
Ešte aj dnes Boh neustále vydáva Ježiša
do rúk ľudí. Pri každej svätej omši, na
každom oltári, pri každom svätom
prijímaní je Ježiš vydaný na milosť
ľuďom. Nikto z nás nie je hodný prijať
ho. Nikto z nás ho neprijme tak naplno,
ako by mal. No to ho neodrádza. Predsa
sa stále dáva hriešnym ľuďom. Stále
nám ponúka svoju spásu. Vráťme mu
toto gesto a vydajme sa aj my do jeho
rúk.

„Pane, nie som hoden prijať ťa.
Prosím, stále mi hovor svoje
slová, aby som mohol byť
uzdravený.“

Liturgický program na 25. Týždeň v „období cez rok“

Pondelok: 24.9.
Féria
Utorok: 25.9.
Féria
Streda: 26.9.
Féria

Farský kostol

17.00
+ reh. s. Justínka
7.45 CZŠ

Štvrtok: 27.9.
Sv. Vincent de Paul, kňaz, spom.

Piatok:

28.9.
Féria

18.00+adorácia
+ Ján, Mária Kreheľoví
18.00
Sv. omša pre deti
+ Mária Šarišská

Sobota 29.9.
Sv. Michal, Gabriel, Rafael
archanjeli, sviatok

Nedeľa

30.9.
26. Nedeľa
v období cez rok

Meretice

8.00
+ Štefan, Ján, Tomaščák
10.30+krst
ZBP Erika

Farské oznamy
Milodary: Zbierka na rádio Lumen
bola v našej farnosti 436,40 € (farský
kostol 115 €, Meretice 176 €, Bzenov
145,40 €). Pán Boh zaplať za vaše
milodary.
Ružencové bratstvo v Radaticiach
organizuje
Púť
na
slávnosť
Ružencovej
Panny
Márie
do
Ružencovej
záhrady
vo
Vyšnej
Šebastovej. Púť sa uskutoční
16. októbra 2018 (utorok). Program
začína o 14.00 hod a bude ukončený
sv. omšou o 16.00 hod. Odchod
autobusu je o 13.00 hod. Prihlásiť sa
je potrebné u p. Turčíkovej (tel.
7796431).

8.00
ZBP rod. Justíny
Hraboveckej

Bzenov

18.00
+ Margita Suchovičová

17.00
Sv. omša pre deti
+ Ján, Anna, Marta
Robová

9.15
Za farnosť

Pôst a modlitby za kňazov:
40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude
trvať od sviatku Sedembolestnej Panny
Márie, teda od 15.9. do 24.10.2016.
Ak sa zapojíš, môžeš si vybrať
ľubovoľný deň (prípadne aj viac)
v tomto období a obetovať ho za
kňazov.

Upratovanie kostola:29.9.– 5.10.

Kostol sv. Martina: Ľubomír Miščík,
Cecília Gumanová, Jozef Lukáč.
Kostol sv. Imricha: Jozef Mačišák,
Jozef Homoľa, Peter Komár.
Kostol sv. Ondreja: František Mrúz,
Daniela Berežňáková, Anton Mrúz,
Helena Mrúzová, Marko Grejták.

Sv. Vincent de Paul,
kňaz

* 24. apríl 1581 Pouy (dnes Saint-Vincentde-Paul) pri meste Dax, južné Francúzsko
† 27. september 1660 Paríž, Francúzsko
Patrón združení, podnikov, kňazov,
detských domovov a nemocníc, väzňov,
pri hľadaní stratených vecí.
Sv. Vincent de Paul sa narodil 24. apríla
1581 v dedinke Pouy pri meste Dax vo
Francúzsku na úpätí Pyrenejí. Jeho rodičia
boli chudobní roľníci. Bolo ich šesť detí a
od malička museli tvrdo pracovať. Vincent
mal od malička zmysel pre chudobných a
kde mohol, tam ich obdaroval. Keď to
videl otec, zaumienil si, že urobí všetko
preto, aby sa jeho syn stal kňazom. Tak sa
aj stalo. Odišiel k františkánom, tam
nadobúdal základné vedomosti. Bol veľmi
nadaným a usilovným a čoskoro si sám
zarábal na živobytie doučovaním iných,
takže nebol na ťarchu rodičom. V roku
1597 prešiel na univerzitu v Toulouse. To
už stálo veľké peniaze. Otec predal voly aj
pluh, len aby syn mohol študovať. V roku
1600 bol Vincent vysvätený za kňaza.
Potom pokračoval v štúdiach v Zaragoze a
v Toulouse. V roku 1605 cestoval z
Marseille do Narbonu. Bola to krátka cesta,
išiel loďou. Cestou ich však prepadli
piráti, zajali ich a odvliekli do severnej
Afriky. Tam ich predali za otrokov.
Vincent pracoval ako pomocník u lekára,
neskôr na veľkostatku. Bol vzorným
robotníkom a povzbudzoval svojich
druhov, aby vytrvali. Rozprával im
príbehy zo života svätých a učil ich žalmy.
Dostalo sa to do uší jednej z troch žien
farmára. Zašla za Vincentom a veľmi sa jej
zapáčilo, čo rozprával. Spolu sa dohodli a
tajne aj s jej mužom opustili Afriku. V roku
1607 pristáli vo Francúzsku. V Avignone
sa ona dala pokrstiť a jej muž, ktorý bol
kresťanom-odpadlíkom, znovu vstúpil do
Cirkvi. V tom istom roku navštívil Rím a
potom sa stal dvorným kňazom v Paríži u
kráľovnej Margity z Valois.

No Vincentovi sa to nepáčilo. Roku 1612
sa stal správcom farnosti na jednom
parížskom predmestí. Neskôr bol
vymenovaný za farára do obce Chatillonles-Dombes. Mal vplyv na grófsku
rodinu
Gondiovcov,
pomáhal
pri
výchove troch synov, z ktorých sa jeden
stal významným vojvodom a druhý
kardinálom. S finančnou i morálnou
podporou grófky Gondiovej sa začal
venovať kazateľskej činnosti, chodil z
dediny do dediny spolu s viacerými
kňazmi. Arcibiskup bol tomu rád, lebo
mnoho hriešnikov našlo cestu späť do
Cirkvi. Roku 1625 im venoval dom, kde
Vincent usporiadal svoje bratstvo, ktoré v
roku 1631 potvrdil pápež Urban VIII. ako
kongregáciu.
Vincent
ich
nazval
lazaristami podľa domu sv. Lazára, ktorý
dostali do daru. Vincent vystaval dom
pre chorých a chudobných, chodil do
väzníc a neúnavne sa staral o tých, ktorí
to potrebovali. Popri mužskej kongregácii
založil v roku 1633 so sv. Lujzou de
Marillac apoštolskú spoločnosť žien –
Dcéry kresťanskej lásky. Nepredpísal im
uzavretý kláštorný život ani slávnostné
večné sľuby. Chcel, aby sa čím viac
venovali tým, ktorí to potrebujú, napr.
nemanželským deťom. Staral sa o padlé
ženy, starých, založil pre nich nemocnicu,
vybudoval blázinec. Zaviedol duchovné
cvičenia pre kňazov, ale aj pre
obyčajných ľudí. Posielal svojich kňazov
ako misionárov do Poľska, Maďarska,
Škótska, Írska, Tunisu, Alžírska…
Popritom ani jeden deň nevynechal
rozjímanie, hlbokú modlitbu, sv. omšu a
breviár. Bojoval proti jansenizmu –
pesimistickému bludu, ktorý sa vtedy
šíril vo Francúzsku. Posledných jedenásť
rokov veľmi trpel na bolestivú zimnicu.
Zomrel náhle – 26. septembra 1660 veľmi
zoslabol. Zaopatrili ho sviatosťami
zomierajúcich a na druhý deň, 27.
septembra 1660 zomrel. Mal osemdesiat
rokov. Po päťdesiatich rokoch našli jeho
telo neporušené. Roku 1737 bol
vyhlásený za svätého.

