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Sláva Isusu Christu
Albánskeho kňaza Ernesta Simoniho *1928, ktorého dvadsaťosem rokov väznili a mučili,
vymenoval pápež František spolu so šestnástimi ďalšími biskupmi za kardinála. Keď pápež
František navštívil v roku 2014 Albánsko, neudržal slzy pri opise dvoch desaťročí väznenia,
mučenia a nútenej práce, ktoré si vytrpel tento kňaz počas brutálneho albánskeho
komunistického režimu, keď odmietol vzdať sa svojej katolíckej viery. Pápež František vzdal
úctu otcovi Ernestovi Troshanimu Simonimu, keď ho vymenoval za člena kardinálskeho
kolégia. Otec Simoni, ktorý oslávi tento mesiac osemdesiate ôsme narodeniny, bol jedným zo
sedemnástich nových vymenovaných kardinálov, ktorí budú formálne prijatí počas ceremónie
vo Vatikáne 19. novembra. Je jedným zo štyroch kardinálov nad osemdesiat rokov, ktorí
nemôžu voliť v konkláve, ale boli menovaní kardinálmi za zásluhy v Cirkvi. Pre maličkú
albánsku Katolícku cirkev je táto nominácia silným symbolickým gestom, ktoré uznáva
utrpenie katolíckeho kléru počas vlády stalinovského diktátora Envera Hoxhu, ktorý zakázal
náboženstvo v roku 1967. „Je to pocta klerikovi, ktorý je symbolom všetkého utrpenia
albánskeho kléru,“ povedal otec Gjergj Meta, hovorca albánskej cirkvi. Otec Simoni opísal
svoj životný príbeh pápežovi Františkovi počas jeho jednodňovej návštevy Tirany v roku 2014.
Návšteva mala za cieľ podčiarknuť ekumenickú harmóniu, ktorá existuje medzi moslimskou
väčšinou (3,2 milióna – 56%) a kresťanskou menšinou – 10%. Na konci dňa sa pápež stretol
s kňazmi a seminaristami v katedrále v Tirane. Otec Simoni spomínal na svoje zatknutie po
tom, čo slávil vianočnú svätú omšu 24. decembra 1963 za zavraždeného amerického
prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, a na svoje umiestnenie do izolácie. Povedali mu, že
bol odsúdený na smrť, ale rozsudok nakoniec zmenili na dvadsaťosem rokov nútených prác.
Počas svojho väzenia sa stal duchovným vodcom mnohých spoluväzňov, ktorí neskôr prišli
svedčiť v jeho prospech, keď ho po vzbure v roku 1973 opäť odsúdili na smrť. Ušetrili ho
vďaka ich svedectvu. Otec Simoni bol oslobodený v roku 1981, ale aj naďalej musel kázať
v tajnosti, až kým neprišiel v roku 1990 pád režimu. Keď otec Simoni spomínal na svoje
utrpenie, pápež František, ktorý čítal taliansky preklad jeho spomienok, bol viditeľné pohnutý
a v jednom momente sa rozplakal. Po skončení si otec Simoni kľakol pred pápeža, objali sa
a zotrvali tak asi minútu počas potlesku prítomných kňazov a rehoľníkov. „Dnes som sa dotkol
mučeníkov,“ vyjadril sa o tejto skúsenosti pápež František. Otec Simoni bude povýšený na
kardinála dva týždne po tom, čo si Vatikán uctí jeho tridsiatich ôsmich spolubratov, ktorých
prenasledovali alebo popravili počas Hoxhovho režimu. Blahorečenie je naplánované na
5. novembra v albánskej Škodre, kde bola slávená prvá verejná svätá omša po páde
komunizmu. Albánska cirkev sa vyjadrila, že povýšenie otca Simoniho je známkou pápežovej
„úcty a vďačnosti“ v čase pred blahorečením.
„Pozdvihnutie albánskeho kléru prenasledovaného počas komunizmu je znakom toho,
ako veľa dali títo zasvätení Katolíckej cirkvi svojím mučeníctvom.“ Sám kardinál o sebe
hovorí: Tak ako prenasledovali mňa, tak budú prenasledovať aj vás, ktorí ma nasledujete’.
Ježiš bol vždy silnou nádejou, ktorá nás utešuje a ktorá nám pomáha, aby sme vedeli

milovať... Je to Ježiš, ktorý ma zachránil; je mnoho dobrodružstiev, ktoré som zažil: dvakrát
som bol odsúdený na smrť; päťkrát som bol blízko smrti, ale Boh ma zachránil. Ježiš ma
zachránil, Ježišova nekonečná láska je vždy s nami. Skúsme aj my vydávať dobré svedectvo
o veľkej Božej láske a získať tu na zemi zásluhy pre nebeské kráľovstvo. Mária pomáhaj nám.

o. Rastislav (farár)

"Vzájomná modlitba duší"
Drahí bratia a sestry, určite ste už pozerali niekedy v televízii televízne zábavnosúťažné relácie, v ktorých súťažili jednotlivci, alebo dokonca rodiny o finančné prostriedky,
alebo o dovolenku pre celú rodinu. V týchto reláciách je veľakrát vidieť, ako sa snaží byť
rodina ucelená, ako ťahá za jeden povraz a ako vie byť zohratá v plnení úloh, ktoré im zadajú.
Cirkev je tiež jedna veľká rodina- je to mystické telo Ježiša Krista. Katechizmus katolíckej
cirkvi hovorí, že poznáme:
1. Cirkev oslávenú- to sú všetci tí, ktorí sú spasení,
2.Cirkev trpiacu- to sú všetky duše v očistci, ktoré sa očisťujú pre nebo,
3. Cirkev putujúcu- to sme všetci my- pútnici na zemi, ktorí by sme mali smerovať do
neba.
Toto je celý celok Cirkvi. Medzi jednotlivými skupinami sú tiež zaujímavé aj vzťahy. My,
ktorí patríme do putujúcej cirkvi sa modlíme k mnohým svätým, ktorí sú už v nebi, aby sme na
ich príhovor dosiahli milosti potrebné pre lepšiu kvalitu nášho života. Boh veľakrát vypočuje
príhovor mnohých svätých, ktorý sa tak stávajú našimi orodovníkmi pred tvárou Boha. Takto
to Boh vymyslel. Prečo? Prečo sa nemáme modliť iba k Bohu, ale aj ku svätým? Je to zrejme
preto, lebo príhovor svätých je ich skutkom lásky a láska má byť citeľná v Cirkvi. A láska
svätých sa prejavuje aj v ich príhovore za nás.
Druhým dôležitým vzťahom v Cirkvi je vzťah medzi tými, ktorí patria do putujúcej Cirkvi.
Veľakrát človek niekomu povie: „Budem sa za teba modliť...“ A jednotlivé prosby ľudí môžu
byť vypočuté aj na modlitbový príhovor iných ľudí. Toto je sila modlitby. Preto má naozaj
spoločenstvo veľkú moc v modlitbe, ako aj príhovor spravodlivých, ktorí žijú intímni život
s Bohom. Preto veľakrát ľudia prichádzajú za kňazmi, rehoľníkmi, mníchmi do kláštorov
a prosia o modlitby. Veď nie nadarmo sa píše v Biblii: „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a
modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba
spravodlivého. “ (Jakubov list 5,16)
Tretím vzťahom lásky je vzťah duší z trpiacej cirkvi (očistca) a dušami z putujúcej Cirkvi.
Duše, ktoré sú už v očistci majú zaručené že skôr č neskôr sa dostanú do neba, iba sa
potrebujú očistiť. Prečo? Lebo do neba nevojde nič, čo je nečisté. (Zjavenie Jána 21,27)
Duša, ktorá je v očistci ešte lipne na nejakom hriechu (je na neho naviazaná), na ktorý si
zvykla a osvojila si ho počas života na zemi. Očistec je preto miesto, kde sa duša odpútava od
naviazanosti na hriech a tento proces je bolestivý. Preto duše v očistci trpia. Nie kvôli Bohu,
ktorý ich trochu vytresce a potom sa zmiluje. Takéto zmýšľanie je protichodné.
Zaujímavosťou je, že si už v tomto procese duše z očistca nevedia pomôcť. Oni sa
už za seba nemôžu modliť. Môžu sa modliť len za nás. Preto sa mnohé duše z očistca
s dovolením Boha doprosujú o modlitby, o odslúženie sv. liturgie za nich atď. My, ktorí patríme
do Cirkvi putujúcej sme preto pozvaní pomôcť týmto dušiam modlitbou, aby ten proces
očisťovania trval čo najmenej a aby sa duše dostali do neba. Oni sa zase môžu modliť iba za
nás. Aká nádherná spolupráca, že? Toto je vzťah lásky. My ju prejavujeme modlitbou dušiam
v očistci, oni sa modlia za nás, a svätí z neba sa modlia za nás a my ku nim.

O chvíľu bude čas dušičiek, kedy mnohí budeme kupovať sviečky, vence a budeme
chodiť k hrobom našich zosnulých. Nie je najdôležitejšie dať na hrob veniec, alebo zapáliť
sviečku, lebo to je len pozemská matéria, ktorá sa aj tak zničí a po pár dňoch vyhodí.
Najdôležitejšie je naša pomoc dušiam v očistci- modlitba. V čase od 01.-08.11. môžeme
každý rok získať plnomocné odpustky pre duše v očistci. Tento rok je Rokom milosrdenstva
a preto získať plnomocné odpustky aj zosnulým môžeme nielen v tomto čase, ale každý deň
do 20. 11.2016.
Každý veriaci môže získať úplné odpustky pre duše v očistci ak:
- ak si ich pri slávení Eucharistie pripomenie a pomodli sa za ich vyslobodenie z očistca;
- je v stave posväcujúcej milosti (vyspovedaný);
- zúčastni sa slávenia sv. liturgie a pristúpi k sv. prijímaniu;
- v duchu sa zahĺbi do tajomstva milosrdenstva;
- vyzná svoju vieru- Modlitba Verím v jedného Boha;
- pomodlia sa za Sv. Otca a na jeho úmysly.(Otče náš, Raduj sa, Sláva Otcu...)
- vylúčil akúkoľvek záľubu - pripútanosť ku hriechu, a to aj k ľahkému.
Bratia a sestry, v reláciách bojujú rodiny o mnohé cely. Naša rodina- Cirkev bojuje
o večnosť pre každého z nej. Postavme sa aj my do tohto boja, pomôžme dušiam, ktoré si
pomôcť už nemôžu a našou duchovnou aktivitou a uspôsobenosťou im pomôžme dostať sa
do neba. Táto aktivita je oveľa cennejšia, ako len popálenie sviečok bez tejto duchovnej
pomoci. nech sa nebo rozžiari aj našim pričinením večným svetlo, ako naše cintoríny v týchto
dňoch.

o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
 V utorok, 25.10.2016 sa ruší sv. liturgia v kaplnke polikliniky kvôli
kňazskému dňu v Ľutine na ktorej majú kňazi povinnú účasť. Taktiež
nebude v kaplnke sv. liturgia ani 01.11.2016 kvôli Dňu pracovného
pokoja.
 V kancelárii si môžete obnoviť hramoty vašich zosnulých na celý rok.
 V stredu, 26.10. bude o 18:00 hod. cirkevnoslovanská liturgia
s čítaniami v cirkevnoslovanskom jazyku.
 V stredu, 26.10. 2016 vás pozývame na koncert skupiny Milenky band
a hostia s predstavením nového cd.
 V piatky 28.10. a 04.10. nebude detské stretko.
 V rámci kampane Sviečka za nenarodené deti vás pozývame na
chválový koncert pod názvom Večer milosrdenstva v nedeľu 23.
októbra 2016 o 19.00 hodine v kine Scala v Prešove.
 V noci, z 29.10. na 30.10. sa mení čas hodinu dozadu.
 V našej farnosti pripravujeme kurz liturgického spevu pre veriacich
farnosti. Môžete sa hlásiť v kancelárii.

 V nedeľu, 30.10. vás pozývame na Večer chvál so spoločenstvom
Marana tha v Športovej hale o 19.00 hod.
 V nedeľu, 30.10.2016 bude farská zbierka na vežu chrámu.
 V utorok, 01.11.2016 na Sviatok všetkých svätých bude sv. liturgia ráno
o 08:00 hod. s hramotami. Panychída na cintoríne na Solivare bude
v stredu o 16:00 hod. v deň pamiatky zosnulých.
 Pozývame vás na duchovnú obnovu v Steel Aréne v Košiciach
s charizmatickým Misionárom milosrdenstva Jamesom Manjacalom.
Vstupné je symblické 1 euro a nemusíte byť na duch. obnove každý
deň. Tento kňaz má rôzne milosti od Pána, preto pozývame hlavne
chorých a ľudí, ktorí majú problémy. Duchovná obnova je pod
záštitou nášho arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorý sa jej
osobne zúčastní. Z našej farnosti pôjde v sobotu autobus za polovičnú
cenu. Hlásiť sa môžete v kancelárii.
 V mesiaci október vás pozývame pred sv. liturgiami v pondelok
a utorok na modlitbu Akatistu k Presvätej Bohorodičke a Molebenu
k Presvätej Bohorodičke.
 Pozývame vás na medzinárodný festival duchovných piesni v katedrále
od 11.11.-13.11.2016
 Pozývame vás na duchovné cvičenia na Sigorde pre rozvedených
a nesviatostne sobášených v termíne 11.11.-13.11.2016
 Pozývame vás na púť do Ríma v termíne 13.-18.11.2016 Viac na
nástenke.
 Pozývame vás na premiéru polohraného dokumentu Biskup Gojdič,
ktorá sa uskutoční v predvečer výročia blahorečenia Božieho
služobníka Pavla Petra Gojdiča vo štvrtok 3. novembra 2016 o 18.00
hodine v Parku kultúry a oddychu Prešov – Čierny orol v Prešove.
Prevzaté, spracoval DS,
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