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V z nekonečne veľkej Brasil...
Jedno malé „Ahoj“ pre Slovensko
Viem, že viera je začiatkom, začiatkom všetkého a vo všetkom. Začiatkom
misie. Existuje tu ešte iné slovo a to je vrcholom: láska. Teda dve slová: Viera a
Láska. Podstata dvoch krídiel v misii a pre misiu. Bez krídiel let je nemožný.
Misia v Amazonke bola kedysi mojím snom, ktorý sa vo februári tohto roka
stal skutočnosťou. Naše moderné storočie nás všetkých poháňa za všetkými
možnými spôsobmi ako si život len a vždy uľahčiť. Ani v jedinom okamihu nie sme zvaní k
odvahe snívať o tom čo možno prinesie viac ovocia zvaného: ľudskosť, rovnosť - rovnoprávnosť,
spravodlivosť.
Dnes je to osem mesiacov, čo sa pokúšam obývať amazonskú zem, kultúru a všetko čo k tomu
patrí. Naša Misijná Kongregácia Služobníc Ducha Svätého má tu v provincii Brazílie – juh tri
komunity. Je to veľmi málo, je omnoho viac potrieb a výziev.
Ako komunita SSpS pracujeme v jednote s diecézou Roraima, ktorá je na hraniciach s Venezuelou
a Guiana. Naša misia sa nachádza v malom mestečku (15. 000 obyvateľov), Alto Alegre (alto =
vysoký...alegre = radosť, v preklade veľká radosť), ktoré sa nachádza vo vzdialenosti okolo 90 km
od hlavného mesta: Boa Vista. Všetky úradné záležitosti sa riešia v Boa Vista, čo nezjednodušuje
chod a život misie ba naopak.
Vo farnosti, ktorú nám tunajší Otec Biskup (Dom Mário) zveril máme 21 komunít, z tých sú 10
indiánske komunity. Iná kultúra, iný svet, iné myslenie...akési porovnávanie alebo prirovnávanie
je tu nemožné neexistujúce. Jediné čo mám teraz v mojom vlastnom prežívaní je otázka: ako je
možné, dnes žiť takýmto spôsobom. V pravde sa môžem zveriť, že sa to nezmestí do európskeho
myslenia jednej misionárky. Potrebujem každý deň veľkú dávku trpezlivosti o ktorú sa snažím
z celých síl. Život tu je veľmi obmedzený. Amazonka dnes je veľmi vykorisťovaná, okrádaná a
zneužívaná. Neexistujúca možnosť obrany, ochrany. Tí, ktorí sú vlastníci tejto zeme indiánske
kmene (Wapichana e Machuxi) sú z nej vyhadzovaní a právne okrádaní o to čo je ich vlastníctvom.
Indiáni vedení svojou vlastnou kultúrou nie sú pripravení bojovať o to čo sa volá vlastníctvo,
bojujú vo svojej slobode o to čo je dnes zabudnuté: život – existencia. Teda bojujú nie o to čo
človek vlastní – má, bojujú o to čo človek je! Ale to naša spoločnosť, ktorá sa krúti okolo kapitálu
nikdy nepochopí.
Brasil je krajinou neúprosných rozdielov, omnoho viac tu na severe, v Amazonke. Indián tu
nemá žiadnu hodnotu, dôstojnosť a už ani nehovorím o práve. Lebo sú to zvyčajne ľudia, ktorí
nemajú žiadne štúdium, sú analfabeti čo sa týka našich zákonov. Oni majú svoju vlastnú – vnútornú
organizáciu v aldei – komunite, svoje vlastne reči, ktoré ovládajú a tiež svoje vlastné zákony. Sú
často krát ovplyvňovaní „bielym človekom“ čo prináša mnoho závislosti: alkohol, droga, hry,
násilie...atď.
Je to veľmi ťažké písať o tom, oveľa ťažšie je žiť, iný svet, iné myslenie. Jedno indiánske
príslovie hovorí: „Ak chceš pochopiť svojho priateľa, obuj si jeho sandále a prešlapaj s nimi
aspoň niekoľko kilometrov“. Tak nateraz je toto mojou misiou, obula som si sandále tejto misie a
pokúšam sa chodiť v nich, s vierou i nádejou v láske, že raz sa mi to určite podarí. Že raz budem
môcť priložiť ruku k dielu za práva a slobodu tých, ktorí sa nevedia a nedokážu obhájiť.
Posielam srdečné pozdravy z Brazílie pre Slovensko a zároveň prosím o modlitby, ktoré
vzpružujú a tiež posilňujú našu slabosť v ľudskosti v stavaní Božieho Kráľovstva tu a teraz.
Za všetko vďačná
sr. Aurélia SSpS (www.ssps.sk)
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Misijná nedeľa je známa aj ako Svetový deň misií
a je dňom modlitieb za šírenie evanjelia
a zároveň aj dňom solidarity s našimi bratmi a sestrami
v misiách, ktorí žijú v materiálnej núdzi.
„Pán Boh mi dal milosť poznať,
čo je to láska k blížnemu.
Pravdaže aj predtým som ju chápala,
ale nedokonale...
Usilovala som sa predovšetkým milovať Boha,
pričom som pochopila,
že moja láska sa nemá prejavovať iba slovami,
pretože: Nie každý, kto mi hovorí:
Pane, Pane! - vojde do nebeského kráľovstva,
ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca (Mt 7, 21).
Túto vôľu dal Ježiš najavo viackrát,
povedala by som,
že takmer na každej stránke svojho Evanjelia.“
(sv. Terézia z Lisieux)
ĎAKUJEM DEŤOM, ktoré sa zapojili do aktivity “Milión detí sa modlí ruženec”.
Aktuálne číslo LISTU SV. LADISLAVA nájdete aj na farskej internetovej stránke.
www.knv.rimkat.sk

Liturgický program

Oznamy

KOŠICKÁ NOVÁ VES
Pondelok - 22.10. 2018
16. 55
večeradlo
17. 45
sv. omša

+ Ondrej Nagy (50. výr.), Magdaléna

Utorok - 23.10. 2018
17. 45
sv. omša

+ Johana Orosová (RB)

Streda - 24.10. 2018
7. 00
sv. omša

ZBP Daniel

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

Štvrtok - 25.10. 2018
16. 30
adorácia
17. 45
sv. omša

+ Ondrej Köver

Piatok - 26.10. 2018
17. 45
sv. omša

+ Anna Krausová, Pavol

Sobota - 27.10. 2018
7. 00
sv. omša

+ Alexander Stasz

NEDEĽA - 28.10. 2018
8. 00
sv. omša
11. 00
sv. omša

Zmena času: 3:00 - 2:00!
30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
+ Ladislav (nedož. 80 r.)
+ Alžbeta Kučerová (4. výr.)

*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

Duchovné zamyslenie
*sv. zmierenia 17.15 - 17.40

HRAŠOVÍK
Zmena času: 3:00 - 2:00!
30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
za farnosť

NEDEĽA - 28.10. 2018
9. 30
sv. omša

Služba lektorov
30. NEDEĽA

8.00 hod.

1. čítanie
Ladislav Kuc
2. čítanie
Otília Ondová
spoloč. modlitby Jaroslav Ondo st.

28.10. 2018
11.00 hod.
1. čítanie
Agnesa Hampachelová
2. čítanie
Miroslav Lacko
spoloč. modlitby Alena Seligová

Texty liturgických čítaní nájdete na www.lc.kbs.sk

Duchovná aktivita
MODLITBOVÁ REŤAZ ZA KŇAZOV. Od 15. septembra do 24. októbra
potrvá 40 - dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku.
Veriaci sa môžu postiť v ľubovoľný deň. Odporúčame v daný deň zúčastniť sa na
sv. omši a obetovať ju za kňazov, tiež modlitbu sv. ruženca, litánie, adoráciu.

Upratovanie
27.10. KNV - V. skupina

Modlitba ruženca
Hrašovík - III. sk.

*Dnes bude zbierka na misie. PBZ za Vaše milodary.
*Dnes o 14.45 hod. ste pozvaní na misijnú pobožnosť pri kríži na ceste do Zdoby (sídl. Panoráma).
*V piatok o 17.00 hod. začne na fare príprava prvoprijímajúcich detí. Dieťa nech doprevádza aspoň
jeden z rodičov. Po stretnutí je sv. omša za účasti detí.
*Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby chrámu. PBZ za Vaše milodary.
*Prebieha „ružencový” mesiac. Pozývam všetkých (osobitne deti a mládež) na spoločnú modlitbu
posv. ruženca (40 min. pred sv. omšou).
*Ponúkame Vám Katolícke noviny na duchovné čítanie za 0,50 €.
*Ponúkame Vám Farský kalendár 2019. Jeho obsahom je sv. manželstva. Cena 1ks je 2,50 €.
*Ďakujem Vám za milodary, ktorými prispievate na obnovu farského kostola v kancelárii FÚ alebo
na č.ú. SK97 0900 0000 0004 4236 5787 (pozn. milodar na kostol).

Alžbeta Nagyová

Drahí mladí, chcel by som sa spolu s vami zamyslieť nad poslaním, ktoré nám Boh zveril. Tým, že sa obraciam na vás, chcem osloviť všetkých kresťanov, ktorí v Cirkvi prežívajú
dobrodružstvo svojho života ako Božie deti. K takémuto osloveniu všetkých prostredníctvom
dialógu s vami ma vedie presvedčenie, že kresťanská viera ostáva stále mladá, keď sa otvorí
poslaniu, ktoré jej Kristus zveril. Misijná činnosť totiž upevňuje vieru (porov. encyklika Redemptoris missio, 2), ako napísal sv. Ján Pavol II., pápež, ktorý tak veľmi miloval mládež a
bol jej oddaný.
Slávenie synody v Ríme toho roku v misijnom mesiaci októbri nám ponúka príležitosť
lepšie pochopiť vo svetle viery to, čo chcel Pán Ježiš povedať vám, mladým ľuďom, a vaším
prostredníctvom všetkým spoločenstvám veriacich.
Život je misiou. Každý muž a každá žena je misiou, to je dôvod, prečo žijeme tu na zemi.
Byť pritiahnutí a byť vyslaní, to sú dve hnutia, ktoré – predovšetkým v mladom veku – naše
srdce pociťuje ako vnútorné sily lásky, ktoré sú prísľubom budúcnosti a poháňajú náš život
vpred. Nik iný nepociťuje vpád a vábenie života tak, ako mladí ľudia. Prežívať vlastnú zodpovednosť za svet s radosťou je veľká výzva. Dobre poznám svetlá i tiene mladosti a keď myslím
na svoju mladosť a svoju rodinu, intenzívne si spomínam na nádej na lepšiu budúcnosť. Fakt,
že sme sa na tomto svete neocitli z vlastného rozhodnutia, nám dáva tušiť, že ide o iniciatívu,
ktorá nás predchádza a ktorá umožňuje našu existenciu. Každý z nás je povolaný zamyslieť sa
nad touto skutočnosťou: „Ja som misia na tejto zemi, a preto som na tomto svete“ (apoštolská
exhortácia Evangelii gaudium, 273).
...Drahí mladí, nastávajúci misijný mesiac október, v ktorom sa bude konať synoda venovaná vám, bude ďalšou príležitosťou, aby ste sa stávali misionármi čoraz zapálenejšími za Ježiša
a jeho poslanie, až po samý kraj zeme. Prosím Máriu, Kráľovnú apoštolov, svätého Františka
Xaverského, Teréziu od Dieťaťa Ježiša a blahoslaveného Paola Mannu, aby za nás všetkých
orodovali a neustále nás sprevádzali.
(www.vaticannews.va/sk)
Z Posolstva Svätého Otca Františka na Svetový deň misií 2018

Myšlienka týždňa
„Choďte teda, učte všetky národy... a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ (Mt 28,19-20)

