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Sláva Isusu Christu
Istý chlapec píše. Bol som v škole a cítil
som sa zle. Vysvetlil som svoju nemilú
situáciu triednej učiteľke, ktorá ma poslala
ku školskej lekárke. Tá mi zmerala teplotu a
kázala mi, aby som si ľahol. A hneď zavolala
mojej mame. Mal som žalúdočnú virózu so
všetkými
nepríjemnými
prejavmi.
Z
telefonátu, ktorý som zachytil, som pochopil,
že pôjdem domov. Okamžite sa mi uľavilo a
zadriemal som. Prebudil som sa na zvuk,
ktorý ma prenikol ako ostrý mráz. Bol to hlas
mojej mamy. Z každého jej slova boli cítiť
materinské obavy. „Ach,“ vzdychla, keď ma
zazrela ležať. A vtedy mi svitlo. Mama ma
prišla vziať domov. Čo ak moji kamaráti
uvidia, ako ma vedie zo školy? Čo ak sa
pokúsi objať ma? Veď všetci sa mi
vysmejú... Hrozila mi potupa. Už som počul,
ako si robia posmešky. Videl si, ako mu
mamička utiera čielko? Sadol som si a
hľadel v ústrety žene, ktorá ku mne kráčala
s najkrajnejšou ľútosťou. Práve táto ľútosť
sa mi nanajvýš protivila. V súcite každej
matky sa skrýva túžba mať svoje „malé“
dieťa. Práve táto malosť a bezmocnosť

rozhodne nemajú s frajerom nič spoločné.
„Mami,“ zašepkal som skôr, než stihla niečo
povedať. „Mohla by si ísť predo mnou?
Nechcem, aby moji kamaráti videli, že ma
berieš domov.“ Nepovedala nič. Otočila sa a
vyšla z ambulancie, zo školy, išla priamo k
autu. Odtiaľ ma s materinskou láskou
zaviezla domov, opýtala sa ma, ako mi je, a
postarala sa o to, aby som si šiel v pokoji
ľahnúť. Bol som si istý, že síce len o chlp,
ale moja povesť frajera neutrpela. Usínal
som v takmer dokonalej pohode. Ešte v tú
noc som však o svojej „frajerine“ znova
premýšľal. Prišiel za mnou otec. Spýtal sa
ma, ako sa mám. Povedal som mu, že
dobre. Potom sa na mňa vážne pozrel. Mal
by si sa zamyslieť nad tým, ako sa správaš
k iným.“ A potom to zaklincoval: „Nikdy sa
nehanbi za to, že ideš s mamou.“ K tomu
nebolo potrebné nič dodať. Vedel som, že
ocko má pravdu, a hanbil som sa, že som
sa hanbil za mamu. A nesprávajú sa takto aj
mnohí kresťania? Keď Ježiš umieral na
kríži, vo svojej poslednej vôli nám zanechal
matku.

„Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: ,Žena, hľa, tvoj
syn!‘ Potom povedal učeníkovi: ,Hľa, tvoja matka!‘ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe“ (Jn
19, 26–27). Sme Ježišovi milovaní učeníci, jeho mladší súrodenci (pozri Hebr 2, 12). Nám
patrí jeho nebeský domov, náš je jeho Otec i jeho matka. No koľko kresťanov ju skutočne
pozýva do svojho domu? Priveľa katolíkov a pravoslávnych kresťanov zanechalo bohaté
dedičstvo mariánskej úcty. Zastrašili ich polemiky fundamentalistov, zahanbili posmešky
teológov alebo ich zarazili dobre mienené, no pomýlené ekumenické výklady. Sú šťastní, že
majú mamu, ktorá sa za nich modlí, varí im a stará sa o domácnosť, ale želajú si, aby zostala
niekde vo svojej izbičke, keď prídu na návštevu ľudia, ktorí sa tvária, akoby mama nepatrila k
rodine. V tomto mesiaci máj môžeme všetci prehodnotiť a vylepšiť svoj vzťah k Matke –
Panne Márii. Nehanbi sa modliť k nej.
o. Rastislav (farár)

"Milosrdní ako otec"
Drahí bratia a sestry, prežívame rok
milosrdenstva, ktorý so sebou prináša aj nádherné
logo, na prvý pohľad možno niekomu až
nesympatické, ale plné symboliky a nádeje.
Logo spolu s mottom výstižne vyjadrujú Svätý
rok milosrdenstva. Logo – dielo Fr. Marka I.
Rupnika, SJ – prezentuje malú summu teologickú k
téme milosrdenstva. Ponúka obraz dôležitý pre
prvotnú Cirkev: totiž Syn nesúc na svojich pleciach
strateného človeka predstavuje lásku Krista, ktorý
prináša dovŕšenie tajomstva svojho vtelenia vo
vykúpení. Obraz je vytvorený takým spôsobom, aby
ukazoval Dobrého pastiera, ktorý sa dotýka tela
človeka a robí to s takou láskou a mocou, že mení
jeho život.
Symboly loga a ich význam:
1. Tvar mandle: Obraz je umiestnený do tvaru tzv. mandorly alebo mandle, ktorá je
dôležitou ozdobou v starovekej ikonografii. V starovekej gréckej kultúre je mandľovník prvý
strom, ktorý rozkvitá na nový rok, preto je považovaný za symbol nového života. Kruhy sa
prekrývajú, keď prichádzajú do vzájomného kontaktu. Zjednotenie kruhov predstavuje jednotu
božskej a ľudskej prirodzenosti Krista.
2. Koncentrický oválny tvar: Oválny tvar mandorly alebo mandle ukazujú tri
koncentrické prekrývajúce sa tiene, ktoré sa stm avujú smerom k centru. Toto nám pripomína,
že musíme opustiť tmu, aby sme sa stretli so svetlom Krista. Farby sa rozjasňujú smerom
navonok, čo predstavuje pohyb Krista, ktorý vyvádza ľudstvo z tmy hriechu a smrti do svetla
svojej lásky a odpustenia.
3. Farby: Význam použitých farieb je nasledovný: Červená – krv, život a božstvo Boha
Biela – večné svetlo Kristovo Modrá – ľudstvo Zlatá – Adam a všetko vykúpené ľudstvo sa
nachádzajú v procese stať sa podobní Bohu skrze Ježiša Krista
4. Obraz Ježiša nesúceho Adama – Obraz v oválnom tvare predstavuje Krista (Dobrý
pastier) nesúceho na svojich pleciach Adama (ľudstvo), ktorý bol poranený hriechom.
Inšpirácia pre tento obraz pochádza z podobenstva o stratenej ovci (Lk 15, 1-7). Taktiež tu
možno aplikovať podobenstvo o Milosrdnom samaritánovi (Lk 10, 25-37). Kristus vyvádza
ľudstvo z hriešnosti ku spravodlivosti, z noci hriechu a smrti k svitaniu zmŕtvychvstania a
svetla.
5. Jedinečný pohľad s jedným okom: Keď sa lepšie pozriete na obraz, zistíte, že Ježiš
a Adam (ľudstvo) majú spoločné jedno oko. Kristus vidí očami Adama a Adam vidí očami
Krista. To znamená, že Boh komunikuje seba samého takým spôsobom, že ľudstvo je
schopné vidieť tak, ako On vidí. Takto sú ľudia schopní porozumieť Bohu a pochopiť svoju
vlastnú identitu ako identitu synov a dcér Boha.
6. Motto: Motto Jubilejného roka milosrdenstva znie: „Milosrdní ako Otec“ (Lk 6, 36).
Má dva ciele – byť pripomienkou a pozvaním (výzvou). Pripomína nám nesmiernu

bezhraničnú lásku a milosrdenstvo, ktoré sme všetci prijali od Boha Otca. Je tiež pozvaním
(výzvou), aby sme nasledovali tento príklad milosrdenstva Otca, ktorý nás vyzýva, aby sme
neposudzovali alebo neodsudzovali, ale odpúšťali, ako aj nám je odpúšťané a dávali lásku
bez miery (porov. Lk 6, 37-38).
Drahí bratia a sestry, Boh sa nás chce dotýkať stále, aj v dnešnej dobe. Dotýka sa nás
cez Eucharistiu, prostredníctvom Sviatosti zmierenia, cez Božie slovo, modlitbu, cez hlas
Cirkvi a niekedy aj cez bežných ľudí. Tento dotyk nás chce priviesť do skúsenosti lásky, ktorú
Boh núka zadarmo. Láska Otca, ktorú nám nádherne ukázal jeho Syn nás chce vyvádzať
z tmy hriechu, starého spôsobu života do života, kde sa všetko pripodobňuje Ježišovmu štýlu
života. Preto sme aj cez tento Rok milosrdenstva pozvaní k tomu, aby sme dovolili Bohu
priblížiť sa k nám, dotknúť sa chorých miest nášho života, vziať nás na ruky a preniesť cez
ťažkosti, ktoré nás sprevádzajú. Nakoľko sa tento obraz stane pravdou v našom živote je na
nás, pretože Boh je odhodlaný priblížiť sa ukázať sa ako Milosrdní. (zdroj: www.dominikanky.sk)

o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 V utorok, 10.05.2016 nebude v Kaplnke polikliniky sv. liturgia kvôli
kňazskému dňu v Ľutine, na ktorej budeme prítomní.

 V stredu je v cirkevnom kalendári spomienka na bl. Vasiľa Hopka a sv.










Cyrila a Metoda. Pozývame vás preto modliť sa na Moleben k bl.
Vasiľovi Hopkovi o 17:40.
Vo štvrtok, 12.05.2016 vás pozývame na modlitbu Paraklisu
k Bohorodičke za vyriešenie problémov v rodinách a uzdravenie
z chorôb. Na Paraklise budeme čítať vaše prosby, ktoré môžete
napísať do krabičky pri nástenke.
V sobotu, 14.05.2016 vás pozývame na Duchovnú obnovu v našej
farnosti. Viac na nástenke.
V nedeľu 15.05.2016 je sviatok Zoslania sv. Ducha- svätá
Paťdesiatnica. Tento deň je zbierka na katolícke masmédiá.
V pondelok, 16.05.2016 je odporúčaný sviatok najsvätejšej Trojice.
Sv. liturgie budú o 08:00 csl. a 18:00.
Vo štvrtok 19.05.2016 je o 19:00 v Kine Scala prezentácia nového
albumu skupiny Milenky band.
V piatok, 20.05.2016 je voľnica. Po sv. liturgii je v pastoračnom
centre stretnutie prvoprijímajúcich detí s vyhodnotením.
Deti a mládež sa môžu hlásiť na letné stretnutia na Juskovej voli. Cena
pobytu je 50 eur. Viac na nástenke.
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