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KRÍŽOVÁ CESTA
V DUCHU

MILOSRDENSTVA

DUCHU SVÄTÝ, PROSÍM O TVOJE SVETLO, ABY SOM

MOHOL PRENIKNÚŤ DO TAJOMSTVA BOŽIEHO
MILOSRDENSTVA. V KAŽDEJ SITUÁCII,

NA KAŽDOM ZASTAVENÍ TEJTO CESTY I V CELOM

MOJOM ŽIVOTE TÚŽIM DÁVAŤ SVEDECTVO DÔVERY

VOČI BOHU A MILOSRDENSTVA VOČI BLÍŽNYM.
MÁRIA, MATKA MILOSRDENSTVA, TY SI VERNE

SPREVÁDZALA JEŽIŠA, SPREVÁDZAJ AJ MŇA PO

STOPÁCH UMUČENIA TVOJHO SYNA, NAUČ MA

TRPIEŤ S NÍM A OBETOVAŤ SA ZA SPÁSU MOJU,
MOJICH BLÍZKYCH I ZA SPÁSU CELÉHO SVETA. . .

KRÍŽOVÚ CESTU

V DUCHU MILOSRDENSTVA

NÁJDETE NA STRANE 6 A 7
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Začíname cestu Pôstneho obdobia. Otvárajú ju slová proroka Joela,
ktoré naznačujú smer, akým sa treba uberať. Je tu pozvanie, ktoré
sa rodí zo srdca Boha, ktorý nás s dokorán roztvorenými ramenami
a s očami plnými nostalgie úpenlivo prosí: „Obráťte sa kumne celým
svojím srdcom“ (Joel 2,12). Vráťte sa kumne. Pôstne obdobie je
cestou návratu kBohu. Koľkokrát, zaneprázdnení či ľahostajní, sme
mu povedali: „Pane, prídem k tebe potom, počkaj... Dnes nemôžem,
ale zajtra sa začnemmodliť a robiť niečo pre iných.“ A takto to ide
jeden deň za druhým. Teraz sa Boh obracia s výzvou na naše srdce.
V živote budeme vždyna niečom pracovať, a budememať výhovorky
na svoje ospravedlňovanie, ale, bratia sestry, je čas vrátiť sa k Bohu.

Vráťte sa kumne, hovorí, celým svojím srdcom. Pôstne obdobie je
cestou, ktorá zahŕňa celý náš život, nás celých. Je to čas na overenie
ciest, po ktorých kráčame, aby sme znovu našli cestu, ktorá nás
privedie domov, aby sme znovu objavili základné puto s Bohom,
od ktorého všetko závisí. Pôstne obdobie nie je zbieraním drobných
sebazaprení, je rozpoznávaním toho, kam je zamerané naše srdce.
Toto je centrom Pôstu: Kam je zamerané moje srdce? Skúsme si
položiť otázku: kamma vedie navigátormôjho života, k Bohu, alebo
kmôjmu ja? Žijem pre to, aby som sa páčil Pánovi, alebo aby si ma
všimli, chválili ma, uprednostňovali, dali na prvé miesto, a takďalej?
Mám srdce „tanečníka“, ktorý robí jeden krok dopredu a jeden
dozadu, miluje trochu Pána a trochu svet, alebo srdce pevné v Bohu?
Som spokojný so svojimi pokrytectvami, alebo zápasím
o oslobodenie srdca od dvojakosti a od falošností, ktoré ho spútavajú?

Cesta pôstneho obdobia je exodom, vyjdením z otroctva k slobode.
Je to štyridsať dní, ktoré pripomínajú štyridsať rokov, počas ktorých
Boží ľud kráčal po púšti, aby sa vrátil do krajiny svojho pôvodu. Ale
aké ťažké bolo opustiť Egypt! Bolo ťažšie zanechať ten Egypt srdca
Božieho ľudu, ten Egypt, ktorý si niesli stále vo svojom vnútri, než
opustiť egyptskú zem... Je veľmi ťažké zanechaťEgypt. Vždy, počas
putovania, tu bolo pokušenie nariekať za jeho cibuľami, vrátiť sa späť,
naviazať sa na spomienkyminulosti, na nejakúmodlu. Aj pre nás je
to tak: cestu návratu kBohu brzdia naše chorobné naviazanosti,
zdržujú ju zvodné putá zlozvykov, falošné istoty peniazov a toho, čo
je zdanlivé, nárek zvaľujúci vinu na osud, ktorý paralyzuje. Pre
kráčanie je potrebné strhnúťmasky týmto ilúziám.

Nuž položme si otázku: Ako teda pokračovať na ceste k Bohu?
Pomocou sú nám tie cesty návratu, o ktorých nám rozpráva Božie
slovo.

Pozrime sa namárnotratného syna a pochopme, že aj pre nás
nastal čas vrátiť sa kOtcovi. Ako ten syn, aj my sme zabudli na vôňu
domova, premrhali sme vzácne dobrá za bezvýznamné veci a zostali
sme s prázdnymi rukami a nespokojným srdcom. Padli sme: sme
synmi, ktorí padajú neustále, sme ako malé deti, ktoré skúšajú kráčať,
no idú k zemi, a potrebujú, aby ich vždy znovu postavil otec. Je to
odpustenie Otca, ktoré nás vždy znovu stavia na nohy: Božie
odpustenie, vyznanie [hriechov] , je prvý krok našej cesty návratu.
Spomenul som spoveď, a kladiem na srdce spovedníkom: buďte ako
otec, nie s bičom, ale s objatím.

Potom sa potrebujeme vrátiť k Ježišovi, konať ako ten uzdravený
malomocný, ktorý sa vrátil, abymu poďakoval. Boli uzdravení
desiati, no iba on jediný bol aj zachránený, pretože sa vrátil k Ježišovi
(porov. Lk 17,12–19). Všetci, všetci máme duchovné choroby, sami
ich nedokážeme uzdraviť; všetci máme zakorenené zlozvyky, sami
ich nedokážeme vytrhať; všetci máme obavy, ktoré nás paralyzujú,
sami ich nedokážeme poraziť. Potrebujeme napodobňovať toho
malomocného, ktorý sa vrátil k Ježišovi a hodil sa k jeho nohám.
Je nám treba Ježišovo uzdravenie, potrebujememu predložiť naše
zranenia a povedaťmu: „Ježišu, som tu pred Tebou, s mojím
hriechom, s mojimi biedami. Ty si lekár, Tymamôžeš oslobodiť.
Uzdravmoje srdce, uzdravmoje malomocenstvo.“

A ďalej, Božie slovo nás volá k návratu kOtcovi, volá nás vrátiť sa
k Ježišovi, a sme volaní vrátiť sa kDuchu Svätému. Popol na hlave
nám pripomína, že sme prach a na prach sa obrátime. Ale do tohto
nášho prachu Boh vdýchol svojho Ducha života. Teda nemôžeme žiť
nasledujúc prach, kráčajúc za vecami, ktoré dnes sú tu a zajtra
pominú. Vráťme sa kDuchu, Darcovi života, vráťme sa kOhňu,
ktorý dáva povstať nášmu popolu, k tomuOhňu, ktorý nás učí
milovať. Budeme stále popolom, ale tak ako hovorí jeden liturgický
hymnus, zamilovaným popolom. Znovu samodlime kDuchu
Svätému, znovuobjavme oheň chvály, ktorý spaľuje popol nariekania
a rezignácie.

Dnes skláňame hlavu, aby sme prijali popol. Na konci pôstneho
obdobia sa skloníme ešte viac, aby sme umyli nohy bratom. Pôstny
čas je pokorným zostúpením do nás a k iným. Značí pochopiť, že
spása nie je výstupom kvôli sláve, ale sklonením z lásky. Značí urobiť
samalými. Na tejto ceste, aby sme nestratili smer, postavme sa pred
Ježišov kríž: je to tichá Božia katedra. Pozerajme každýdeň na jeho
rany – tie rany, ktoré priniesol do neba a ukazuje ich Otcovi,
každodenne, vo svojej prosbe orodovania. Hľaďme každýdeň na jeho
rany. V tých otvoroch rozpoznajme naše prázdno, naše nedostatky,
rany hriechu, údery, ktoré nám uškodili. A jednako práve tam
vidíme, že Boh proti nám neukazuje prstom, ale roztvára dokorán
ruky. Jeho rany sú otvorené pre nás a tie ranynás uzdravili (porov.
1 Pt 2,25; Iz 53,5). Pobozkajme ich a pochopíme, že práve tam,
v najbolestnejších otvoroch života, nás Boh očakáva so svojím
nekonečnýmmilosrdenstvom. Pretože tam, kde sme
najzraniteľnejšími, kde sa najviac hanbíme, on nám prišiel v ústrety.
A teraz, keďnám prišiel v ústrety, nás pozýva vrátiť sa k nemu, aby
sme znovu objavili radosť z toho, že smemilovaní.

Prevzaté z  tkkbs.sk

HOMÍLIA PÁPEŽA FRANTIŠKA NA POPOLCOVÚ STREDU 17. FEBRUÁRA 2021

VRÁŤTE SA KU MNE CELÝM SRDCOM
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Program zájazdu:
1. deň: Stretnutie skupiny na letisku
vKošiciach, odlet do Ríma. Po prílete
transfer z letiska do Ríma. Prehliadka
Baziliky San Paolo Fuori le Mura (Sv. Pavol
za hradbami) – potom, čo bol sv. Pavol sťatý,
učeníci preniesli jeho telo na Via Ostiense,
kde bol pochovaný. Dnes sa nad jeho
hrobom týči bazilika. Pôvodná stavba, svojho
času väčšia ako Bazilika sv. Petra, bola
postavená v 4. storočí. V roku 1823 bola
zničená požiarom a následne postavená
znovu, so snahou držať sa pôvodnej podoby.
Následne návšteva opátstva Tre Fontane –
miesto popravy sv. Pavla. Kostol SantaMaria
Scala Coeli – údajná posledná noc sv. Pavla.
Pešo antickýRím – Koloseum, kde
mučeníckou smrťou zomreli v čase
prenasledovaniamnohí kresťania, Kapitol,
Piazza Venezia. Najznámejšie rímske fontány
vrátane Fontana di Trevi, ubytovanie.

2. deň: Prehliadka Lateránskej Baziliky,
kde bolo prvé sídlo pápežov. Bazilika je
exteritoriálna súčasť štátu Vatikán, je jednou
zo štyroch tzv. patriarchálnych bazilík
a biskupským kostolom – katedrálou
(sídelným kostolom pápeža ako rímskeho
biskupa). Napriek tomu, že všeobecne sa za
duchovné centrum rímskokatolíckej cirkvi
považuje Bazilika svätého Petra, je
Lateránska bazilika hierarchicky najvyššie
postaveným chrámom katolíkov. Možnosť

modlitby na Svätých schodoch, ktoré dala
previezť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma.
V blízkosti sa nachádza Bazilika sv. Klementa
s relikviami sv. Cyrila. Návšteva Baziliky
Saint Praxedes. Bola vybudovaná pri
starobylom rímskom kláštore, v ktorom
bývali v cyrilo-metodských časoch grécki
mnísi. Podľa všeobecne prijatej tradície
sv. Cyril a sv. Metod prebývali počas svojho
pobytu vRíme práve v tomto kláštornom
komplexe. Bazilika stojí na základoch staršej
stavby z 5. storočia a je známa nádhernými
ranostredovekýmimozaikami. V kaplnke
sv. Zenóna veriaci uctievajú časť stĺpa, pri
ktorom podľa tradície bol bičovanýPán Ježiš.
Prehliadka kostola Saint Alfonso Liguori,
v ktorom sa nachádza originál ikonyMatky
Ustavičnej pomoci. Vzácna ikona pochádza
z Kréty a v 15. storočí ju taliansky obchodník
priniesol do Ríma. V roku 1866 ju
redemptoristi preniesli do svojho nového

kostola, kde je vystavená k verejnej úcte.
Prehliadka Baziliky SantaMariaMaggiore,
jedného z najstarších a najvýznamnejších
mariánskych chrámovna svete. Pôvodná
bazilika bola postavená v 4. stor. V roku 867
pápež Hadrián II. v chráme za prítomnosti
sv. Cyrila a sv. Metoda položil na hlavný oltár
slovanské bohoslužobné knihy a tak schválil
staroslovienčinu ako liturgický jazyk.
Možnosť účasti na spoločnej svätej omši,
osobné modlitby. Návrat na hotel,
ubytovanie.

3. deň: Ďalšie antické a kresťanské
pamiatky. Návšteva Vatikánu – o 12:00 hod.
slovenská audiencia s pápežom Františkom,
jeden z najvýznamnejších momentov
ďakovnej slovenskej púte do Ríma. Následne
návšteva Baziliky sv. Petra, hrob sv. Jána
Pavla II. a sv. Jána XXIII., o 14:00 hod.
slávenie eucharistie so slovenskými
biskupmi, prehliadka baziliky, osobné
modlitby. Odchod na letisko, odlet do Košíc.

ABÚKOŠICE POZÝVA NA ĎAKOVNÚ PÚŤ DO RÍMA SPOJENÚ S AUDIENCIOU SLOVÁKOV U PÁPEŽA FRANTIŠKA

ĎAKOVNÁ PÚŤ SLOVÁKOV DO RÍMA

Pondelok– 28. 2. 2022
Zmierna poklona pred začiatkomPôstu –
Nacina Ves od 9:00 do 17:00

Utorok– 1. 3. 2022
Zmierna poklona pred začiatkomPôstu –
Petrovce n/L od 9:00 do 16:00

Streda – 2. 3. 2022 – Popolcová streda
deň pokánia v celej Cirkvi, deň pôstu
a zdržovania samäsitého pokrmu.
Začína Pôstne obdobie. Sv. omše budú takto:
15:30 – Lesné
16:45 – Petrovce n/L
18:00 – NacinaVes
Pri každej sv. omši bude obrad požehnania
popola a značenie popolom

Krížové cestypočas Pôstu budú vNacinej
Vsi v piatky pol hodiny pred sv. omšou a v
nedele o 14:00, v Petrovciach n/L a v Lesnom
vpiatky o 17:00 a v nedele o 15:00

Nedeľa – 6. 3. 2022
zbierka na charitu

Jarné kántrové dni budú 9. 3. (streda), 11. 3.
(piatok) a 12. 3. (sobota). Záväzný je iba jeden
deň. Obsah jarných kántrových dní: Príprava
na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá
láska k blížnemu

Piatky– 11. 3., 18. 3. a 26. 3. 2022 – detské
sväté omše o 17:00 vo farskom kostole v
Nacinej Vsi pre prvoprijímajúce deti

Sobota – 19. 3. 2022 – Sv. Jozefa, ženícha
PannyMárie – neprikázaný sviatok.
Sv. omše budú takto:
8:00 – Lesné,
9:15 – NacinaVes,
10:30 – Petrovce n/L

Nedeľa – 20. 3. 2022
mesačná zbierka na kostolné potreby

Piatok– 25. 3. 2022 – Zvestovanie Pána
neprikázaný sviatok. Sv. omše budú takto:
15:30 – Lesné,
16:45 – Petrovce n/L,
18:00 – Nacina Ves

Vnoci 27. 3. 2022 samení čas.
O 2:00 stredoeurópskeho času posúvame
hodinyna 3:00 letného času.

OZNAMY

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
NA MAREC

Evanjelizačný: Aby smemy, kresťania, čeliac
novým výzvam bioetiky, modlitbou a
sociálnou akciou vždypodporovali život.

ÚmyselKBS: Abynaše rodinydokázali
prekonávaťvšetkyproblémya ťažkosti podľa
vzoru Svätej rodiny.

ZO ŽIVOTA FARNOSTI VO FEBRUÁRI

Pokrstili sme:
ZaraMesárošová – Lesné
LaraMesárošová – Lesné
AshleyFeriová – Nacina Ves
TimeaFeriová – Nacina Ves
KevinMucha – Nacina Ves
ĽubomírMucha – Nacina Ves
MelisaBalogová – Nacina Ves
MonikaKančiová – Nacina Ves
Nech sa vzmáhajú vmúdrosti, veku a vobľube
u Boha i ľudí!

Zosobášili sa:
PeterHlavatýaDominikaOvšonková, Lesné
Nech sú šťastnía Bohom požehnaní!

Opustili nás:
Jolana Sabadošová – Lesné (Január)
Rok narodenia – 1954
JanaMackovičová, r. Pavelková – Nacina Ves
Roknarodenia – 1964
Odpočinutie večnédaj imPanea svetlo večné
nech im svieti, nech odpočívajú vpokoji.

Termín: 28. 4. 2022 – 30. 4. 2022
Cena: 550,- €
kontakt: Awertravel, s.r.o.,
Hviezdoslavova 1469/61, 90501 Senica
Tel.: 00421 34 651 3896
E-mail: awertravel@awertravel.sk
Web: www.awertravel.sk



1 . ZAMYSLENIE
Ž 92, 1 – 5

Dobre je oslavovaťPána a ospevovaťmeno tvoje, Najvyšší;
za rána zvestovaťtvoju dobrotu a tvoju vernosťcelú noc
na desaťstrunovej harfea na lutne, spevom a citarou.
Lebo tvoje počínanie, Pane, ma napĺňa radosťou
a plesám naddielami tvojich rúk.

Schopnosť sláviť je človeku prirodzene daná. Športovci spontánne
oslavujú víťazstvo a školáci sa tešia dobrej známke. Narodenie dieťaťa,
krst, narodeniny, meniny, birmovanie, svadba aj mnoho iných
osobných, rodinných a spoločenských udalostí sa spája s oslavami.
Oslava však vyrastá z námahy a obety. Predchádza jej tréning,
štúdium, pôrodné bolesti... Cesta chleba na náš stôl je dlhá a náročná.
Kým sa strapce hrozna zmenia na víno, vinohradník sa poriadne
zapotí.

Izraelský ľud je Božia vinica. Vo svojej DNA nosí čosi slávnostné. Keď
ho chcel Boh vyviesť z Egypta, Mojžiš a Áron išli k faraónovi
so slovami: „Toto ti odkazuje Pán, Boh Izraela: ‚Prepusťmôj ľud, aby
mi na púšti pripravil slávnosť!‘“ (Ex 5,1). Trochumenej známym
cieľom exodu je teda Božia slávnosť. Izraeliti sú vyzvaní zanechať
Egypt. Musia sa vydať na ťažkú cestu kdesi na púšť. Dostávajú dar
slobody, abymohli maťúčasť na Božej radosti.

Najhlbším dôvodom slávenia je samotnýBoh. V Žalme 92 sa Boh
spomína symbolicky sedemkrát. Akoby sa chcelo povedať, že každý
deň týždňamôže byť oslavou Boha. No Pánov deň, šabat (v. 1), je
zvlášť vyhradenýna oslavu. Pánov deň, deň Ježišovho
zmŕtvychvstania, tiež patrí oslave. Veriace spoločenstvo naplnené
radosťou za sprievodu hudobných nástrojov (v. 4) oslavuje Pána;
ospevuje jeho meno (v. 2), jeho dobrotu (hebr. chésed) a jeho vernosť
(v. 3).

Boha nesmieme zakonzervovať vminulosti. Jeho dobrota a vernosť,
ktorú skúsili predkovia pri vyslobodení z egyptského otroctva aj pri
návrate z Babylonu, stále trvá (v. 5a). Ježiš Kristus nezostal v hrobe,
vstal z mŕtvych a je živý. Pán stále udržiava diela svojich rúk (v. 5b).
Sám Spasiteľa Stvoriteľvšetkého prebúdza vo veriacom človeku
postoj slávenia. Spoločné slávenie sprítomňuje komunite Božiu silu,
umožňuje jej prekročiť rámec plynutia času a otvára ju pre večný
eschatologický šabat – ôsmydeň, ku ktorému Boh vedie celý svet.

Žalmista ukazuje, že slávenie nie je Izraelu ani Cirkvi uložené zvonku.
Pochádza od Boha a vracia sa k nemu; vzniká z Božieho poverenia
a je privilégiom ľudu. Je to volanie a odpoveďsrdca, pri ktorom sa
treba nechať s dôverou zviezť na Božej vlne. Nie vždy to ide ľahko. Sú
chvíle, keďnie je vidieť dôvod na oslavu, ani na cestu do spoločenstva.

Ale práve vtedy prebieha proces dozrievania a vrastania do tajomstva.
Kto prináša Bohu svoju každodennosť, nachádza posilu a ľahkosť
života.

2. ZAMYSLENIE
MT 22, 1 – 1 4

Ježiš im znova hovoril v podobenstvách: – Nebeskékráľovstvo sa
podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich
sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova
poslal iných sluhov s odkazom: „Povedzte pozvaným: Hostinu som už
prichystal, voly a kŕmnydobytok sú pozabíjanéa všetko je pripravené;
poďte na svadbu!“Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole,
iný za svojím obchodom. Ostatníjeho sluhov pochytali, potupili
a zabili. Kráľsa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich
mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: „Svadba je pripravená,
ale pozvaníjej neboli hodni. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo
nájdete, zavolajte na svadbu.“Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili
všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila
hosťami. Keďkráľvošiel pozrieťsi hostí, zbadal tam človeka, ktorý
nebol oblečenýdo svadobného odevu. Povedalmu: „Priateľu, ako si
semmohol vojsťbez svadobného odevu?“On onemel. Tu kráľpovedal
sluhom: „Zviažtemu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude
plača škrípanie zubami.“Lebo mnoho je povolaných, alemálo
vyvolených.

Každý z nás to zažil. Svadby, jubileá, hostiny. Keďmá náš dobrý
priateľ, s ktorým sme vyrastali, životné jubileum, tak sa potrebujeme
nachystať: dôstojne sa obliecť, upraviť sa, kúpiť dar, urobíme si voľno,
prípadne na druhýdeň zoberieme dovolenku v práci, aby sme
dobrému priateľovi venovali náš čas bez stresu. Slávenie jubilea
si vyžaduje čas, prípravu a naladenie sa.

Všetci teda radi oslavujeme a sú rôzne príležitosti osláv aj ich rôzne
formy (niektoré sú pozdvihnutím človeka k naplneniu človečenstva,
niektoré sú pod úrovňou človečenstva). Oslavovať sa dá rôzne. My
vCirkvi slávime sviatosti, a slávime ich tak, ako to v nás upevňuje aj
Katechizmus: slávime ich vzhľadom na to, že všetky sviatosti sú späté
s Kristovým veľkonočným tajomstvom (por. KKC 1621). Dalo by sa
povedať, že kto neuveril vKrista ukrižovaného a zmŕtvychvstalého,
kto sa s ním nestretol, nevie sláviť, nevie sa radovať (aj kebymal
pivnicu naplnenú tým najlepším vínom). Kto sa nestretol
s ukrižovaným a zmŕtvychvstalým Kristom, ten sa nevie radovať.
Lepšie povedané – ešte nezažil, čo je to skutočná radosť. Kto sa stretol
s Kristom, ten sa vie radovať, a to aj v krížoch (hoci vtedy tomu
nehovoríme radosť, ale nádej).

Radosť, ktorú prežívame vCirkvi, je radosť vKristovi, ktorý nás
privádza skrze sviatosti k tomu, aby sme Ho spoznali, aby sme Ho

4 Farský informátor

ŠTVRTÉ STRETNUTIE SYNODY – SLÁVENIE

NaArcibiskupskom úradevKošiciach sa konalo piate stretnutieArcidiecézneho synodálneho tímu. Otvorilho diecéznykoordinátorPeterSýkora.
Modlitbovéstretnutie ponúklo štvrtú synodálnu tému s názvom Slávenie, ktorá prináša preCirkevveľa radosti a dynamiky.
Diecéznykoordinátorpo úvodnejmodlitbe začalmeditáciu, vktorej zdôraznil, že „Boh nás pozýva na hostinu a dopraje nám, aby sme sa pri
Eucharistii nadchli, pretože slávnostnéchvíle sú prenás časom nadšenia aj pre oslavu Boha vnebi.“Spomenulpríbeh o zlatej svadbe, počas ktorej
oslávenci ukazujú svojím deťom a vnúčatám ahosťom fotografie zprežitých osláv, slávnostía výletov i dovolenieka všetci prítomníoslávencom
opakovane zdôrazňujú akýmali nádhernýživot. Otec sa zamyslel, a povedal: „Fotografie svedčia o krásnych a slávnostných chvíľach, ale oveľa
dôležitejšie boli prenás bežnéa všednéchvíledoma, ktorévytváralimostymedzi týmito fotografiami.“
Vprvom zamyslení(Ž92) nám „žalmista ukazuje, že slávenie pochádza odBoha a vracia sa knemu. Je to volanie a odpoveďsrdca a sú chvíle, keďnie
je vidieťdôvodna oslavu, ani na cestu do spoločenstva. Ale práve vtedyprebieha proces dozrievania a vrastania do tajomstva. Kto prináša Bohu svoju
každodennosť, nachádza posilu a ľahkosťživota.“
Druhéa tretie zamyslenie vychádza zMatúšovho evanjelia (Mt22, 1–14) o pozvanína kráľovskú svadbu. „Ak sa rozhodnemeprijaťpozvanie,
dávajme si pozor, aby smenezabudli na správne šaty. Nebuďmeneúctivívoči Bohu, ako hosťzpodobenstva, ktorýneprišiel v svadobnom rúchu.
Možno tomu neprikladámeveľkývýznam, no prísťna hostinu dôstojne oblečený je vyznaním úctyvoči hostiteľovi. Boh nám ponúka rúcho hodné
hostiny, tzn. ponúka námmožnosťzmieriťsa s ním a prijaťživého Boha veucharistii dôstojne. Rúcho ako Božídarteda symbolizuje silu odpustenia,
a tiežposilu vživote. Prijímaťživého Boha vEucharistii jemilosťou a zároveň pomocou na našej životnej ceste.“

SynodálnykoordinátorPeterSýkora naABÚvKošiciach referovalako sa synoda rozvíja na celoslovenskej úrovni a pridal informácie znárodného
tímu. „Vnašej arcidiecéze sa kňazi na februárových stretnutiach venujú synodálnej téme o prejavenínázoru, kde rezonovala skutočnosťako kňazi
komunikujú s veriacimi, ako počúvajú ich názoramnohívpokorepriznávali, že nie sme celkom otvorení na prijímanienázoru iných ľudí.“
Vzávere stretnutia pozvalprítomných naMedzinárodnú konferenciu o synodalite 10. marca, ktorú spoluorganizujeTeologická fakulta vKošiciach.
„Keďsi pozriete pápežskédokumenty, o koncile či synode, tak tam sa nikdynepoužíva výraz, že idemerobiťsynodu, ale že ideme sláviťsynodu. Takže,
všetko čo prežívamena synodálnej ceste, je slávenieCirkvi, kde samáukázaťnaša slávnostnosťa vďačnosť,“povzbudilna záverprítomných diecézny
koordinátorPeterSýkora.
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počuli, aby sme Ho videli. Práve preto máme sviatosti, aby sme vedeli
zachytiť, že Boh je tu, že nie sme na život sami.

Asi najčastejším slávením vCirkvi je slávenie Eucharistie, zvlášť
v nedeľu. V prvý deň týždňa (v nedeľu) Kristus vstal z mŕtvych. Preto
sa pre kresťanov stala nedeľa prvým zo všetkých dní, „dňom Pána“.
Slávenie nedele znamená jej svätenie, teda: oddýchnuť si od práce,
urobiť si čas na rodinu a priateľov, spomaliť život a zúčastniť sa
sv. omše. Ako nám však tieto veci idú? Vieme sláviť?

Ako slávime nedeľnú sv. omšu? Neraz sa stáva, že rodiny dobehujú,
lebo je zložité všetkých nachystať a prísť načas. Kňazi slúžia viac omší,
a možno sa slávenie sv. omše pre nich stalo rutinou. Starší súmožno
jedinou kategóriou ľudí, ktorí sa na sv. omšu pripravujúmodlitbou
ruženca a nakoniec sú neraz radi, keď je sv. omša kratšia, lebo
zdravotné problémy im nedovoľujú dlhší pobyt v kostole. Keďsú
slávnosti, už nás akosi prešla chuť všetko nachystať či nacvičiť
a zhodíme to na skutočnosť, že je to aj tak iba forma, a že dôležité je
„srdce“ a „jednoduchosť“ (neraz slávnosti radšej „zbúchame“, než aby
sme ich prežili vo veľkej paráde; inokedynás parádynaozaj
nevovádzajú do modlitby, ale skôr odvádzajú od Krista, ktorý je
pôvodcom vzťahumedzi nami a Bohom). Niektoré z týchto
problémov potrebujeme prežiť ako kríž, no na niektorých sa dá
pracovať. Jedine prípravou sa dá skvalitniť akékoľvek slávenie a teda
určite aj slávenie sv. omše.

Ježiš pripodobnil nebeské kráľovstvo kráľovi, ktorý vystrojil svadbu
svojmu synovi. Celý život Cirkvi samá podobať príprave na túto
svadbu. Dokoncamáme ju prežívať každýdeň. Každýdeňmáme
nosiť rúcho milosti posväcujúcej, ktorá je samotným slávením Božej
lásky. Pri spoločnom slávení sme pozvaní vidieťKrista nielen
vo sviatostiach ale aj jeden v druhom, preto nemôžeme pristupovať
jeden k druhému hocijako, ale slávnostne, s úctou. Tak sa náš život
premieňa na ustavičnúmodlitbu. A dobre vieme, čo je modlitba –
vmodlitbe sme s Bohom. Slávenie sviatostí je slávením života, lebo
liturgiu slávi celé spoločenstvo, Kristovo telo zjednotené so svojou
Hlavou. Liturgické slávenia nie sú súkromné slávenia, ale slávenia
Cirkvi, ktorá je „sviatosťou jednoty“, čiže svätým ľudom
zhromaždeným a usporiadaným pod vedením biskupov (por. KKC
1140). Keď ju takto slávime povznesení ponad znaky, sme už
v nebeskej liturgii, kde je slávenie naplno spoločenstvom a sviatkom.
(por. KKC 1136)

3. ZAMYSLENIE
MT 22, 1 – 1 4

Ježiš im znova hovoril vpodobenstvách: „Nebeskékráľovstvo sa podobá
kráľovi, ktorývystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby
zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných
sluhov s odkazom: „Povedzte pozvaným:Hostinu som užprichystal, voly
a kŕmnydobytok sú pozabíjanéa všetko je pripravené; poďtena svadbu!“
Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, inýza svojím
obchodom. Ostatníjeho sluhovpochytali, potupili a zabili. Kráľsa
rozhneval, poslal svoje vojská, vrahovzahubila ichmesto podpálil.
Potom povedal svojim sluhom: „Svadba je pripravená, ale pozvaníjej
neboli hodni. Choďtepreto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte
na svadbu.“Sluhovia vyšli na cestya zhromaždili všetkých, ktorých našli,
zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami. Keďkráľvošiel
pozrieťsi hostí, zbadal tam človeka, ktorýneboloblečenýdo svadobného
odevu. Povedalmu: „Priateľu, ako si semmoholvojsťbezsvadobného

odevu?“On onemel. Tu kráľpovedal sluhom: „Zviažtemu nohy i ruky
a vyhoďteho von do tmy; tam budeplača škrípanie zubami.“Lebo
mnoho je povolaných, alemálo vyvolených.

Byť pozvanýna hostinu je česť. Aj dnes sme pozývaní na hostinu.
Prijmeme to pozvanie? Cirkev nám ponúka príležitosti k oslave.
Stretávame sa na slávení prijímania sviatostí. Na krste, birmovke,
uzatváraní manželstva, svätení kňazov, na Eucharistii atď. Sviatosti sú
pokladyCirkvi, ktoré máme ako veriaci k dispozícii. Pri
sprostredkovaní sviatostí veriaci vytvárajú bratské spoločenstvo
spojené vmodlitbe amajúce účasť na učení Cirkvi. Najväčšou
hostinou je účasť na lámaní chleba, ktoré je súčasťou svätej omše. Sme
pozvaní sláviť.

Pozvanie môžeme prijať alebo odmietnuť. Boh nám ponúka
spoločenstvo, milosrdenstvo a požehnanie skrze sviatosti. Najprv
dostávame od Boha nové rúcho v krste. Potommá pre nás Boh
pripravených sedem darovDucha Svätého, ktoré dostávame pri
sviatosti birmovania. Ďalej nám Boh dáva seba samého vEucharistii,
ktorá nás posilňuje v našich rozhodnutiach na životnej ceste
vmanželstve, zasvätenom živote či kňazstve. A nakoniec nás
prostredníctvom sviatostí zmieruje so sebou samým a posilňuje nás
v chorobe a v posledných chvíľach pozemského života. Všetky tieto
slávnosti sú prepojené s oslavou Kristovho vykúpenia. Naša účasť
na slávení bymala byť živá a úprimná.

Našu pozornosť chceme teraz upriamiť na slávenie Eucharistie.
Dostalo sa nám veľkej milosti, že dnes môžeme chodiť na svätú omšu
každýdeň, že môžeme prijímaťKrista v Eucharistii každýdeň.
V dejinách to tak nebolo. Žijeme výnimočné časy. Radujme sa, keď
môžeme prísť aj s ostatnými na svätú omšu. Zapojme sa aktívne
do slávenia spevom či čítaním a taktiež nezabudnimemaťúčasť
na hostine – Eucharistii. Eucharistia nám dodá silu kráčaťďalej
vo všedných dňoch. Je len na nás, či pozvanie k Eucharistii prijmeme
alebo nie. Budeme ako tí pozvaní hostia, ktorí odmietli kráľa, alebo
budeme ako tí, ktorí prijali pozvanie? Ak sa rozhodneme prijať
pozvanie, dávajme si pozor, aby sme nezabudli na správne šaty.
Nebuďme neúctiví voči Bohu, ako hosť z podobenstva, ktorý neprišiel
v svadobnom rúchu. Možno tomu neprikladáme veľký význam, no
prísť na hostinu dôstojne oblečený je vyznaním úcty voči hostiteľovi.
Boh nám ponúka rúcho hodné hostiny, tzn. ponúka námmožnosť
zmieriť sa s ním a prijať živého Boha vEucharistii dôstojne. Rúcho
ako Boží dar teda symbolizuje silu odpustenia a tiež posilu v živote.
Prijímať živého Boha vEucharistii je milosťou a zároveň pomocou na
našej životnej ceste.

Dnes žijeme zvláštne pandemické časy a namiesto toho, aby sme
využili každý okamih stretnutia s Bohom, dostali sme sa do
konfliktov o spôsobe prijímania Eucharistie. Smutné. Namiesto toho,
aby sme sa radovali, že máme prístup kEucharistii, vytvárame
napätie, či môžem alebo nemôžem prijímaťEucharistiu na ruku.
Mám pocit, že nám uniká podstata. A tou je zjednotenie sa s Kristom,
prijatie Krista ako posvätnej sily obetovanej Lásky pre náš život.

Radujme sa a oslavujme, že Ježiš Kristus je prítomnýmedzi nami.
Oslavujme spolu s Cirkvou tajomstvo nášho vykúpenia. Nechajme
naplniť svoje vnútro Ježišom, aby náš duchovný život silnel a aby sme
takmohli vydávať svedectvo o svojom živote s Bohom. Abyneveriaci
mohli povedať: „To sú kresťania, pretože sa navzájommilujú. Majú
niečo, čo svetu chýba a to je Láska.“

4. POMOCNÉ OTÁZKY

„Spoločnéputovanie“jemožnéiba vtedy, pokiaľvychádza zo spoločného počúvania Božieho slova a slávenia Eucharistie.

Akémiesto má vmojom prežívaní života s Bohom liturgia, zvlášť nedeľná bohoslužba?
Vnímam liturgické slávenia predovšetkým ako úkon svojej osobnej zbožnosti, alebo ako prejav života celého Božieho ľudu?
Aké formy liturgického slávenia a spoločnej modlitby uprednostňujeme v našom spoločenstve a prečo (svätá omša, adorácia, pobožnosti...)?
Aké služby sú rozvinuté v liturgickom slávení v našej farnosti či spoločenstve? Ktoré by mohli byť rozvinuté tak, aby bola liturgia
odrazom rozmanitosti služieb a chariziem kresťanov?
Aké kroky robíme k zapojeniu nových prichádzajúcich do našej farnosti (spoločenstva) tak, aby sa cítili byť prijatí?
Ako je prežívaná sviatosť krstu? Tak, aby vyjadrovala prijatie do spoločenstva farnosti? – Čo robím preto, aby som viac poznával tých,
ktorí spolu somnou slávia bohoslužbu?
Premýšľam vnašej farnosti o nových formách aktívneho zapájania všetkých do liturgie?
Prežívamemodlitbu príhovorovpočas svätej omše tak, aby jednotlivé prosbyodrážali aktuálne potrebymiestneho spoločenstva?
Viem prežívať sv. omšu ako slávenie? Čo mi v tom bráni? Ako môžem prispieť k tomu, aby nám v našej farnosti (kostole, spoločenstve)
spoločné slávenie bohoslužieb „chutilo“?



1. JEŽIŠ JE ODSÚDENÝNA SMRŤ

Ježišu, po procesea ukrutnom bičovanísi si vypočulzPilátových úst: „Hľa, váškráľ!“a zústrodákov: „Prečsním!
Ukrižujho!“a poslednérozhodnutie: „Pôjdešna kríž!“Prečo na kríž?Veďlen otrocia vrahovia podstupovali túto
najukrutnejšiu smrťa tysipredsa nevinný!
Ježiš: Smrťnakrížimázjaviťsvetu spravodlivosťBoha, trestajúcehohriechazároveňnekonečnémilosrdenstvo,
ktorézvíťazilonadspravodlivosťou. PrijalsomrozsudokbezodporuaspodriadenosťousvojmuOtcovi. Vedel
som, ženevinnousmrťouurobímzmojichnepriateľovpriateľov.

Viem, žemoje hriechyŤaodsúdili na smrťnakríži. Naučma, Ježišu, súdiťseba, alemilosrdne ospravedlňovaťiných.

2. JEŽIŠ BERIE KRÍŽ NA SVOJE PLECIA

Ježišu, keďsiuvidelkríž, neodmietolsiho, ale siho pobozkala s láskou privinulk srdcu. Videlsi vňom splnenie
mesiášskych proroctiev, znamenieBožieho milosrdenstva.
Ježiš:Krížsomzobralnasvojepleciazláskyktebeakuvšetkým, ktorípotrebujú spásu. Pokladalsomhozaoltár,
naktoromobetujemobetuOtcovi, obetuzvelebovania, odproseniaaprosby. Preto somsláskouprijaltentokríž,
ajkeďbolťažkýastalsanástrojommojejsmrti.

Ježišu, daj, abysommal účasťnakríži, ktorýTytakochotne prijímaš kvôlimne anamiestomňa. Pozri na
mňaokomsvojhonekonečnéhomilosrdenstva, abysomsi zamiloval svoj kríža s láskouhoniesolkaždýdeň.

3. JEŽIŠ PADÁ PRVÝ RAZ POD KRÍŽOM

Bosý, s tŕňovou korunou na hlave, s krížom na pleciach prešielsi, Ježišu, svoju poslednú cestu. Zarosil si ju krvou a slzami,
vyznačilkrvavými stopami, podťarchou kríža sipadolna tvrdú zem. Viem, príčinou tohto pádu boliajmojepočetné
hriechy.
Ježiš: Skutočne, opovrhnutýaodmietnutýľuďminiesolsomkríž, vašechoroby, slabosti. Onymapritlačili
kzemi. A cítilsomajťarchutvojichhriechov...

Ježišu, pre bremeno svojho kríža osloboďmaod ťažkého bremenamojich hriechov. Daj mimilosť
neprestajného obrátenia sa, každodennej premenyk lepšiemuživotu.

4. JEŽIŠ SA STRETÁ SO SVOJOUMATKOU

Keďsivstalpo páde, kráčalsiďalejna miesto ukrižovania. Vdave si spozorovalsvoju Matku. Srdcom siprenikoldo jej
srdca, naplneného bolesťou a veľkým utrpením.
Ježiš: Lenmojesrdcemohlopreniknúťbolesťmatky. LenvďakapomocimilosrdnéhoBohamohlastatočnezniesť
tietomukyavytrvaťnakrížovejcestedokonca.

Mária,Matkamužabolesti, milujem ťa za to, že kráčaš cestou svojho Syna, cestou odsúdenia aprekliatia,
cestoupohŕdania aponíženia. Matkamilosrdenstva, vyprosmimilosť, abysom sanedal zlomiť, kráčajúc
za Ježišomkrížovou cestou. Cestou, ktorú aj mne pripravilo Božie milosrdenstvo.

5. ŠIMON Z CYRÉNY POMÁHA NIESŤ KRÍŽ

Náhodnýchodec, Šimon, Tipomáhalniesťkrížniezvlastnejvôle, alezprinútenia. AleTysihneďprenikoldo tajov jeho
srdca a svojou milosťou siho premenil. Šimon sa prestalbrániťpotupnému krížu a svoju neochotu premenilna túžbu
pomôcťTi.
Ježiš: SdobrotousomsapozrelnaŠimonaaon sľútosťounamňa. A to stačilo, abysavšetkypredsudky, nechuť
apohŕdaniezvynútenejpomocipremenilinadobrosrdečnosťa lásku.

Ježišu, dodnes si neviemosvojiť svoj kríž a otvorene povedať: BuďvôľaTvoja! ProsímŤa, naučmaniesťsvoj
kríž apomáhať inýmvich vlastných krížoch.

6. VERONIKA PODÁVA JEŽIŠOVI ŠATKU

Ježišu, uprostredopustenostia pohŕdania, vyčerpania a úderovnašla sa žena, Veronika, ktoráTiprišla na pomoc. Podala
Tišatku, abysi siutrelpota krv, ktoréstekali zTvojej tváre. Nesúhlasila snenávisťou, aleodvážnepreukázala skutok
milosrdenstva Tebe, odsúdencovi.
Ježiš:Za jej statočnésrdce, zaneoceniteľnúslužbu, odmenilsomju svojímobrazom, ktorýsomjejzanechalna
šatke. Najej srdcesomdalnezmazateľnúpečaťBožiehodieťaťa.

Ježišu, užnetrpíš vo svojom tele, abysomTimohol podaťšatku, ktoroubysi si utrel tvár, alemôžemTi to
urobiťvo svojich trpiacich bratoch, vchorých, zomierajúcich, chudobných. Naučma, Ježišu, s láskou
a trpezlivosťouodvážne pri nich stáťanečakať, že to urobia zamňa iní. Zlomvomne egoizmus anecitlivosť
voči potrebámblížnych.

7. JEŽIŠ PADÁ DRUHÝRAZ POD KRÍŽOM

Ježišu, Tvoje telo, zoslabnutémučením, nevládzeniesťťarchu kríža a znova padána zem. Namiesto pomoci sidostal
údery, abysivstala čo najrýchlejšiedošielna miesto popravy. Dav, rozzúrenýa túžiacipo senzácii, Tineprejavilľútosť.
Ježiš:Zaslepenýažiadostivýdav, túžiacipokrvi, nemyslelnamilosrdenstvovočiodsúdencovi. Zrýchľovalkrok,
abymačonajskôrmoholvidieťnakrížiatakosláviťsvojevíťazstvo.

Ježišu, nepochybujemo tom, že ksile úderovsomprispel aj ja svojimi opakujúcimi sahriechmi. Ako si
kedysi prejavil nadľudskú trpezlivosťvoči katom, tak teraz ju prejavuješ vočimne. Odpusť, Ježišu, moje
opätovné pádyadaj mi silu ustavične na sebe pracovať.

8. JEŽIŠ NAPOMÍNA PLAČÚCE ŽENY

Ježišu, hlasnýplačžien nadTvojím mučením bolprejavom spolucítenia a odvahy. Svďačnosťou siprijalslzyžien a poučil
si ich, nadkým majú plakať.
Ježiš:Plačtenadsebouanadsvojimideťmi. Jazvlastnejvôleidemnaukrižovanie, abysomzničilkráľovstvo
hriechu, smrtia satana.Môjkrížjeťažký, alevybudeteniesťťažšiebremeno, keďpohrdnetemilosrdenstvom
Boha. Aknevyužijetečasmilosti, čakávásbránaspravodlivosti.

6 Farský informátor



Farský informátor 7

Ježišu, prijímamTvoje upozornenie, abysomnepremárnil obmedzenýčas Božiehomilosrdenstva. Po jeho
naplnení bude nasledovaťčas spravodlivosti. ZKráľamilosrdenstva sapremeníš na spravodlivého Sudcu.
Somzaťaženýmnohými vinami apreto sa bojím súdneho dňa, ale pôjdemzaTebou,môj Vykupiteľ,
naplním svoje srdce pokorou abudem sa snažiťúprimnýmpokáním zadosťučiniťspravodlivosti.

9. JEŽIŠ PADÁ PO TRETÍ RAZ POD KRÍŽOM

Nesmierna bolesťcelého tela a namáhavácesta na slnku vyčerpaliTvoje silydo krajnosti. Poslednýkrátbezmocnepadáš
na kamene. Poslednýpád, alenajbolestnejší, pretožezapríčinilkrvácaniezo všetkých rán. Ježišu, prečo toľkémuky, toľké
utrpenie?
Ježiš:Chcelsomzosebadaťvšetko. Chcelsomurobiťvšetkoprezáchranuduší.Mojemilosrdenstvochce
obsiahnuťvšetkýchľudí, ajtýchnajzaťatejšíchhriešnikov, abysomimvyprosilmilosťautentickéhoobrátenia.

Kde bysombol dnes bezTvojho utrpenia? Vytrhol simazpekelnej priepasti, Spasiteľ. Zavšetko vďačím
Tebe aTvojmuumučeniu, ktoré vyvrcholilo zmŕtvychvstaním. Učma, Ježišu, vidieťvTvojomkríži prameň
milosti anie prekliatia.

10. JEŽIŠOVI ZVLIEKAJÚ ŠATY

Hneď, ako siprišielna Golgotu, vojaci strhli zTeba šaty. Otvorili sa všetkyrany, zktorých prúdom tiekla krv. Neopísateľná
bolesťkĺbova kostístupňovala tvojeutrpenie. Trpelsi ajmorálne, a to za tých, ktorísvojeTelo používajú na páchaniezla.
Ježiš:Dalimipiťvínozmiešanésmyrhou, alesomhonevypil. Nechcelsomaninachvíľuzmenšiťbolesť. Chcel
somsaobetovaťpriplnomvedomíaodprosiťNebeskéhoOtcazahriechyopilstva, neviazanostiazmyselnosti.

Čímďalej sa ponáramdo rozjímania o Tvojomumučení, tým lepšie poznávamTvoju lásku aTvoje
nekonečnémilosrdenstvo, ktoré si prejavil počas ukrutnéhomučenia. Svojouneverou somobnovoval
Tvoje ranya stupňoval horkosťTvojho utrpenia. Nedaj, abytáto veľkáobeta bola premňazbytočná.
Rozmnožvomnemilosť, abysom s jej pomocoubol schopnýovládaťsvoje hriešne žiadosti.

11. JEŽIŠA PRIBÍJAJÚNA KRÍŽ

Viem siŤa predstaviť, ako dobrovoľne líhašna drevo kríža. Katiukrutným spôsobom spútaliTvoje telo a vbili klincedo
rúka nôh. Krvznova vytryskla zrán a svalysa kŕčovite chveli. A keďsivyzdvihnutýviselna kríži, Tvojeutrpenie
presahovalo všetku ľudskú predstavivosť.
Ježiš:Abysimoholpocítiťtotomoreutrpenia, muselbysi sámprežiťvlastnéukrižovanie. Sú tomuky, ktorésa
nedajúvyjadriť. Pozeralsomnadavasrdcomnacelýhriešnysvet. Prosilsomoodpusteniezavšetkých, rozhrešil
somľutujúceho lotraasvojuutrápenúMatkusomdaldoopaterymilovanémumučeníkovi.

ZvelebujemŤazo všetkých svojich síl, môj ukrižovanýPán. ZvelebujemŤaaďakujemTi, lebo si svojim
umučenímakrížomzo svojhomilosrdenstvavykúpil svet. Túžim, abycelýsvet poznal a zveleboval Tvoje
milosrdenstvo.

12. JEŽIŠ NA KRÍŽI ZOMIERA

Ježišu, vukrutných bolestiach sivyše trihodinyviselna kríži. Ťarcha visiaceho tela, zoslabnutého mučením a krvácaním,
Tinedovolila slobodnedýchať. Vduchu si sa rozprávalsnebeským Otcom. Zrazu si sa zachvel, pohliadolknebu
a sdetskou dôverou a láskou sizvolalmocným hlasom: Otče, do Tvojich rúkporúčam svojho ducha. Potom sinaklonil
hlavu a skonal. Vykonalsi všetko!
Ježiš:ZomieralsomsmodlitbounaperáchaBožou láskouvsrdci. SodovzdanímsadoOtcovejvôleasdôverou
vjehonekonečnémilosrdenstvo. DoOtcovýchrúksomodovzdalsvojživotzaspásu sveta iteba. Dalsomživot
zvlastnejvôle, bol somposlušnýažnasmrť. Neponechalsomsianiposlednúkvapkukrvi, ktorávyšlazmôjho
prebodnutéhoboku.

Aj namňa razpríde chvíľa, keďbudemmusieťopustiť tento svet. Môj život bynemal zmysel, kebysom
nežil večne. Ježišu, daj, abysomvo chvíli smrti so silnouvieroumohol povedať: Otecmilosrdenstva, ktorý
simachránil od zla a vykúpil odvečnej smrti, do Tvojich rúkporúčam svojho ducha.

13. JEŽIŠA SKLADAJÚ Z KRÍŽA

Našli sa dobríľudia, ktorísňaliTvoje telo zkríža, snajväčšou úctou vytiahliklince, zložili tŕňovú korunu, telo zavinuli
do plachtya vložilido náručia Matky. Jejvysušenéperyvyriekli slová: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stanepodľa
Tvojho slova.
Ježiš:MojeBožskéSrdcezahŕňalocitlivou láskouavďačnosťouvšetkých, ktorípomáhalimojejMatkepočas
môjhomučenia. Každýichprejavlásky, ajtennajmenší, stonásobnesomodmenilaneprestajneodmieňam
všetkých, ktorívstupujúdopriepastimôjhoumučeniaatajomstvavykúpenia.

Môj Vykupiteľ, moje srdce nemôže odporovaťstrhujúcej presvedčivosti nespočetných rán naTvojom tele,
ktoré spočívavMatkinom lone. Hlásaš nevýslovnúveľkosťsvojhomilosrdenstva. Tysi dal všetko, abysi
ukázal veľkosťcenymojej duše a svoje bezhraničnémilosrdenstvo. Matkamilosrdenstva, ktorá si priniesla
najväčšiu obetu vo svojomSynovi, vtlač domôjho srdca túto obetu, hlbokú lásku avďačnosť, abysom
nikdyneprestal ďakovaťzadaryBožiehomilosrdenstva.

14. JEŽIŠA POCHOVÁVAJÚ

Očamiduševidím Jozefa, Nikodéma a Jána, ako niesliTvoje telo do hrobu. Za nimi išla Tvoja Matka a ženy. Bolestný
sprievod. Poslednýkrátpozeralina Tvojeumučenételo, starostlivo ho položilina kamennú platňu, potom privalili vchod
do hrobu a odišli.
Ježiš:Ľudmôj, čo somtiurobil, čímsomťazarmútil, čímsomsaprevinil?Jasomťavyslobodilzotroctvahriechu,
povýšilmedzinárodmiatysimapopravilmedzi lotrami. AleTy, Otče, odpusťsvojmuľudu, lebonevedel, čo
robil. Preukážmusvojemilosrdenstvoadajmuvečnúspásu.

Ježišu, teraz už nepochybujem, že som rukami katov zapríčinil Tvoju smrť, že svojimi hriechmi som
zranil Tvoje nevinné telo a láskavé srdce. Odpusťmi! Pane, verím, že v krste pochovaný vTebe vďaka
živej viere povstanem knovému životu a budem s tebou naveky.

Amen.
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ďalšie informácie o dianí vo farnosti nájdete na

28. 2., PO sv. Roman, opát; sv. Hilár, pápež 15:00– 17:00 NacinaVes – spoveď
17:00 NacinaVes

1. 3., UT sv. Albín, biskup 16:00 Petrovce n/L
17:00– 18:00 Lesné– spoveď

18:00 Lesné
2. 3., ST sv. Simplícius, pápež; Popolcová streda 15:30 Lesné

16:45 Petrovce n/L
18:00 NacinaVes

3. 3., ŠT sv. Kunigunda 15:00– 17:00 Petrovcen/L – spoveď
17:00 Petrovce n/L

4. 3., PI sv. Kazimír 15:30– 16:00 Vybuchanec– spoveď
16:00 Vybuchanec
17:00 Petrovce n/L
18:00 NacinaVes

5. 3., SO sv. Teofil, biskup 8:00 Lesné
6. 3., NE Prvá pôstna nedeľa 8:00 Petrovcen/L

9:15 NacinaVes
10:30 Lesné

7. 3., PO sv. Perpetua a Felicita, mučenice 17:00 NacinaVes
8. 3., UT sv. Ján z Boha, rehoľník 16:00 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
9. 3., ST sv. Františka Rímska, rehoľníčka 17:00 Lesné
10. 3., ŠT sv. Makarius, biskup 17:00 Petrovce n/L
11. 3., PI sv. Konštantín, kráľ; sv. Pionius, kňaz amučeník 17:00 NacinaVes
12. 3., SO sv. Teofan, mních 17:00 Vybuchanec
13. 3., NE Druhá pôstna nedeľa 8:00 Lesné

9:15 NacinaVes
10:30 Petrovcen/L

14. 3., PO sv. Matilda; sv. Lazár, biskup 17:00 NacinaVes
15. 3., UT sv. Klement JánMária Hofbauer, kňaz; sv. Lujza deMarillac, rehoľníčka 16:00 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
16. 3., ST sv. Heribert, biskup; sv. Tacián, mučeník 17:00 Lesné
17. 3., ŠT sv. Patrik, biskup 17:00 Petrovce n/L
18. 3., PI sv. Cyril Jeruzalemský, biskup a učiteľCirkvi; sv. Eduard, kráľ 17:00 NacinaVes
19. 3., SO sv. Jozef, ženích PannyMárie 8:00 Lesné

9:15 NacinaVes
10:30 Petrovce n/L

20. 3., NE Tretia pôstna nedeľa 8:00 Suché
9:15 NacinaVes
10:30 Lesné
11:45 Petrovcen/L

21. 3., PO sv. Serapion, pustovník 17:00 NacinaVes
22. 3., UT sv. Lea Rímska, vdova 16:00 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
23. 3., ST sv. Turibius deMongrevejo, biskup 17:00 Lesné
24. 3., ŠT sv. Gabriel, archanjel; sv. Katarína Švédska, panna 17:00 Petrovce n/L
25. 3., PI sv. Dismas, Zvestovanie Pána 15:30 Lesné

16:45 Petrovce n/L
18:00 NacinaVes

26. 3., SO sv. Emanuel, mučeník; sv. Montán aMaxima, mučeníci 17:00 Lesné
27. 3., NE Štvrtá pôstna nedeľa 8:00 Petrovcen/L

9:15 NacinaVes
10:30 Vybuchanec

28. 3., PO bl. Renáta, mučenica 17:00 NacinaVes
29. 3., UT sv. Ludolf, biskup amučeník; bl. Berthold, vojak 16:00 Petrovce n/L

17:00 Vybuchanec
30. 3., ST sv. Ján Klimak, opát; sv. LeonardMurialdo, kňaz 17:00 Lesné
31. 3., ŠT sv. Benjamín, diakon amučeník; sv. Balbína Rímska 17:00 Petrovce n/L




