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VoFrancúzsku pristupovalk 1. svätému prijímaniu Paulin Poisset. Farár
obdivoval jeho horlivosťa zbožnosť, no pritom smutneuvažoval:
„Neuplynie ani párrokova užma ani nepozdraví. Začnepiťa kliaťako
väčšina farníkov. Užho vkostole neuvidím.“
Jeho obavy sa všaknesplnili. Paulin zhromaždil okolo seba skupinu detí,
ktoréspolu s ním pristúpili k 1. svätému prijímaniu. Dohodli sa, že sa
budú pravidelne stretávať. Žiaľ, po roku sa ich stretávalo len päť. No
netrápilo ich to. Povedali si, že razmesačne sa budú spovedaťa
pravidelne pristupovaťk svätému prijímaniu. Týmto deťom sa svojou
vytrvalosťou podarilo oživiťnáboženskýživotfarnosti. Keďdorástli,
založili si dobrékatolícke rodiny. (Príkladzknihy autoraMartina Keruľa –

Kmeca – Príklady, myšlienky a citáty.)

Milédeti, dnes máte veľkýdeň. Prvýkrátvživote prijmetePána Ježiša
prítomného vEucharistii do svojho srdiečka. Verím, že vaše čistéa
úprimnéduše sa na to veľmi tešia. Spolu s vami sa raduje aj celénaše
farskéspoločenstvo. Dôverujemevám, že budete súčasťou tohto
spoločenstva dlhéroky.

Milédeti, povzbudzujem vás, aby ste aj po 1. svätom prijímaní
pravidelne prichádzali na svätéomše, spovedali sa a pristupovali
k svätému prijímaniu. Len takbudetemôcťrozvíjaťsvoj duchovnýživot
a upevňovaťsvoju lásku kPánu Ježišovi. Pán Ježišvásmiluje a záležímu
na vás i na vašej budúcnosti. Chce byťvaším priateľom počas celého
života. Chce vás sprevádzať, ochraňovaťa posilňovať na vašej životnej
ceste.

Nech je pre vás povzbudením a príkladom hodnýmnasledovania aj
mladýtaliansky svätecCarlo Acutis, ktorýzomrelna leukémiu ako
pätnásťročný. Carlo sa rádmodlieval ruženec, týždenne sa spovedal
a predkaždou svätou omšou samodlil predsvätostánkom. Hovorieval,
že našim kompasommábyťBožie slovo a Eucharistia centrom nášho
života. Nazýval ju „diaľnicou do neba“.

Milédeti, prajem vám, aby sa dnešnýdeň zaradilmedzi najkrajšie dni
vášho života. Želám vám, aby ste si vbudúcnosti, takako Paulin a jeho
priatelia, aj vyzaložili dobrékresťanskérodinya boli pevnou súčasťou
farských spoločenstiev. Modlím sa aby sa JežišKristus stalpre vás „cestou,
pravdou a životom“, ako sa stalpre svätého Carla Acuta.

VášduchovnýotecEmil
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OZNAMY

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA JÚN

EVANJELIZAČNÝ: Abykresťanskérodiny celého sveta prežívali každodenný
životvkonkrétnych skutkoch nezištnej láskya svätosti.
ÚMYSELKBS: Abykňazi boli čo najvernejším obrazomDobrého
pastiera.

ZO ŽIVOTA FARNOSTI: MÁJ

Pokrstili sme:
MichaelaMičaníková – Lesné

Nech sa vzmáha vmúdrosti, veku a vobľubeu Boha i ľudí!

Opustili nás:
Emil Kirvej – Nacina Ves
Roknarodenia – 1976
JánVarga – Suché
Roknarodenia – 1932
Róbert Farbár – Nacina Ves
Roknarodenia – 1976
FrantišekČerný – Lesné
Roknarodenia – 1942

Odpočinutie večnédaj im, Pane, a svetlo večnénech im svieti,
nech odpočívajú vpokoji.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

PobožnosťkNajsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu v júni bude 10 minút
pred začiatkom svätej omše.
Piatok– 10. 6. 2022 – NacinaVes
Od 9:00 do 18:00 celodenná poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou
oltárnou.
Nedeľa – 12. 6. 2022 – 10:30 – Petrovce n/L
Odpustová slávnosťNajsvätejšej Trojice.
Celebrant a slávnostný kazateľ– PaeDr. ThLic. Ján Dulin, farár
vTrhovišti.
Štvrtok– 16. 6. 2022
Najsvätejšieho Kristovho tela akrvi – prikázaný sviatok
Sv. omše budú takto:
16:30 – Lesné
17:45 – Petrovce n/L
19:00 – Nacina Ves
Po svätej omši vo farskom kostole v Nacinej Vsi bude procesia
so Sviatosťou oltárnou.
Nedeľa – 19. 6. 2022 – tretia nedeľa vmesiaci
Mesačná zbierka na kostolné potreby.
Piatok– 24. 6. 2022
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – neprikázaný sviatok
Sv. omše budú takto:
16:30 – Nacina Ves
17:45 – Petrovce n/L
19:00 – Vybuchanec
Nedeľa – 26. 6. 2022 – 10:30 – Lesné
Odpustová slávnosťNepoškvrneného Srdca PannyMárie.
Nedeľa – 26. 6. 2022 – Zbierkanadobročinné diela Svätého Otca
Streda– 29. 6. 2022
sv. Petra aPavla, apoštolov – prikázaný sviatok
Sv. omše budú takto:
16:30 – Lesné
17:45 – Petrovce n/L
19:00 – Nacina Ves



NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY MÁRIE

Najväčším propagátorom úcty PannyMárie bol sv. Ján Eudes (1601
– 1680). Dôvod úcty kMáriinmu Srdcu videl v úzkom vzťahu úcty
k Ježišovmu Srdcu. Prvá liturgická slávnosť Srdca PannyMárie bola
8. 2. 1648 v diecéze Autun, pre ktorú zostavil texty sám Ján Eudes.
Pius VII. povolil v roku 1805 toto liturgické slávenie tým, čo o to
požiadajú, ale textymali byť zo sviatku PannyMárie Snežnej.
Mnohé mimoriadne udalosti podporovali túto úctu, ako napr.

niektoré udalosti vo Francúzsku v rokoch 1790 – 1800; zjavenie
PannyMárie na Rue de Bac v roku 1830; činnosť sv. AntonaMárie
Clareta, zakladateľa rehoľných inštitútov zameraných na úctu
Máriinho Srdca. Nakoniec Pius IX. povolil 21. 7. 1855 osobitnú omšu
aj ofícium na počesť Srdca PannyMárie podľa textov Jána Eudesa.
Medzitým sa šírilo aj hnutie zasvätiť saMáriinmu Srdcu. Prvá krajina,
ktorá sa s povolením Svätej stolice zasvätila Srdcu PannyMárie, bolo
Taliansko, a to namariánskom kongrese v roku 1897.
V 20. storočí úcta kMáriinmu Srdcu vrcholí. Významné sú zjavenia

Berte Petitovej (1870 – 1943) o bolestnom a nepoškvrnenom Srdci
PannyMárie, zjavenia vo Fatime amystické zjavenia Alexandrine de
Balazar. Najznámejšie sú fatimské zjavenia, kde PannaMária hovorí
Lucii: „Pán Ježiš chce vo svete úctu kmôjmu Nepoškvrnenému Srdcu.“
PápežPiusXII. zasvätil počas druhej svetovej vojny (31. 10. 1942) svet
Srdcu PannyMárie a vroku 1944 ustanovil sviatokNepoškvrneného
SrdcaPannyMárie pre celú Cirkeva určilho na 22. august. Nový
pokoncilovýkalendár(1969) dáva liturgickéslávenieNepoškvrneného
Srdca na sobotu po slávnostiNajsvätejšieho Srdca Ježišovho. Sv. Ján
Pavol II. ho povýšilna povinnú spomienku vo Fatime 13. mája 1982 po
atentáte, ktorýna neho spáchali 13. mája 1981 naNámestísv. Petra.

Pod symbolomMáriinho Srdca Cirkev uctieva jedinečnú lásku
Ježišovej matky kBohu a k jej Synovi amaterskú lásku voči všetkým
ľuďom. Vo fatimskom posolstve sa poukazuje na túto lásku ako na
zvlášť hriechmi sveta zranenú lásku. Sv. Ján Pavol II. v encyklike
Vykupiteľčloveka hovorí o tajomstve vykúpenia: „Toto tajomstvo sa
utvorilo pod srdcom nazaretskej Panny, keďvyslovila svoje „fiat“ (nech
sa stane). Od tej chvíle panenské a zároveň i materské srdce zvláštnym
pôsobením Ducha Svätého nepretržite sleduje dielo svojho Syna
a vychádza v ústrety všetkým, ktorých Kristus objal a stále objíma
svojou nevyčerpateľnou láskou. Preto ajMáriino Srdce musíbyť
matersky nevyčerpateľné. Charakteristická črta tejto materskej lásky,
ktorú BožiaMatka vnáša do tajomstva vykúpenia a do života Cirkvi, je
vyjadrená v jej osobitnej blízkosti človekovi a všetkému, čo sa odohráva
v jeho živote. Vtom spočíva tajomstvo Matky.“

Odpustová slávnosťNepoškvrneného srdcaPannyMárie budevkostole
vLesnom vnedeľu 26. júna 2022 so začiatkom o 10:30.
Srdečnevás pozývame!

FASCINUJÚCE DEJINY SVIATKU NAJSVÄTEJŠEJ
TROJICE A JEHO SYMBOLIZMUS

Viete, že sviatokNajsvätejšejTrojice sa pôvodneneoslavovalpo Turícach?
Vskutočnosti trvalo niekoľko storočí, kým si našiel svojemiesto
v liturgickom kalendári.
Rímskokatolícka cirkev pokračuje v rozjímaní o veľkom tajomstve

Boha aj po sviatku Zoslania Ducha Svätého. V nedeľu po Turícach
totiž slávime sviatokNajsvätejšej Trojice. Tento sviatok poznáme už
mnoho storočí, ale nie vždy ho slávili všetci vCirkvi.

Podľa Katolíckej encyklopédie sa táto nedeľa pôvodne volala
Dominica vacans. Nemala špeciálnu tému ani zameranie. V tom čase
neexistoval špeciálny deň, ktorý by bol zasvätenýNajsvätejšej Trojici,
ale čoskoro vznikla potreba, abyCirkev bližšie definovala svoju
náuku, a tým aj vieru v Boha.
Kacírstvo známeako arianizmus sa začalo šíriťv4. storočí. Arianizmus
spochybňoval tradičnú kresťanskú vieru vexistenciu jedného Boha
v troch božských osobách. BiskupiCirkvi sa preto rozhodli zostaviťsvätú
omšu na počesťNajsvätejšejTrojice, abyznovu potvrdili tento dôležitý
článoknašej viery, ale v liturgickom kalendári preňu nevyčlenili žiaden
konkrétnydátum. Do konca 8. a 9. storočia si všakCirkevpre tento
sviatoknašla perfektnémiesto. Misál s názvomDennýmisál svätého
Andreja vysvetľuje, prečo bola nedeľa najvhodnejším dňom:
Nedeľa je po celý rok zasvätenáNajsvätejšejTrojici, pretožeBohOtec
začaldielo stvorenia práve v „prvýdeň“, Boh Syn vnedeľu ráno vstal
zmŕtvych aDuch Svätýzostúpilna apoštolovvnedeľu na sviatokTuríc.
Okrem toho, žeNajsvätejšiu Trojicu oslavujemevpodstate každú nedeľu,
vzrástla aj potreba zaplniť„prázdnu“nedeľu po sviatkuTuríc. Túto
potrebu zdôrazňovala aj skutočnosť, že práve v tomto obdobídochádza
kvysviackamnovokňazova vminulosti preň neexistovala žiadna
konkrétna liturgia. Ako vysvetľujeDennýmisál svätéhoOndreja:
„SviatokNajsvätejšejTrojice vďačíza svoj vznik práve skutočnosti, že
sobotnévysviacky, ktorésa konali večer, sa predĺžili aždo nasledujúceho
dňa, ktorým bola nedeľa. Na tento deň všakneexistovalporiadny
predpis. Na niektorýchmiestach sa slávila votívna omšaNajsvätejšej
Trojice, vďaka ktorej sa napokon ustanovil samostatný sviatok
NajsvätejšejTrojice.“
Slávenie tohto sviatku po Turícach tiež umožňuje Cirkvi ďalej

uvažovať o Božom tajomstve po prijatí daru Ducha Svätého. Vďaka
tomu lepšie chápeme skutočnosť, že ak chceme naozaj porozumieť
Trojici, musímemaťdar Ducha Svätého. Sami jednoducho
nedokážeme úplne pochopiť, kto je Boh. Nevyhnutne preto
potrebujeme jeho vedenie a inšpiráciu.
Svätá Trojica je jedným z najzákladnejších článkovKatolíckej cirkvi,

a preto je vhodné, aby sme tomuto tajomstvu venovali konkrétnu
nedeľu.

Odpustová slávnosťv chrámeNajsvätejšejTrojice vPetrovciach n/L bude
vnedeľu 12. 6. 2022 so začiatkom o 10:30.
Srdečnevás pozývame!
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Vnedeľu 8. mája 2022 si ruženčiarkyvPetrovciach n/L pripomenuli 100.
výročie založenia Ružencového bratstva. Pri tejto príležitosti privítali
pátra Filipa zdominikánskeho rádu, ktorýviedolmodlitbya predsedal
aj slávnostnej sv. omši, ktorá bola obetovaná za všetkých členov
Ružencového bratstva vPetrovciach n/L. Prinášamevám príhovor
hlavnej horliteľkyAlenyTelepjanovej na úvodstretnutia a tiežpríhovor
starostu obce ŠtefanaRovňáka k tejto príležitosti.
Po sv. omši poďakovali členkyRužencového bratstva kňazom a zvlášťaj
jednej zbývalých dlhoročných horliteliek, Marte Ješkovej, ktorá napriek
zdravotným problémom rada prišla načerpaťnovésilymedzi ostatných
ruženčiarov.
Na závernechýbala tradičná spoločná fotografia všetkých prítomných
členovRužencového bratstva.
Po skončeníoficiálnej časti programu pozval starosta obce ruženčiarkya
ruženčiarovna pohostenie.

Milý duchovný otec Filip a duchovný otec Emil, vážený starosta a
milí ruženčiari!

Dovoľte mi Vás privítať na duchovnej obnove, pri výročí 100 rokov
od založenia Ružencového bratstva pri kostole Najsvätejšej Trojice, tu
u nás v Petrovciach nad Laborcom. Na úvodVám duchovný otec
ďakujem, že ste vyhoveli našej prosbe spolu s nami osláviť tak
významne jubileum práve vMariánskommesiaci, kedy sa ešte viac

utiekame a prosíme o pomoc našu nebeskúmatkuMáriu. Naše
Ružencové bratstvo prešlo duchovnou obnovou v roku 2015 amá
aktuálne 100 členov živého ruženca čiže 5 úplných ruží a 8 členov je
v svätom ruženci. Je milé sa stretnúť po tak náročnej dobe pandémie
a pripomenúť si, že už naši predkovia – naše mamya staré mamy,
ktoré dnes slávia deňmatiek vedeli rozoznať dôležitosťmodlitby
posvätného ruženca. Ich múdrosťou sa nechajme inšpirovať. Ruženec
je modlitba osobná, rodinná, ale hlavne spoločenská udalosť v našom
živote, ktorá nás približuje k poznávaniu života Ježiša Krista o to viac
sa teším, že ste vybrali tak krásnu tému: Ovocie modlitby ruženca.
Verím, že nás Vaše slová posilnia a povzbudia ešte viac mať v úcte
modlitbu posvätného ruženca. Práve v tejto ťažkej dobe, pandémie
a konfliktu naUkrajine sa potrebujeme ešte viac spojiť vmodlitbe
a prinášať povzbudenie a nádej pre každodenný život. Ako pamiatku
na dnešný deň sme pripravili pre našich členom ružence, ktoré Vás
poprosím požehnať pri dnešnej slávnosti.

Prajem všetkým prítomným peknýduchovný zážitok.
Vitajte a Pochválený buďJežiš Kristus.

(Príhovorhlavnej horliteľkyRužencového bratstva vPetrovciach n/L
AlenyTelepjanovej na úvodduchovnej obnovypri príležitosti 100.
výročia založenia Ružencového bratstva.)
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STOROČNICA RUŽENCOVÉHO BRATSTVA
V PETROVCIACH N/L



Dôstojný otec Filip, dôstojný otec Emil, vážení členovia
ružencového bratstva, vážení veriaci!

100 rokov v živote obce to je vlastne vystriedanie štyroch, možno
piatich generácií. Nikto z nás, ktorí sme tu prítomní, nebol pri
zakladaní Ružencového bratstva v našej obci. Môžem teda povedať, že
je to najstarší živý spolok v Petrovciach nad Laborcom.
Ak by sme sa na to pozreli zo širšieho hľadiska, porovnateľne starý

by bol iba hasičský spolok, ktorý vznikol asi v roku 1926. Jeho cieľom
bolo chrániťmajetky ľudí a hasiť požiare, ktorých bolo v tom čase
dosť. Napríklad v roku 1922 ľahla popolom polovica našej obce – aj to
prispelo k založeniu hasičského spolku.
Ružencové bratstvo vzniklo s iným zámerom – predchádzať

duchovnému pustošeniu a formovaťmyslenie a postoje veriacich, aby
všeobecne nedochádzalo ku konfliktom. Z iskry nedorozumenia,
nevraživosti alebo nevysporiadaných krívdmôže ľahko vzniknúť
oheň otvoreného konfliktu. A práve modlitba ružencamá upokojiť
myseľčloveka a upriamiť ho na podstatné hodnoty a nasmerovať jeho
myšlienky kBohu.
Pred 100 rokmi bola naša obec filiálkou starobylej farnosti

Narodenia PannyMárie vMichalovciach a naším vtedajším kňazom
bol kanonikAlexander Oppitz. Neviem, koľko bolo vtedy prvých
členov tohto bratstva, väčšinou sem patrili staršie ženy, ktoré so
svojimi životnými skúsenosťami už chápali význam tejto – pre nás

mladých – dlhej modlitby
Ruženca. A vďaka ich
pôsobeniu sa kruh členov
postupne rozširoval a čo je
najdôležitejšie – udržal do
dnešných dní. Viem, že
v súčasnosti patrí k členom
bratstva asi 100 veriacich
z Petroviec, čo je vlastne
jedna desatina našich
obyvateľov. A viem, že do
Bratstva živého ruženca
u nás patria zástupcovia
viacerých generácií a tak sa
udržiava kontinuita tohto
spoločenstva. Navyše dnes
už nie je zvláštnosťou, že do
Ružencového bratstva
patria aj muži, tých by však
mohlo byť viac.
Som veľmi rád, že

môžeme byť pri oslave
storočnice práve tohto
duchovného spolku.
Ruženec je totiž nielen
modlitba, ale aj duchovná zbraň, ktorou samôžeme brániť pred
nástrahami sveta. To nie súmoje slová, to povedalo veľa svätcov
a zdôraznila to aj PannaMária vo Fatime.
Som rád, že v našej obci takýto spolok je, že napomáha riešeniu

konfliktov vmedziľudských vzťahoch, susedských problémoch ale aj
rodinných či generačných nedorozumení. Je to pre mňa zárukou
pokojnej existencie a dobrýchmedziľudských vzťahov v obci.
Želám vám, milé členky a členovia Ružencového bratstva,

vytrvalosť vmodlitbe, prílev nových členov a vám, duchovní otcovia,
mnoho podnetnýchmyšlienok pre povzbudzovanie veriacich.

(Príhovorstarostu obcePetrovcen/L Ing. ŠtefanaRovňáka na úvod
slávnostnej bohoslužbyk 100. výročiu vzniku Ružencového bratstva)
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Vsobotu 21. 5. 2022 sa 11 členovRužencového bratstva zPetroviecn/L zúčastnilo stretnutia ruženčiarovvdominikánskom kostole vKošiciach.
Bolo to vpredvečerblahorečenia zakladateľkyformyživého ruženca – Pauliny Jaricotovej zFrancúzska.



1 . ZAMYSLENIE
Ef5, 1-11
NapodobňujteBoha akomilovanédeti a žite v láske tak, ako ajKristus
miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dara obetu ľúbeznej
vône!Smilstvo a akákoľveknečistota alebo lakomstvo nech sa ani len
nespomenúmedzi vami, ako sa patrína svätých, animrzkosťani hlúpe
reči a neprístojnéžarty, lebo to sa nesluší; radšej vzdávajte vďaky... Nech
vás niknezvedie prázdnymi rečami, lebo za to prichádzaBožíhnevna
neposlušných synov. Preto nemajte s nimi ničspoločné. Kedysi ste boli
tmou, ale terazste svetlom vPánovi. Žite ako deti svetla!Ovocie svetla je
vkaždej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi,
a nemajte účasťna jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte.

Pavol dáva rady veriacim vEfeze a upozornenie, aby napodobňovali
Boha. Aby sa učili rozlišovať, čo je Božie od toho, čo nie je jeho. Nie je
to jednoduchá úloha, preto ponúka svoju skúsenosť, tvrdú kritiku
toho, čo isto nemôže byť od Boha. Neberie ale veriacim vlastnú
zodpovednosť, lebo zdôrazňuje, že oni sami musia „skúmať, čo sa páči
Pánovi“. Oni samusia naučiť rozlišovať: žiť s Duchom vo svetle a nie
s tými, ktorí ich chcú zviesť do tmy. Musia sa učiť, aká je Božia vôľa
pre nich.
Čo je ale Božia vôľa? Thomas Merton ponúka takúto odpoveď: „Ak
chcete vedieť, čo sa rozumie pod slovami Božia vôľa, je jeden spôsob.. .
Božia vôľa sa určite nachádza vo všetkom, čo sa od nás požaduje, aby
smemohli byťjeden s druhým zjednotenív láske.“Boh vedie ľudí
k láske v spoločenstve. Diabol vedie človeka k samote a oddeleniu.
Cesta diabla je samota. V samote niet spoločenstva, v samote niet
dialógu, v samote som len ja sám. Môj názor amôj pohľad. Dokonca
už aj „môj boh“ a nie „Otče náš“.
Božia vôľa je, aby sa jeho deti nebáli jeden druhého, diabol používa
taktiku klamlivého oddeľovania sa od „nečistých“, „hriešnych“.
Merton ukazuje, ako sa diabol nebojí zneužiť Božiu vôľu pre seba:
„Boh chce, aby ste robili to, čo je správne. Vy ale máte vnútorné hnutia,
ktoré vám príjemným pocitom uspokojenia hovoria, čo je správne. Preto
keďsa do toho budú druhísnažiťpliesťa primäťvás k tomu, aby ste
robili niečo, čo nevyvoláva tento pekný pocit vnútorného uspokojenia,
citujte Písmo, povedzte im, že musíte viac počúvaťBoha než ľudí,
a potom choďte a robte svoju vôľu, robte to, čo vám prinesie tento
príjemný hrejivý pocit.“
Kde je Božia vôľa prítomná, nemiznú síce problémy, ale niet medzi
ľuďmi rozdelenia. Kde sa uskutočňuje ľudská vôľa, umiera Cirkev.
Rozlíšenie Božej vôle je preto nielen dôležité pre duchovný osoh
veriacich, ale pre životaschopnosťCirkvi, ktorá chce ponúkať Ježišov
život v hojnosti. Rozhodnutia Cirkvi, ktorá vie rozlišovať, budú
Božími.
Aj preto sa vDuchu pýtame a rozlišujeme Božie od nie-Božieho: Čo
pre nás znamená „spoločné rozlišovanie Božej vôle“ a „spoločné
rozhodovanie sa“? K akému postoju to vedie nás v našej farnosti?
Rozlišujeme, kto má akú úlohu vo farnosti (napr. podľa využitia darov
pre dobro nášho spoločenstva)? Čo by pomohlo v našej farnosti lepšie
realizovať duchovné rozlišovanie? Máte skúsenosť so stratou dôvery
v kňaza? Ako by sa tomu dalo predísť? Čo bynapomohlo väčšej
transparentnosti v našej farnosti? Sme ochotní zmeniť zvyky
a zaužívané schémyna základe toho, čo sme pri spoločnom
rozlišovaní objavili ako nový podnet Ducha svätého alebo ostávame
pri pradávnych zvyklostiach? Komunikuje sa v našej farnosti pri
rozhodovaní o závažných veciach?

2. ZAMYSLENIE
Gn 3, 9
IzavolalPán, Boh, Adamaa povedalmu: „Kde si?“
Ex3, 4
KeďPán videlprichádzaťMojžiša, Boh naňho ztŕňového kríka zavolal:
„Mojžiš, Mojžiš!“On odpovedal: „Tu som.“
Lk 1, 35 - 38
Anjel jej odpovedal: „Duch Svätýzostúpi na teba amocNajvyššieho ťa

zatieni. A preto aj dieťa bude sa volaťsvätým, bude to BožíSyn. Aj
Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Užje v šiestommesiaci.
A hovorili o nej, že je neplodná!Lebo Bohu ničnie je nemožné.“Mária
povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sami stanepodľa tvojho slova.“

Boh človeka volá. Je to jedna z najväčších aktivít Boha v živote človeka
od narodenia až po prechod od večnosti. Boh každého volá osobne
a osobne na toto Božie volanie má aj každý človek odpovedať. Podľa
definície sv. Anzelma je naša osobná odpoveďna Božie volanie
definovaná pod pojmom viera. A teda podstatou našej viery v Boha je
celoživotné odpovedanie na Božie volanie, na Božie pozvanie.
Našej odpovedi predchádza rozlišovanie a rozhodovanie podľa
„merítka“ nakoľko sme našimi schopnosťami, našimi možnosťami na
to zdatní. Do toho nám všetkým krásne odpovedá sv. Ján Bosco, ktorý
píše: „Boh nepovoláva schopných, ale uschopňuje povolaných.“V tejto
logike by človek nemal rozhodovať a rozlišovať svoje povolanie podľa
toho, či na „to“ má, ale skôr, čo je pre naplnenie tohto Božieho
povolania schopný stratiť, obetovať?
Prvou podmienkou pri rozlišovaní a rozhodovaní musí byť viera.
Božie povolanie zostáva ako i iné Božie atribúty (milosrdenstvo, láska,
prozreteľnosť, vôľa...) pre človeka sčasti poodhalené, ale z veľkej miery
ako ľadovec tajomstvom. A teda otázky „prečo, ako...?“ sa budú
nášmu rozumu natískať po celý život. Ak by sme ale čakali na úplné
odhalenie všetkých detailov nášho povolania, nedočkali by sme sa
svojho rozhodnutia nikdy. Rozlišovanie a rozhodovanie preto musí
byť nezastupiteľne sprevádzané našou osobnou dôverou Bohu, že sa
postará a dá potrebnú silu i schopnosti. A preto, hoci sa Božie
pozvanie bude neraz vymykaťnašej logike, nesmie sa vymykaťnašej
viere, že aj keďnechápem, verím. Nikdynečakajme 100 % istotu
postavenú na úplnej odpovedi zo stranyBoha, ale hľadajme istotu
vo viere v Povolávajúceho. Každýmá svoju nezastupiteľnú hodnotu,
svoje neoceniteľné poslanie. A Božie volanie keďže je zhora, vedie
človeka hore, bližšie k Bohu. Príkladom nám je Jób, ktorý v tom
najväčšom utrpení vyriekol tie najhlbšie slová viery: „Aj keby si ma
znivočil, neprestanem ti, Bože, dôverovať, nezachveje sa moja viera
v teba.“ (por. Jób 13, 15)Alebo aj PannaMária, ktorej rozlišovanie
a rozhodovanie bolo podmienené výlučne vierou Bohu.
Druhou podmienkou pri rozhodovaní a rozlišovaní mojej úlohy,
miesta či povolania v živote je vedomie základného povolania človeka
k životu a láske.
Prvá úroveň povolania je ľudská, kde Boh každého z nás najprv
povoláva k životu. A to životu naplno! Máme sa plne v tomto živote
realizovať amať tak naplnenie a radosť. K tomu je ale nutné dodať, že
nie je možná správna realizácia seba bez prekračovania seba, bez
prekonávania seba a bez premáhania svojho egoizmu. Povolanie
k existencii je teda povolaním Božej lásky. Boh nás povolal k životu
z lásky, a nie z recesie! Znakom hlbokého povolania k životu je asi
najsilnejšia túžba po živote v každom z nás. (Gn 1 a 2)
Druhou úrovňou povolania je povolanie k šťastiu – láske. Boh
povoláva človeka, aby bol šťastný a dávamu všetkymožné
predpoklady k tomuto uskutočneniu. Aj tu je znakom Božieho
volania človeka k šťastiu to, že Boh vložil túto nenásytnú túžbu po
šťastí do každého z nás. Šťastie je bod, kam nás to všetkých ťahá!
A hoci si mnohí šťastie predstavujú rôzne (peniaze, auto, šaty, moc...),
predsamôžeme povedať, že to jediné a opravdivé šťastie človeka je
ukryté v láske – v schopnosti milovať a byťmilovaný. Láska je teda
podmienkou šťastia, pretože, ako to napísal sv. Ján Pavol II.: „Človek
nemôže žiťbez lásky. Človek ostáva sám sebe nepochopiteľnou bytosťou
a jeho životu chýba zmysel, ak sa mu nezjavíLáska, ak sa nestretne
s Láskou, ak ju nezakúsi a určitým spôsobom si ju neosvojí, ak nemá
na nej živú účasť.“ (RH10)A tak druhou úrovňou Božieho volania
človeka je povolanie k šťastiu a láske. Preto aj základným prikázaním,
ktoré treba vnímať ako Božie povolanie k láske, je prikázanie milovať
Boha a blížneho. (Dt 6, 5; Lv 19, 18)
Samotné povolanie k životu, šťastiu a láske sa vždy spája
s nasledovnou treťou úrovňou povolania k večnému životu, teda

6 Farský informátor

SIEDMA SYNODÁLNA TÉMA

ROZLIŠOVANIE A ROZHODOVANIE

IX. stretnutie ASTna tému Rozlišovanie a rozhodovanie sa uskutočnilo vo štvrtok 19. mája dopoludnia na ABUvKošiciach.
Arcidiecézny koordinátorPeterSýkora informoval, že vKošickej arcidiecéze funguje rámcovo 80 synodálnych spoločenstiev a pre tých kňazov, ktorísa do
synodálneho procesu nateraznezapájajú pripravuje mail s výzvou, aby sa podelili s odpoveďou na otázku čo bolo príčinou, že sa aktívne nezúčastňujú
diecéznej fázy prebiehajúceho synodálneho procesu.

Prítomníčlenovia živo diskutovali o svojich postrehoch na ceste synodality v jednotlivých spoločenstvách, ktorézastupovali.
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s povolaním kviere v Boha skrze vieru v Ježiša Krista a krstnúmilosť.
Pretože ak by bolo povolanie k životu, šťastiu a láske časovo
obmedzené, bolo by len čiastkové, krátke, neúplné a tým nedokonalé.
Ale Boh dáva povolanie, aby trvalo večne! K tomu preto Boh
povoláva k viere a živému vzťahu s Ním skrze krst a vieru, čo je
nutnou podmienkou k tomu, aby sa tie predošlé povolania naplnili
a stali sa trvalými a dokonalými, podľa slov Spasiteľa. (Mk 16, 16; Jn 3,
15; Jn 6, 47)
Štvrtou úrovňou povolania je špecifické povolanie každého z nás,
v ktorom sa špecifickým spôsobom naplno rozvinie, naplní
a uskutoční povolanie v predošlých 3 úrovniach. Je to povolanie
vmanželstve, kňazstve, zasvätenom živote alebo aj konkrétnom
povolaní či úlohe v rámci spoločnosti a Cirkvi. K tomu nás učí Cirkev
slovami: „Všetci veriaci, každého stavu a stupňa, sú povolaník plnosti
kresťanského života a k dokonalej láske.“ (LG 40)A tak špecifické
povolanie či úloha v živote má byť špecifickým spôsobom rozlišované
podľa tohto cieľa.
A treťou podmienkou pri rozlišovaní a rozhodovaní je zmysel pre
obetu, pretože žiadne poslanie dané Bohom sa nerozvinie a nenaplní
bez zmyslu strácať kvôli vyšším cieľom. Sám sv. Pavol nám je v tom
veľkým povzbudením, keďpíše: „Všetko pokladám za stratu pre
vznešenosťpoznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil
a pokladám za odpadky, aby som získalKrista.“ (Flp 3, 8)
Nech sa teda každýdôkladne rozhoduje a rozlišuje Boží hlas vo
svojom živote každýdeň tak, aby sme v konečnom dôsledku boli
svedkami svojho vlastného naplnenia človečenstva v Bohu. Modlime
sa preto každýdeň slovami sv. JánaMáriu Vianneyho, ktorý
každodenne prosil Boha: „Pane, zošli na mňa svojho Ducha, aby som
vždy hlbšie spoznával kto si ty a kto som ja.“

3. ZAMYSLENIE
Jak 1, 5
Akniekomu zvás chýbamúdrosť, nech si prosíodBoha, ktorýdáva
všetkým štedro a bezvýčitky, a dostane ju.

KeďBožiamúdrosť príde do akejkoľvek situácie, výsledkommôže byť
požehnanie, aké sme si predtým ani nepredstavovali. Múdre
rozhodnutia sú také, s ktorými sme spokojní aj neskôr. Spätne
žasneme nad Božoumilosťou a vedením, ktoré nám Boh dal, keďsme
ho hľadali. Správne rozhodnutia prinášajú dobré ovocie:

Poznáte ich po ovocí. Veďči oberajú ztŕnia hrozná alebo zbodliakov
figy?Takkaždýdobrý strom rodídobréovocie, kým zlý strom rodízlé
ovocie. Dobrý strom nemôže rodiťzléovocie a zlý strom nemôže rodiť
dobréovocie. (Mt7, 16 - 18)
AleovocieDucha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota,
vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. (Gal5, 22)

Každýdeňmusíme urobiť veľké množstvo rozhodnutí. Pri niektorých
sa ani nezastavíme a urobíme ich automaticky. Pri niektorých
musíme veľmi starostlivo zvážiť našu voľbu. Vo všetkom by sme však
mali hľadaťBožiu vôľu. Chce Boh pre mňa to isté čo chcem ja? Ako
spoznať jeho vôľu?

Naučmaplniťtvoju vôľu, lebo ty simôjBoh; na správnu cestu nechma
vedie tvoj dobrýDuch. (Ž143, 10)

Ježiš nás učí vmodlitbe prosiť, aby sa vôľa nášho Otca stala tak isto
ako na nebi, aj na zemi (por. Mt 6, 10), a jej uskutočňovaním vo
svojom živote odpovedať na pozvanie do nebeského kráľovstva (por.
Mt 7, 21), aby smemali život a aby sme ho mali v hojnosti (por. Jn 10,
10). Božia vôľa je aj v tom, že nás stvoril s rôznymi darmi a talentami.
Ak sa ich snažíme rozvíjať, isto nie sme ďaleko od Božej vôle. Svoje
kritéria pre rozhodovania nám náš Stvoriteľzanechal aj vDesatore
a v hlase nášho svedomia. Hovorí k nám tiež ústami svojho vteleného
Syna, ako o tom svedčí Sväté písmo. Zosiela nám svojho Ducha, spolu
s darom rozlišovania. Starostlivý Boh nám našepkáva svoju vôľu aj cez
stvorený svet a cez udalosti a okolnosti nášho života. Máme sa pýtať,
čo nám tým Boh chce povedať, k čomu nás chce pozvať. Je dobré vziať
skúsenosť do modlitby a rozlišovať.

Napočiatku stvorilBoh nebo a zem. Zem všakbola pustá a prázdna, tma
bola nadpriepasťou aDuch Božísa vznášalnadvodami. Tu povedal
Boh: „Buďsvetlo!“a bolo svetlo. Boh videl, že je to dobré;
i oddelil svetlo odtmy. A Boh nazval svetlo „dňom“a tmu nazval
„nocou“. (Gn 1, 1 - 5)

Rozlišovanie v sebe etymologicky ukrýva obraz sita a doslova
znamená preosievanie. Vyjadruje schopnosť, ale aj vytrvalosť a
odvahu oddeľovať akoby sitom jedno od druhého, odvahu robiť
medzi vecami rozdiel, vniesť poriadok. Už pri stvorení sveta Boh
rozlišoval: robil rozdiel, oddeľoval a stvoreniam dával vlastné mená
(por. Gn 1). Úlohou človeka je pokračovať v tomto diele: udržiavať
usporiadanýsvet (por. Gn 1, 28) a všetkémudávaťmená (por. Gn 2, 19).
To platí aj v rozhodovaní: pravdivé pomenovanie a usporiadanie
všetkých relevantných faktov prináša dostatok jasnosti pre
zodpovedné rozhodnutia.

A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto abydosiahli
porušiteľnýveniec, myvšakneporušiteľný. Ja teda takbežím, nie ako
na neisto, takbojujem, nie akoby som bildo vetra. (1 Kor9, 25 - 26)

Výkon športovca na pretekoch závisí od kvality jeho prípravy. Čím
dôležitejšia je súťaž, tým kvalitnejšia a komplexnejšiamusí byť aj
príprava. Pred dôležitou súťažou bývajú intenzívne a cielené tréningy.
Športovec prezieravo investuje úsilie do rozhodujúcich cvikov,
nestráca čas ani sily ničím, čo by pre dané preteky bolo zbytočné alebo
zanedbateľné. Podobne je to a aj s prípravou na dôležité rozhodnutia:
vyžaduje si čas na sústredenie, aj vhodné podmienky a naše cielené
úsilie. K dobrému rozhodnutiu je nevyhnutné zohľadniť seba samého,
svoje sily, svoju konkrétnu životnú situáciu, svoje konkrétne a reálne
možnosti aj svoju vnútornú dispozíciu.
Je dobré ešte poznamenať, že štart pretekov nezávisí od pripravenosti
športovcov. Je daný a na nikoho sa nečaká. Podobne to býva
s chvíľami, keďsa treba rozhodnúť. Prichádzajú vo svojom čase. Ak
nie sme pripravení urobiť naše vlastné rozhodnutie, veci bývajú
nezriedka rozhodnuté za nás.
Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že si nám dal tak veľa ciest a spôsobov,
ktorýmimôžeme hľadaťTeba a tvoju vôľu. Prosíme Ťa, vylievaj na nás
hojne svojho Ducha Svätého, aby sme všetok náš čas a energiu
venovali iba hľadaniu a plneniu tvojej vôle.
Amen.

4. POMOCNÉ OTÁZKY

Vsynodálnomduchu konámerozhodnutia na základe rozlišovania toho, čo Duch Svätýhovoríprostredníctvom celého nášho spoločenstva.

- Čo rozumiem pod pojmom „spoločné rozlišovanie“? K akému postoju nás to môže viesť v našej farnosti?
- Kladie sa dôrazna rozlišovanie vdôležitýchmomentoch napr. taktiežpri spoločnejmodlitbe, liturgii, pri využívaníchariziem, prítomných
v spoločenstve?
- Majúmožnosť všetci členovia vášho cirkevného spoločenstva podieľať sa na rozhodovaní? Čo by im k tomumohlo pomôcť? Čo im v tom
môže brániť?
- Čo by smevnašom spoločenstvemohli urobiťlepšie pre spoločnéduchovnérozlišovanie (akámetóda formácie)?
- Máte skúsenosť so stratou dôvery v kňaza vo vašej farnosti? Čím by tomu šlo predísť?
- Čo bymohlo pomôcťk lepšej transparentnosti života vašej farnosti?
- Využívame doterajšie nástroje, ktoré máme kdispozícii (pastoračná, ekonomická rada), pre zmapovanie situácie vo farnosti?
- Smeochotnímeniťzvykya zažitéschémyna základe toho, čo smev spoločnom rozlišovaníobjavili ako novýpodnetDucha Svätého?Nelipneme
radšej na tom, abybolo zachovanéto, čo sa „odjakživa“robilo?
- Dochádza k rozhodovaniu vo vašej farnosti po príležitostiach ku konzultácii, k počúvaniu a výmene názorov?
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30. 5., PO sv. Félix I., pápež; sv. Ferdinand, kráľ; sv. Zdislava 16:00 – 18:00 Nacina Ves – spoveď
18:00 Nacina Ves

31. 5., UT sv. Petronela, panna a mučenica 17:00 Petrovce n/L
18:00 Lesné

1. 6., ST sv. Justín, mučeník 17:00 – 18:00 Lesné – spoveď
18:00 Lesné

2. 6., ŠT sv. Marcelín a Peter, mučeníci; sv. Blandína a Albína (Blanka), mučenice 16:00 – 18:00 Petrovce n/L – spoveď
18:00 Petrovce n/L

3. 6., PI sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci 16:30 – 17:00 Vybuchanec – spoveď
17:00 Vybuchanec
18:00 Petrovce n/L
19:00 Nacina Ves

4. 6., SO sv. Kvirín, biskup amučeník; sv. FrantišekCaracciolo, kňaz 8:00 Lesné
19:00 Vybuchanec

5. 6., NE NedeľaZoslaniaDucha Svätého 8:00 Petrovcen/L
9:15 NacinaVes
10:30 Lesné

6. 6., PO sv. Norbert, biskup; sv. Kaludius, biskup 18:00 Nacina Ves
7. 6., UT sv. Róbert, opát 17:00 Petrovce n/L

18:00 Vybuchanec
8. 6., ST sv. Medard, biskup 18:00 Lesné
9. 6., ŠT sv. Efrém, diakon a učiteľCirkvi; sv. Richard, biskup 18:00 Petrovce n/L
10. 6., PI celodenná poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou 9:00 – 18:00 Nacina Ves

bl. Diana, panna 18:00 Nacina Ves
11. 6., SO sv. Barnabáš, apoštol; bl. Jolana 8:00 Nacina Ves

15:30 Petrovce n/L
12. 6., NE NedeľaNajsvätejšejTrojice 8:00 Lesné

9:15 NacinaVes
10:30 Petrovcen/L

13. 6., PO sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľCirkvi 18:00 Nacina Ves
14. 6., UT sv. Elizej; sv. Valér a Rufín, mučeníci 17:00 Petrovce n/L

18:00 Vybuchanec
15. 6., ST sv. Vít, mučeník; sv. Germana, panna 18:00 Lesné
16. 6., ŠT NajsvätejšieKristovo telo a krv(BožieTelo) 16:30 Lesné

PRIKÁZANÝSVIATOK 17:45 Petrovcen/L
19:00 NacinaVes

17. 6., PI sv. Nikander aMarcián, vojaci amučeníci 18:00 Nacina Ves
18. 6., SO sv. Gregor Barbarigo, biskup 15:30 Vybuchanec

18:00 Lesné
19:00 Petrovcen/L

19. 6., NE 12. nedeľa vCezročnom období 8:00 Suché
9:15 NacinaVes
10:30 Vybuchanec

20. 6., PO bl. Margita Ebnerová, panna 18:00 Nacina Ves
21. 6., UT sv. Alojz Gonzága, rehoľník 17:00 Petrovce n/L

18:00 Vybuchanec
22. 6., ST sv. Paulín z Noly, biskup; sv. Ján Fišer, biskup a sv. Tomáš Morus, mučeník 18:00 Lesné
23. 6., ŠT sv. JozefCafasso, kňaz; bl. Mária Rafaela, panna 18:00 Petrovce n/L
24. 6., PI Najsvätejšie srdce Ježišovo – neprikázaný sviatok 16:30 Nacina Ves

17:45 Petrovce n/L
19:00 Vybuchanec

25. 6., SO Nepoškvrnené srdce PannyMárie 11:00 Lesné
26. 6., NE 13. nedeľa vCezročnom období 8:00 Petrovcen/L

9:15 NacinaVes
10:30 Lesné

27. 6., PO sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľCirkvi; sv. Ladislav 18:00 Nacina Ves
28. 6., UT sv. Irenej, biskup amučeník 17:00 Petrovce n/L

18:00 Vybuchanec
29. 6., ST sv. Petera Pavol, apoštoli - PRIKÁZANÝSVIATOK 16:30 Lesné

17:45 Petrovcen/L
19:00 NacinaVes

30. 6., ŠT Prví sv. mučeníci Cirkvi vRíme; sv. Oto, biskup 18:00 Lesné




