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Mesto Fatima priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym
pútnickýmmiestom potom, ako sa tu v roku 1917zjavila trommalým deťom
- pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôrpredstavila akoPani
Posvätného ruženca. Kprvému zjaveniu došlo počas prvej svetovej vojny
13. mája 1917, keďsúrodenci Francisco a JacintaMarto spolu s Lúciou dos
Santos pásli dobytok vCova da Iria, kde ich rodičia vlastnili pastviny. Cova
da Iria vytvára prirodzený amfiteáter s priemerom približne 500m. Podľa
svedectiev detístála postava naddubom zaliata slnečnou žiarou.
Predpovedala koniec vojny a pomoc všetkým, ktorísa k nej obrátia
vmodlitbách. Zjavenia pokračovali aždo októbra, vždy trinásteho vmesiaci,
v tú istú hodinu. Katolícka cirkev uznala pravosťzjavenívo Fatime v roku
1930. Jedným zveľkých uctievateľovFatimskej PannyMárie bol aj sv. Ján
Pavol II., pápež.

Deti boli čiastočne, pokiaľ sa to len v takomto prípade dá, na
mimoriadne zjavenie pripravené. Už v predchádzajúcom roku 1916
sa im totiž párkrát zjavil Boží anjel a žiadal ich, aby samodlili a
obetovali – a to nielen za seba, ale aj za celý svet. Na početných
frontoch boli mnohí ranení a umierali tisíce vojakov i civilistov. Na
viacerýchmiestach Európy boli hladomory a vzbury. V cárskom
Rusku sa dostali kmoci boľševickí revolucionári. V deň prvého
zjavenia 13. mája 1917 bola nedeľa, keďtri deti pásli ovce v údolí Cova
da Iria. Okolo jednej hodiny popoludní sa im nadmalým dubom
zjavila PannaMária. Prišla oblečená v bielom, skvejúcom sa šate.
Povedala deťom, že prichádza z neba, a chce, aby vždy trinásteho dňa
vmesiaci prichádzali sem, a to počas šiestich mesiacov po sebe.
Potom im povie viac. Správa o zjaveniach, a najmä to, že sa budú
pravidelne opakovať, vzbudila veľký záujem všetkých obyvateľov,

nielen veriacich. Preto 13. októbra 1917, keďbolo ohlásené posledné
zjavenie amal sa udiať aj avizovaný zázrak, prišlo do údolia Cova da
Iria asi 70 tisíc ľudí. V ten deň pršalo, bola zima a fúkal nepríjemný
vietor. Ak sa udeje zázrak, bude to potvrdenie pravdivosti Máriiných
zjavení. Ak nie, deti budú vyhlásené za podvodníkov a veriaci, zvlášť
Katolícka cirkev, budú veľmi zosmiešnení. Okolo poludnia dážďustal.
Deťom sa zjavila PannaMária a spozamrakov vykuklo slnko. Krátko
nato sa stal zázrak nazývaný tanec slnka, ktorý videli všetci prítomní.
Úplne jasné slnko sa začalo točiť ameniť rôzne farby. Rýchlo rotujúce
slnko akoby padalo na zem a ľudia sa báli. Úkaz trval asi 10 minút.
Zjavenie sa skončilo tak, že na pozadí upokojeného slnka sa ukázala
PannaMária. Lucia potom vravela, že aj keďsaMária zjavuje
v rôznych podobách, vždy si želá to, čo dobráMatka – pomáhať
ľuďom kráčať cestou svätosti. PannaMária naliehavo žiadala, aby sa
všetci polepšili, lebo ak neprestanú hriechmi urážaťBoha a robiť si
navzájom zle, príde iná vojna, horšia ako táto prebiehajúca.
Potvrdenie pravosti Máriiných zjavení zázračným tancom slnka bolo
vo všeobecnosti nevyvrátiteľné; videli ho desaťtisíce ľudí. Pozorovaná
rotácia slnka sa nedala uspokojivo vedecky vysvetliť. A, žiaľ, naplnilo
sa aj varovanie Božej Matky. Prvá svetová vojna sa skončila a po nej
prišla ešte horšia – druhá svetová vojna, lebo ľudia nezačali lepšie žiť.
Posolstvo MatkyBožej Fatimskej je plné materinskej lásky. Ukazuje
ľudstvu cestu, ako kráčať k svätosti. Iba pokánie je jedinou cestou
kmorálnej náprave. Pápež Pavol VI. v závere tretieho zasadania
Druhého vatikánskeho koncilu (dňa 21. novembra 1964) zveril
ľudstvo Nepoškvrnenému Srdcu PannyMárie a zároveň vyhlásil
PannuMáriu zaMatkuCirkvi.

prevzaté z TKKBS, foto na titulke Jiří Zaťovič

2 Farský informátor

OZNAMY ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MÁJ

EVANJELIZAČNÝ: Abymladí, ktorísú pozvanína životv plnosti, boli
inšpirovaníMáriiným štýlom načúvania, hĺbkou rozlišovania, odvahou
viery a angažovanosťou v službe.
ÚMYSELKBS: Za hnutia vCirkvi, aby každé svojou charizmou prispievalo
k ešte väčšej jednote kresťanov a k vernosti Rímskemu veľkňazovi.

ZO ŽIVOTA FARNOSTI: APRÍL

Pokrstili sme:
Klaudia Sorokáčová – Petrovce n/L
NinaMuchová – Nacina Ves
JozefSliško – Nacina Ves – krst dospelého
AnnaMária Slišková – Nacina Ves – krst dospelého
LauraTomášová – Nacina Ves – krst dospelého
SáraDzuriaková – Petrovce n/L
Nech sa vzmáhajú vmúdrosti, veku a vobľubeu Boha i ľudí!

Opustili nás:
StanislavHoľan (Oláh) – Nacina Ves, Rok narodenia – 2022
Iveta Lojziová – Lesné, Rok narodenia – 1970
RuženaMasciľáková, r. Harčárová – Suché, Rok narodenia - 1940
Odpočinutie večnédaj imPanea svetlo večnénech im svieti, nech
odpočívajú vpokoji.

ODKAZ ZJAVENÍ VO FATIME STÁLE AKTUÁLNY

PRI PRÍLEŽITOSTI 1 00. VÝROČIA ZALOŽENIA

USKUTOČNÍ SA

V NEDEĽU 8. MÁJA 2022 V KOSTOLE NAJSVÄTEJŠEJ

TROJICE V PETROVCIACH NAD LABORCOM DUCHOVNÁ

OBNOVA RUŽENCOVÉHO BRATSTVA .

*Mariánska pobožnosť
vmáji bude 15 minút pred začiatkom svätej omše
* Nedeľa – 8. 5. 2022 – zbierka na seminár
* Nedeľa – 15. 5. 2022 – mesačná zbierka na kostolnépotreby
* Nedeľa – 29. 5. 2022 – zbierka na katolíckemasmédiá
* Štvrtok – 26. 5. 2022
NanebovstúpeniePána – prikázaný sviatok. Sv. omše budú takto:
15:30 – Lesné
16:45 – Petrovce n/L
18:00 – Nacina Ves
* Od 27. 5. do 4. 6. 2022 sa bude pred svätou omšoumodliť
Novéna kDuchu Svätému.
*Prvésvätéprijímanie v našej farnosti bude
29. 5. 2022 vo farskom kostole vNacinej Vsi so začiatkom o 10:30.



Najväčší a najstarší sviatok kresťanov – Veľkonočné trojdnie – je
príležitosť pripomenúť si umučenie, smrť a slávne Zmŕtvychvstanie
Ježiša Krista. Po dvoch veľmi pôstnych rokoch, kedy sme celé toto
sviatočné obdobie mohli prežívať iba v rodinách a sprostredkovane
cez televízne obrazovky, sme samohli naplno ponoriť do každého
okamihu najdôležitejších momentov našej civilizácie.
Bolo to vidieť aj na účasti veriacich na jednotlivých obradoch.
Už na Kvetnú nedeľu zazneli pašie podľa Lukáša v podaní veriacich.

Mohli sme sa v nich ponoriť do udalostí, ktoré predchádzali
dramatickým chvíľam v živote Ježiša Krista a vlastne nás všetkých.
Kvetná nedeľa, po novom Palmová, počas ktorej Ježiš slávne
prichádza do Jeruzalema, kde ho vítajú palmovými ratolesťami,
predznamenáva nasledujúce chvíle, plné zvratov. V našich končinách
si ich pripomíname bahniatkami – birkami, ktoré tento rok vykvitli
veľmi rýchlo. Posvätené sme si ich priniesli domov, aby nás ochránili
pred nástrahami sveta.

Udalosti Zeleného štvrtka sme si priblížili v čítaní, v ktorom sa
opisujú tradície, pripomínajúce život Izraelitov v egyptskom zajatí.
Oveľa dôležitejšie však bolo to, čo sa odohralo vo Večeradle, kam si
Ježiš zavolal 12 apoštolov. Chcel s nimi, ešte predtým, ako bude
ukrižovanýnaGolgote, prežiť chvíle blízkosti a odovzdať im dôležité
posolstvá. V dnešných časoch ich nazývame sviatosti. Sviatosť
Eucharistie, keďvzal chlieb, lámal ho a dával učeníkom so slovami:
„Toto je moje telo, ktoré sa za vás obetuje.“ Kalich s vínom: „Toto je
moja krv, ktorá sa vylieva za vás.“ Odovzdal sa nám ako symbol
v pokrme, abymedzi nami prebýval. Požiadal apoštolov, aby toto
robili na jeho pamiatku. Denne pripomína nám, hriešnym, svoju
obetu. V homílii otec Emil vyrozprával príbeh z Alžírska, v ktorom sú
kresťania prenasledovaní moslimami. Z vlastnej skúsenosti svedčil
emeritný biskup, ktorý povedal: „Na otázku, či sa neboja o svoje
životy, odpovedala rehoľná sestra, že o svoje životy sa neboja, pretože
ich stratili pre Boha a žijú v povolaní, ktoré im Boh dal.“ Čosi
podobné urobil Ježiš Kristus pri poslednej večeri, keďsymbolicky
odovzdal svoj život za nás. Aby smemohli žiť večne.

V umývaní nôh ukáže Ježiš pokoru, ktorej sa treba učiť celý život.
Nie ten je vyvolený, kto rozkazuje, ale ten, kto slúži. Ten, ktorý slúži,
miluje. Umývanie nôh nebolo ešte tento rok pre pandemické
opatrenia zahrnuté do liturgie Zeleného štvrtka.
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VEĽKONOČNÉ TROJDNIE V NAŠEJ FARNOSTI

ZelenýštvrtokvPetrovciach n/L

Krížová cesta zaUkrajinu

SpoločnáKrížová cesta vNacinejVsi



Veľký piatok začína tradične Krížovou cestou, ktorú sme tento rok
v Petrovciach n/L zasvätili Ukrajine a jej trpiacemu ľudu. Zišlo sa veľa
veriacich, aby spoločne prežili posledné chvíle Ježiša Krista na Zemi
a pripomenuli si nezmyselnosť vojny a agresie, ktorá vedie k násiliu
a útrapám a ústi do nezmyselných krokov. Nič z toho, čo sa udialo, sa
nedá vziať späť. Nikto už nevráti život tisíckam zbytočných obetí,
nikto nedokáže pomôcť obetiam znásilnení, nikto nedokáže vyliečiť
strach detí a v ušiach ľudí, ktorým sa podarilo ujsť, budú už navždy
znieť sirény, ohlasujúce nálety a rachot vybuchujúcich bômb. Zažila to
aj Táňa, ktorej sa podarilo z Ukrajiny ujsť aj s malou dcérkou a našla
prístrešie v našej dedine, zažili to aj Oksana, Larisa aMarina, ktoré sa
dočasne uchýlili na fare vNacinej Vsi. Krížová cesta vNacinej Vsi má
ekumenický charakter, stretávajú sa na nej veriaci rímsko
i gréckokatolíckeho vyznania, vedie celou dedinou a podieľajú sa na
nej grécko i rímskokatolícky kňaz.

Jediný deň v roku, kedy sa neslúži svätá omša, je Veľký piatok. Od
štvrtkovej omše zmĺkli zvony, veriacich na obrady zvoláva iba
klepadlo. Opäť prišli na rad pašie, vNacinej Vsi ich pripravila naša
kantorka TonkaNováková, v Petrovciach n/L členovia FSkRokica
pod vedením JanyZaťovičovej. Opäť sme samohli ponoriť do
tragických okamihov ľudstva, vyjadrených vydaním Ježiša Krista na
smrť. Vo chvíľach stíšenia sme si mohli svojou poklonou pri Božom
hrobe pripomenúť chvíle, kedy sa zdalo, že svet je neodvratne stratený

a premýšľať nad svojimi hriechmi, ktorými sme k tejto situácii
prispeli.

Veľkonočná vigília na Bielu sobotu je vyvrcholením Veľkonočného
trojdnia, lebo ohlasuje slávne Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, víťazstvo
svetla pravdynad beznádejou večného zatratenia.
V našej farnosti tejto slávnosti predchádza svätenie jedál. Tieto

chvíle boli poznačené neľútostným vetriskom, ktorý – medziiným –
spálil aj všetky rozkvitnuté marhule v našich záhradách. Akoby sme
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PokoraVeľkého piatku

Pašie vNacinejVsi

Pašie vPetrovciach n/L

Božíhrob vNacinejVsi

Božíhrob vPetrovciach n/L



dostali odkaz – naša povrchná viera nás neuchráni pred naozajstnými
problémami.
Biela sobota – najdlhšia slávnosť v cirkevnom roku, začínajúca

symbolickým zapálením paškálu a zvolaním Svetlo Kristovo! Ježiš
zvíťazil nad smrťou amy smemohli vo svetle sviec obnoviť svoje
krstné sľuby. Tento rok o to slávnostnejšie, lebo vNacinej Vsi vo
farskom kostole Všetkých svätých prijali sviatosť krstu trajamladí
dospelí ľudia.

Takmer dvojhodinová slávnosť bola zaťažkávacou skúškou pre
všetkých – najmä po dvoch rokoch izolácie a neúčasti na spoločnom
slávení Veľkej noci. V Petrovciach n/L sa s touto výzvou popasovali aj
traja malí miništranti, ktorí celú slávnosť zvládli priam obdivuhodne.
Na záver slávnosti poďakoval duchovný otec Emil všetkým, čo sa

podieľali na dôstojnom priebehu oslávVeľkonočného trojdnia.
Veriacim, ktorí prišli do kostola na jednotlivé obrady, pripadá úplne
prirodzené, že počujú pašie, že prídu do slávnostne vyzdobeného
chrámu, že záverečný sprievodmá svoju dôstojnosť, že krížová cesta
má presne 14 zastavení, pri ktorých odznejú zamyslenia, že kantorka
i zbory sú perfektne zocvičení a podávajú excelentné výkony… ale len
tí, čo akýmkoľvek spôsobom slúžili, abyVeľkonočné trojdnie po
rokoch čakania vyznelo nielen dôstojne, ale aj monumentálne, vedia,
koľko to stálo úsilia.
Ďakujeme dôstojnému pánovi, otcovi Emilovi, nášmu farárovi

za to, že smemohli pod jeho vedením naplno prežiť najvýznamnejší
kresťanský sviatok a osláviť príchod Zmŕtvychvstalého Ježiša Krista.

text a foto Jana Piroščáková a Jiří Zaťovič
fotografie zo slávenia Veľkonočného trojdnia nájdete

na farskej stránke nacinaves.rimkat.sk
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Svätenie jedálvNacinejVsi a vPetrovciach n/L sprevádzal
búrlivývietor

NaBielu sobotu prijali sviatosťkrstu
trajamladídospelíčlenovia našej cirkvi vNacinejVsi

Osobitnéuznanie za zvládnutiedlhých obradov
si zaslúžia trajamalíminištranti zPetroviecn/L



1 . ZAMYSLENIE
Mt5, 44 – 45
Ale ja vám hovorím:Milujte svojich nepriateľovamodlite sa za tých, čo
vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojhoOtca, ktorý je na nebesiach.
Veďon dáva slnku vychádzaťnadzlých i dobrých a posiela dážďna
spravodlivých i nespravodlivých.
Mt7, 12
Všetko, čo chcete, abyľudia robili vám, robte aj vy im.

Dialóg je cestou vytrvalosti, ktorá zahŕňa aj stíšenie a bolesť, ale je
schopná prijať skúsenosti jednotlivcov i národov. V dialógu je stále
východiskovým bodom láska a schopnosť každého človekamilovať.
V tomto prípade je nanajvýš potrebné ohľaduplné ohlasovanie
v presvedčení, že všetci sme si navzájom bratia a sestry a zároveň deti
jediného Otca, ktorý je na nebesiach bez ohľadu na to, či ho niekto
uznáva/vyznáva alebo nie, „VeďBoh zosiela dážďi slnko na dobrých
i zlých.. .“(Mt5, 44 – 45). Pápež František v encyklike Fratelli tutti píše,
že len „spolu môžeme hľadaťpravdu v dialógu, pokojnej konverzácii alebo
zanietenej diskusii. Je to cesta, ktorá si vyžaduje vytrvalosť, tvoríju aj mlčanie
a utrpenie schopné trpezlivo zhromažďovaťrozsiahlu skúsenosťľudíi
národov.“(FT50)
Hnutia a spoločenstvá vedú už desiatky rokov dialóg s členmi starých
chariziem (rehoľníci a rehoľníčky) i s členmi nových chariziem
(hnutia, komunity, spoločenstvá). Konajú tak nielen na úrovni osôb
zasväteného života, ale aj vo svete rodín. Každé hnutie a spoločenstvo
povahou svojej spirituality vytvára rôzne formačné platformy, na
ktorých sú všetci zainteresovaní „kandidátmi pre bratské spoločenstvo“
zhromaždené okolo Božieho slova, sviatostí amisie.

Hnutia a spoločenstvá komunikujú aj s veriacimi iných náboženstiev,
kde najprv odporúčajú svojim členom vhodnú formáciu, aby do
dialógu vstupovali pripravení, pričom stále odporúčajú, aby sa obe
stránky pridŕžali Zlatého evanjeliového pravidla: „Všetko, čo chcete, aby
ľudia robili vám, robte aj vy im.“(Mt7, 12), ktoré sa nachádza prakticky
vo všetkých posvätných knihách veľkých svetových náboženstiev.

Prosme teda spoločne za pravdivý dialóg vCirkvi a spoločnosti: aby
sme kráčajúc synodálnou cestou vytrvalosti, trpezlivosti a
vzájomného porozumenia boli pozorní voči skúsenosti ľudí a hnutí
i spoločenstiev. Pápež František dodáva že „potrebujeme komunikovať,
objavovaťbohatstvo každého, daťvyniknúťto, čo nás spája, a s úctou ku
všetkým sa pozeraťna rozdiely ako na možnosťrastu. Nevyhnutný je trpezlivý
a dôverujúci dialógtak, aby osoby, rodiny a spoločenstvá mohli odovzdávať
hodnoty vlastnej kultúry a prijímaťdobro pochádzajúce zo skúsenosti
druhých.“(FT134).

2. ZAMYSLENIE
Jn 17, 1 – 3. 17– 25
Keďto Ježišpovedal, pozdviholoči knebu a hovoril: „Otče, nadišla
hodina: Osláv svojho Syna, abySyn oslávil teba, tak, ako simu dalmoc
nadkaždým telom, abyvšetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večnýživot.
A večnýživotje v tom, abypoznali teba, jediného pravého Boha, a toho,
ktorého si poslal, JežišaKrista. Posväťich pravdou; tvoje slovo je pravda.
Ako si tymňa poslalna svet, aj ja som ich poslaldo sveta a prenich sa ja
sám posväcujem, abyboli aj oni posvätenívpravde. No neprosím len za
nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vomňa, abyvšetci boli jedno
ako ty, Otče, vomnea ja v tebe, abyaj oni boli vnás jedno, aby svet
uveril, že sima typoslal. A slávu, ktorú si tydalmne, ja somdal im, aby
boli jedno, ako smemy jedno – ja vnich a tyvomne. Nech sú tak
dokonale jedno, aby svetspoznal, že sima typoslala že ichmiluještak,
akomiluješmňa. Otče, chcem, abyaj tí, ktorých simi dal, boli somnou
tam, kde som ja, abyvidelimoju slávu, ktorú simi dal, lebo simamiloval
predstvorením sveta. SpravodlivýOtče, svetťa nepozná, ale ja ťa
poznám. Ioni spoznali, že sima typoslal.

Dialóg vCirkvi a spoločnosti ako dialóg či rozhovor dvoch: dvoch
ľudí, dvoch rodín, dvoch cirkví, dvoch politických strán... je príležitosť
spoločne sa pozerať na dôležité témy, otázky spoločného záujmu. Sme
pozvaní viesť dialóg, kde ako východiskový stav je, že obidve strany
dialógumajú hlboký záujem o tému, ktorá je im drahá.

V rámci viery sú to témy spoločného hľadania pravdy o Bohu
i človeku. V otázkach spoločnosti sú to témy týkajúce sa života
človeka na zemi. V týchto témachmajú byť v rámci dialógu všetky
strany rovnoprávne a zorientované. Podmienkou, aby dialóg úspešne
prebiehal, je, aby sa všetky strany vzájomne počúvali a usilovali sa
pochopiť druhú stranu. Cieľom nesmie byť presviedčanie o svojej
pravde, ale spoznávať bohatstvo, postoje a názory druhej strany.
Následne je potrebné nájsť to spoločné v pohľade na diskutovanú
tému. V dnešnom názorovo pestrom a pluralitnom svete sme na
takýto dialóg vlastne „odsúdení“, aby sme sa dokázali na niečom
dohodnúť. Vyššie povedané platí pre každý odborný, teologický,
vedecký, kultúrny, politický dialóg v spoločnosti alebo vCirkvi. Platí
to aj pre každodenný život kresťanov i pre prežívanie viery činnej
v láske, pre „dialógživota“.

Ako prvý dialógmá viesť človek s Bohom. Tento dialóg je modlitba.
Tento dialóg je základom všetkých ostatných rovín dialógu. V tejto
vertikálnej rovine dialógu nás Boh pozýva zdieľať s ním každodennú
realitu života. Je potrebné si uvedomiť, že ide o dialóg v rovine viery.
Teda o dialóg v zmysle stretnutia sa so živým Bohom v srdci každého

6 Farský informátor

ŠIESTA SYNODÁLNA TÉMA

DIALÓG V CIRKVI A SPOLOČNOSTI

Synodálne stretnutie vo farnostiach a spoločenstvách plnísvoju úlohu aj keďneprejde všetky témypodrobne, ale stretáva sa, modlísa a rozjíma nad témami,
ktoré sú pre nich najdôležitejšie, pripomenul na úvod siedmeho zasadnutia Arcidiecézneho synodálneho tímu vKošiciach diecézny koordinátorPeterSýkora.
„Dôležité je, že zakúsia a spoločne prežívajú synodálnu cestu, objavujú nástroje a postupy, ktoré sú pre nich vmiestnom kontexte najvhodnejšie. Synoda chce
rozvíjaťprax a skúsenosťako byťsynodálny, nie len počas tohto procesu, ale aj v budúcnosti,“dodal Sýkora. Pri úvahe nad šiestou synodálnou témou s názvom
DialógvCirkvi a spoločnosti vyjadril presvedčenie , že prvý dialóg, ktorý v kresťanskom živote vedieme je dialógs Bohom, je to modlitba v súkromí, v
spoločenstvách, v kostole.
Úvodnézamyslenie nad témou dialógu nás pridŕža Zlatého evanjeliového pravidla: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“(Mt7, 12). Pápež
František dodáva, že „potrebujeme komunikovať, objavovaťbohatstvo každého, daťvyniknúťto, čo nás spája, a s úctou ku všetkým sa pozeraťna rozdiely ako
namožnosťrastu. Nevyhnutný je trpezlivý a dôverujúci dialógtak, aby osoby, rodiny a spoločenstvámohli odovzdávaťhodnoty vlastnej kultúry a prijímať
dobro pochádzajúce zo skúsenosti druhých“(FT134).
„Bezdialógu zanikne akýkoľvek vzťah, nakoľko dialógje základnou podmienkou každého vzťahu, do ktorého je človek ako tvor sociálny pozvaný. Nech sa teda
nášvzájomnýdialógv spoločnosti i Cirkvi stane jeden zhlavných zdrojov poznania pravdy a zjednotenia,“nachádzame vdruhej úvahe na tému Dialógu
vCirkvi a spoločnosti.
Známym citátom zPavlovho listu Rimanom „Láska nech je bezpretvárky,“(Rim 12, 9–18) začína tretia úvaha, v ktorej sa o komunikácii hovorí, že jej
najdôležitejšou častou nie je hovoriť, byťvýrečný, byťdobrým rozprávačom, maťvedomosti na dokazovanie a názory na vyhlasovanie. Skutočne dôležitév
rozhovore je počúvanie. Biblia ponúka veľa príkladov, kde sa kladie dôrazna počúvanie.
Vzáverečných otázkach na tému DialógvCirkvi a spoločnosti sa podčiarkuje predovšetkým vytrvalosťa trpezlivosťv dialógu, vďaka ktorýmmožno dosiahnuť
vzájomnéporozumenie.
Vspoločnej diskusii, ktorá tentorazprebiehala v online priestore, okrem iného PavolHrabovecký ocenil široký zábera pestrosťtémmedzinárodnej konferencie
o synodalite, ktorá sa uskutočnila v aule Teologickej fakulty vKošiciach. Okrem domácich prednášajúcich sa jej zúčastnili hostia zOlomouca, Hradca Králové,
Prahy a popoludníprostredníctvom sociálnych sietíaj zBostonu, Cincinnati vOhiu, či zPhiladelphie.
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s cieľom budovať svoje osobné poznanie a vzťah s tým, ktorý ako
jediný je vlastníkom absolútnej pravdy! Zanedbaním tohto dialógu
Bohom sa akoby automaticky zanedbáva aj rovina dialógu s
človekom.

V rámci spoločnosti je následne potrebné viesť dialóg a nie monológ.
Dialóg je potrebné viesť aj na úrovni zdieľania života a nie len slov.
Cirkev a spoločnosť sú vzájomne pozvané viesť dialóg v základných
otázkach i problémoch, ktoré aktuálne trápia ľudstvo s cieľom
naplnenia princípu spoločného dobra.

Cirkev je povinná pýtať sa a viesť dialóg s každým človekom v jeho
osobnom hľadaní pravdy.

V konečnom dôsledku je úlohou Cirkvi viesť dialóg s človekom
votázkach posledných vecí a naplnenia či konečného zmyslu človeka
na zemi. Tento dialóg samá viesť na úrovni akéhosi duchovného
vedenia človeka, aby postupne objavoval základný zmysel svojho
jestvovania v Bohu.

Nech teda „dvaja alebo traja“zjednotení v Ježišovommene, alebo aj
vmene spoločného dobra vždy vedú dialóg lásky s cieľom
dosiahnutia lásky vo vzťahu kBohu i k človeku. Nech spoločne
hľadáme čo nás spája a nie rozdeľuje! Pretože bez dialógu zanikne
akýkoľvek vzťah, nakoľko dialóg je základnou podmienkou každého
vzťahu, do ktorého je človek ako sociálny tvor pozvaný.

Nech sa teda náš vzájomnýdialóg v spoločnosti i Cirkvi stane jeden
z hlavných zdrojov poznania pravdy a zjednotenia.

3. ZAMYSLENIE
Rim 12, 9– 18
Láska nech je bezpretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite kdobru. Milujte sa
navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomnevúctivosti,
v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžtePánovi. Vnádeji
sa radujte, v súženíbuďte trpezliví, vmodlitbe vytrvalí. Majte účasťna
potrebách svätých, buďtepohostinní. Žehnajte tých, čo vás prenasledujú
– žehnajte a nepreklínajte!Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!
Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa
knízkym. Nebuďtemúdri sami pre seba. Nikomu sa neodplácajte zlým za
zlé; usilujte sa robiťdobrepredvšetkými ľuďmi. Ak je tomožnéa závisíto
odvás, žite vpokoji so všetkými ľuďmi.
Prís 18, 13
Akodpovedá (niekto) skôr, než(riadne) počuje, (za) bláznovstvo (sa) mu
(to počíta) a (za) hanbu.
Jak 1, 19
Vedzte, bratiamojimilovaní: každýčlovekmá byťrýchly, keďtreba
počúvať, ale pomalýdo reči a pomalýdo hnevu.

Dialóg vnímame ako rozhovor, formu verbálnej komunikácie, ktorou
si nielen vymieňame informácie, ale ktorá ovplyvňuje celý náš život.

Nicky a Sila Lee vyjadrujú v časti Umenie komunikovať (Kniha
o manželstve) to, že najdôležitejšou častou komunikácie nie je
hovoriť, byť výrečný, byť dobrým rozprávačom, mať vedomosti na
dokazovanie a názory na vyhlasovanie. Skutočne dôležité v rozhovore
je počúvanie. Biblia ponúka veľa príkladov, kde sa kladie dôraz na
počúvanie. Nicky a Sila ďalej uvádzajú aj päť typov slabého
poslucháča – rozdávača rád, prerušovača, upokojovača,
zdôvodňovača, odpútavača, ktorí narúšajú dobrú komunikáciu. Našli
sme sa v nejakom type? Ja áno. A je ich viac. A čo nám pomôže
k dobrej komunikácii? Venovanie plnej pozornosti tomu, s kým sa
rozprávame (bez prerušovania), vyhýbanie sa rozptyľovaniu inými
vecami, prejavenie záujmu; to, že budeme počúvať inteligentne bez
kritizovania a uznáme pocity rozprávajúceho sa s nami. Nakoniec ako
posledné spomínajú dávanie rady, ktorúmôžeme dať, iba ak nás o to
požiadajú.

A čo by bola komunikácia bez lásky? V Liste Rimanommôžeme
nachádzať všeobecné smernice pre medziľudské vzťahy založené na
láske, ktorých súčasťou je samozrejme komunikácia. A ako povedala
sv. Matka Tereza: „Každý človek je pre mňa Kristus.“Ak si toto
uvedomím, asi by som celkom ináč vyjadril(a) svoje myšlienky.

Vyžaduje to pokoru. „Ako sa môžeme cvičiťv pokore: Čo najmenej o sebe
hovoriť. Nezaoberaťsa sám sebou. Nechcieťusmerňovaťzáležitosti iných.
Radostne prijímaťopačnénázory a napomenutia. Nevšímaťsi chyby iných.
Ustúpiťv diskusii, aj keďmám pravdu. Byťláskavý a milý, aj keďma niekto
pobúri. Prijímaťnevšímavosť. Vybraťsi vždy to, čo je ťažšie. Vyhýbaťsa
zvláštnostiam.“ (sv. Matka Tereza)

Pane, naplň nás svojím Duchom, aby sme s láskou rozprávali
s blížnymi tak, ako Ty chceš. Aby tak ako vyjadrila sv. Matka Tereza,
sme šírili lásku, kam prídeme. Nech každý, s kým sa stretneme,
odchádza od nás lepší a šťastnejší. Aby sme boli živým vyjadrením
Tvojej láskavosti, nosili ju vo svojej tvári, očiach, úsmeve, vo svojom
pozdrave. Amen.

4. POMOCNÉ OTÁZKY
Dialógsi žiada vytrvalosťa trpezlivosť, ale umožňuje tiežvzájomnéporozumenie.

• Dialóg nie je prostým „rozprávaním dvoch“ alebo viac ľudí. Ale snahou vžiť sa do ich situácie, prijať ich uhol pohľadu. Darí sa nám takto
pristupovať pri komunikácii v našom cirkevnom spoločenstve?
• Aképlatformy /štruktúrypredialógsú vnašej farnosti vybudované?
• Aká je spolupráca a spolužitie medzi rôznymi skupinami a hnutiami vo farnosti? Ako vnímame členov iných hnutí a spoločenstiev

(nezáujem, opovrhovanie alebo príležitosť k obohateniu)?
• Rozvíjame spoluprácu – a teda vzájomnéobohatenie – namedzifarskej úrovni?Na úrovni dekanátu?S rehoľnými a inými spoločenstvami vnašej
oblasti?
• Akú skúsenosťmáme s riešením konfliktov a náročných situácii?
• Ako uskutočňuje našamiestnaCirkevdialógs (a ako sa učíod) ďalších oblastíspoločnosti: sveta politiky, ekonómie, kultúry, svetskej spoločnosti
a odchudobných ľudí?
• Usilujeme sa o dialóg s tými, ktorí žijú mimo „nášho“ cirkevného spoločenstva (príslušníci iných náboženstiev, ľudia bez náboženského

vyznania ...)?
• Ako podporujeme spoluprácu s náboženskými komunitami prítomnýmina našom územía tiežs laickými združeniami a hnutiami amedzi nimi
navzájom ?
• Aké skúsenosti s dialógom a spoločným úsilímmáme spolu s veriacimi iných náboženstiev?
• Akéskúsenosti s dialógom a spoločnýmúsilímmáme spolu s neveriacimi?
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1. 5., NE 3. Veľkonočná nedeľa 8:00 Petrovcen/L
9:15 NacinaVes
10:30 Lesné

2. 5., PO sv. Antanáz, biskup a učiteľCirkvi 16:00 – 18:00 Nacina Ves – spoveď
18:00 Nacina Ves

3. 5., UT sv. Filip a Jakub, apoštoli; bl. Emília Bischierová, panna 17:00 Petrovce n/L
18:00 Nacina Ves

4. 5., ST sv. Florián, mučeník; sv. Silvián, biskup 17:00 – 18:00 Lesné – spoveď
18:00 Lesné

5. 5., ŠT sv. Gotthard, biskup 16:00 – 18:00 Petrovce n/L – spoveď
18:00 Petrovce n/L

6. 5., PI sv. Dominik Savio; sv. Marián, lektor; sv. Ján Sarkander, kňaz amučeník 15:30 – 15:30 Vybuchanec – spoveď
15:30 Vybuchanec
16:45 Petrovce n/L
18:00 Nacina Ves

7. 5., SO bl. Gizela 8:00 Lesné
18:00 Vybuchanec

8. 5., NE 4. Veľkonočná nedeľa 8:00 Lesné
9:15 NacinaVes
10:30 Petrovcen/L

9. 5., PO sv. Pachomius, opát; sv. Beátus, kňaz a pustovník 18:00 Nacina Ves
10. 5., UT sv. Ján z Avily, kňaz; bl. Beatrica, panna 17:00 Petrovce n/L

18:00 Vybuchanec
11. 5., ST sv. Mamert, biskup; bl. Vasil Hopko, biskup amučeník 18:00 Lesné
12. 5., ŠT sv. Nerej a Achilej, mučeníci; sv. Pankrác, mučeník; bl. Imelda, panna 18:00 Petrovce n/L
13. 5., PI PannaMária Fatimská; sv. Servác, biskup; sv. Mária DominikaMazzarello, panna 18:00 Nacina Ves
14. 5., SO sv. Matej, apoštol 18:00 Petrovcen/L
15. 5., NE 5. Veľkonočná nedeľa 8:00 Suché

9:15 NacinaVes
10:30 Lesné

16. 5., PO sv. Ján Nepomucký, kňaz amučeník; sv. Andrej Bobola, kňaz amučeník 18:00 Nacina Ves
17. 5., UT sv. Paschal Baylonský, rehoľník 17:00 Petrovce n/L

18:00 Vybuchanec
18. 5., ST sv. Ján I., pápež amučeník; sv. Klaudia, mučenica; bl. Blandína, panna 18:00 Lesné
19. 5., ŠT sv. Peter Celestín, pápež; sv. Urban I., pápež; sv. Ivo, kňaz 18:00 Petrovce n/L
20. 5., PI sv. Bernardín Sienský, kňaz; sv. Lýdia 18:00 Nacina Ves
21. 5., SO sv. KrištofMagallanes, kňaza spoločníci, mučeníci 18:00 Lesné
22. 5., NE 6. Veľkonočná nedeľa 8:00 Vybuchanec

9:15 NacinaVes
10:30 Petrovcen/L

23. 5., PO sv. Dezider, biskup amučeník 18:00 Nacina Ves
24. 5., UT PannaMária Pomocnica kresťanov; sv. Vincent Lirinský, kňaz 17:00 Petrovce n/L

18:00 Vybuchanec
25. 5., ST sv. Béda Ctihodný, kňaz a učiteľCirkvi; sv. Gregor VII., pápež;

sv. MáriaMagdaléna de Pazzi, panna 18:00 Lesné
26. 5., ŠT NanebovstúpeniePána - PRIKÁZANÝSVIATOK; 15:30 Lesné

sv. FilipNeri, kňaz; sv. Eleuter, pápež; 16:45 Petrovcen/L
18:00 NacinaVes

27. 5., PI sv. Augustín z Canterbury, biskup; sv. Július, mučeník 18:00 Nacina Ves
28. 5., SO sv. Viliam, mních 8:00 Nacina Ves

10:00 Nacina Ves – spoveď
29. 5., NE 7. Veľkonočná nedeľa 8:00 Petrovcen/L

9:15 Lesné
10:30 NacinaVes

30. 5., PO sv. Félix I., pápež; sv. Ferdinand, kráľ; sv. Zdislava 18:00 Nacina Ves
31. 5., UT sv. Petronela, panna amučenica 17:00 Petrovce n/L

18:00 Vybuchanec


