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Slovo života - September 2022
lásky dobrovoľne služobníkom. Rozhodu-
júce je brať ohľad na slabších bratov, na
tých, ktorých svedomie je krehké a majú
menšie poznanie v danej veci. Pritom
cieľom je „získavať“, čiže prinášať čo
najväčšiemu počtu ľudí dobrý a naplnený
život podľa evanjelia.
„Lebo hoci som slobodný voči všetkým,
stal som sa sluhom všetkých, aby som

čím viacerých získal.“
Chiara Lubichová píše: „Ak je človek
včlenený do Krista, ak je ním, mať
rozdelenia a protichodné postoje znamená
deliť Krista. (…) Prví kresťania pre
situácie, keď (...) medzi nimi mohlo hroziť
narušenie súladu a svornosti, odporúčali
vzdať sa vlastných nápadov, len aby sa
zachovala láska. (…) Tak je to aj dnes: aj
keď sme niekedy presvedčení o tom, ktorý
pohľad na veci je ten najlepší, Pán nám v
záujme zachovania lásky ku všetkým
napovedá, že niekedy je lepšie ustúpiť od
vlastných názorov, lebo aj menej dokonalé
riešenie v zhode s ostatnými je lepšie ako
dokonalejšie v nezhode.
Dokázať radšej ustúpiť, ako rozbiť jednotu,
je možno jednou z bolestivých, ale aj
najúčinnejších a Bohom požehnávaných
vlastností. Tento spôsob udržiavania
jednoty najvernejšie zodpovedá Kristovmu
učeniu, a preto aj oceňuje jej hodnotu.“ 
„Lebo hoci som slobodný voči všetkým,
stal som sa sluhom všetkých, aby som

čím viacerých získal.“
Skúsenosť vietnamského kardinála 

„Lebo hoci som slobodný voči všetkým,
stal som sa sluhom všetkých, aby som

čím viacerých získal.“ (1 Kor 9, 19)
Slovo života na tento mesiac je z prvého listu
apoštola Pavla kresťanom v Korinte. Pavol
bol v Efeze a týmito svojimi slovami sa
snažil dať celý rad odpovedí na problémy,
ktoré vznikali v gréckej komunite v Korinte.
Korint bol kozmopolitné mesto a významné
stredisko obchodu, bol známy svojím
Afroditiným chrámom, ale aj povestnou
korupciou a skazenosťou.
List je adresovaný ľuďom, ktorí vďaka
apoštolovmu kázaniu pred niekoľkými rokmi
konvertovali z pohanstva na kresťanskú
vieru. Jeden zo sporov, ktorý rozdeľoval
komunitu, sa týkal toho, či môžu jesť mäso
zvierat obetovaných modlám pri pohanských
obradoch.
Pavol, zdôrazňujúc slobodu, ktorú máme v
Kristovi, poskytol obšírne vysvetlenie, ako sa
máme zachovať, keď sa ocitáme pred
určitými rozhodnutiami, a zvlášť sa pritom
zameral na správne chápanie slobody.

„Lebo hoci som slobodný voči všetkým,
stal som sa sluhom všetkých, aby som

čím viacerých získal.“
Kresťania vedia, že „na svete niet nijakej
modly a nijakého boha, iba Jeden“ (1 Kor 8,
4), takže pre nich nie je podstatné, či jedia
alebo nejedia mäso, ktoré bolo obetované
modlám. Problém však nastáva, keď sa
kresťan ocitne v spoločnosti ľudí, ktorí ešte
nemajú toto povedomie, toto poznanie viery,
takže jeho postoj môže v danej situácii
pohoršiť ich slabé svedomie.
Pri voľbe medzi poznaním a láskou nemá
Pavol žiadne pochybnosti: učeník si musí
zvoliť lásku aj tým, že sa zriekne vlastnej
slobody, tak isto ako Kristus, ktorý sa stal z 
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V dnešnú nedeľu slávime odpustovú sv. omšu v kaplnke sv. Rozálie za zosnulých
farníkov, za pochovaných na cintoríne sv. Rozálie, ako aj za tých, na ktorých si
prítomní počas sv. omše spomenú. 
Zvlášť sa modlime za zosnulých v poslednom mesiaci: Štefan Lukáč, MUDr.(89),
František Huth (87), Rudolf Blaho, JUDr. (93), Miriam Kovalčíková (47), Gabriela
Mičáková (80), Sigfrid Attres (79), Alžbeta Pokorná (81), Marta Špírková (72), Irena
Šunová (78), Dušan Kaňuščák (80), Ján Macko (79), Ondrej Svoreň (74), Darina
Zigová (83), Mikuláš Németh (76).

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu!
Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujú našu farnosť  

a pastoračné centrum!

Milodary
Na kostol: bohuznáma 40€ ; na kaplnku sv. Rozálie: bohuznáma 50€.

Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.
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Františka Nguyễna Văn Thuậna, ktorý
strávil trinásť rokov vo väzení, z toho deväť
v úplnej izolácii, svedčí o tom, že ak je
láska pravá a nezištná, stále vyvoláva ako
odpoveď lásku. Počas väzenia ho mala na
starosti skupina piatich strážcov, no
predstavení sa rozhodli, že každých štrnásť
dní budú skupinu meniť za inú, pretože
začínali byť „nakazení“ biskupom. Nakoniec
sa však rozhodli, že nechajú pár rovnakých
skupín, lebo inak by „nakazil“ všetkých
dozorcov väzenia. On sám hovorí: „Zo
začiatku sa so mnou dozorcovia 

nerozprávali. Odpovedali len áno alebo nie.
(…) Raz mi v noci napadla myšlienka:
,František, ty si ešte stále veľmi bohatý, máš
v srdci Ježišovu lásku, miluj ich tak, ako
Ježiš miloval teba.‘ Na druhý deň som ich
začal milovať ešte viac, miloval som Ježiša
v nich úsmevom alebo niekoľkými milými
slovami. (…) Pomaly, postupne sme sa
spriatelili.“ Vo väzení si s pomocou svojich
žalárnikov spravil náprsný kríž, ktorý nosil
až do svojej smrti, bol to symbol
priateľstva, ktoré medzi nimi vzniklo: dva
kúsky dreva a železná retiazka.

Letizia Magriová

Dar košických dám znovu ožil
Poznáme širokú škálu hudobných nástrojov,
či už dychové, sláčikové, jazykové
klávesové, bicie... A mohli by sme menovať
ešte mnoho. Bezpochyby kráľom hudobných
nástrojov je organ, či už pre svoju veľkosť,
rôznorodosť zvukov a samotnú konštrukciu.
Ale niekedy aj malý hudobný nástroj môže
byť predmetom obdivu. Harmónium k
takýmto nástrojom určite patrí.
Také obyčajné staré harmónium sa
nachádzalo v kaplnke sv. Rozálie. Založené,
zabudnuté, zničené. Neohúri svojou
veľkosťou. Nevyvolá obdiv svojim
mohutným zvukom. Dlhé roky ani nikoho
nezaujímalo. 
Pri počúvaní tónov hudobného nástroja
málokomu z nás napadnú otázky: Kto
vyrobil ten nástroj? Ako ho vyrobil? Ako
dosiahol majster, že znie tak ako znie? Keď
si človek položí tieto otázky, odrazu i malé
harmónium odhalí v sebe plno zaujímavostí.
Naše harmónium bolo vyrobené v roku
1891 v mestečku Polička (ČR) v dielni
majstra Bedřicha F. Čápka. Kto bol ten
majster? Narodil sa v roku 1850 v
Letovicích na Morave. Od roku 1874 do
svojej smrti pracoval ako organár a výrobca
harmónií v Poličke. Svoje hudobné nástroje
vyvážal do celej habsburskej monarchie,
Belgicka i Rumunska. Od roku 1897 bol
menovaný ako čestný člen kráľovskej
talianskej akadémie a v roku 1898 obdržal
od belgickej hudobnej akadémie záslužný
kríž s čestným diplomom prvej triedy.
Zomrel v Prahe v roku 1910 a je
pochovanýv Poličke. Firmu prebral jeho syn 

Adorácia bude v pondelok, utorok a piatok od 17:00, vo štvrtok od 18:30 do 19:00.
Spovedanie pondelok, utorok a piatok od 17:00, vo štvrtok a sobotu od 17:30.
Farská kancelária je otvorená v úradných hodinách.
Dnešnú nedeľu bude na Rozálii o 15:15 slúžená odpustová sv. omša za zosnulých.
Večeradlo z dôvodu odpustu na Rozálii je presunuté na pondelok 5.9. o 17:00.
V stredu 7.9. bude prvé úvodné stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov o 17:00 vo
farskom kostole.
Pozývame všetky deti s rodičmi, školákov, stredoškolákov a vysokoškolákov na slávnostné
Veni Sancte, ktoré bude budúcu nedeľu 11.9. o 10:00. Spoločne takto poprosme Ducha
Svätého, aby nás viedol v tomto školskom a akademickom roku

Karel  Čápek do svojej smrti v roku 1947.
Toľko viem povedať o živote Bedřicha
Čápka, ktorý vyrobil harmónium do kaplnky
sv. Rozálie. 
Na harmóniu sa nachádza malá kovová
tabuľka s maďarským nápisom „A kassai
hölgyek ajándéka 1891“, v preklade „dar od
košických (vznešených) dám 1891“. O
živote týchto dám nevieme povedať nič.
Nepoznáme ich životné príbehy, kto boli.
Môžeme s istotou povedať iba toľko, že
navštevovali kaplnku sv. Rozálie, kde sa
rozhodli toto harmónium darovať.
Ak sa nad tým zamyslíme, tak už to nie je
len obyčajný hudobný nástroj so sústavou
mechov, malými mosadznými jazýčkami a
zopár klávesami. Je to nástroj, ktorý v sebe
ukrýva životné osudy rôznych ľudí. Tí ľudia
sú už vo večnosti. Ale ostal po nich svedok
ich úsilia, zručnosti alebo aj záujmu o
malebnú kaplnku. Dnes znovu môžeme
počuť zvuk, ktorý počúvali ľudia pred 131
rokmi. Neostávajme nezaujatí voči histórii,
voči našim predchodcom. História to nie sú
iba dejiny napísané v knihe. História je to,
vďaka čomu sme aj my dnes tu. Históriou sa
raz staneme aj my sami. Možno o nás budú
vedieť povedať zopár vecí, ako o Čápkovi,
alebo nebudú vedieť povedať nič, ako o
„košických dámach“. Ale aj my môžeme
zanechať niečo drobné na tomto svete.
Možno i to obyčajné harmónium sa o 100
rokov stane svedkom, že na Podhradovej žili
ľudia s úctou k predkom a láskou k histórii,
ktorú zanechali pre budúce generácie.

Kaplán Michal

Sv. omša za zosnulých

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku otvára vzdelávací program
Univerzity tretieho veku s názvom Filozoficko-teologické základy. 
V rámci 3-ročného štúdia sa poslucháči môžu zúčastniť prednášok z morálnej teológie,
biblických vied, kanonického práva, cirkevných dejín, liturgiky, katechetiky, sociológie,
misiológie, a pod. Na konci každého zimného semestra sa organizuje pre všetkých
študentov UTV duchovná obnova a po nej kultúrny program a spoločenské stretnutie
študentov s vedením Teologickej fakulty. Prihlasovanie je možné do 10.septembra
2022. Prihlášku a bližšie informácie nájdete na stránke univerzity www.ku.sk.

Univerzita tretieho veku

Katolícke spoločenstvo MaranaTha Prešov vás pozýva na Večer chvál. Uskutoční sa 
v nedeľu 04. septembra 2022 o 19.00 hod v seminárnom kostole (Kostol sv. Antona
Paduánskeho) na Hlavnej ul. Viac info o spoločenstve nájdete na maranathapo.sk.

Večer chvál

Farské oznamyModlitba za duchovných otcov farnosti 

Milostivý a milosrdný Bože, ďakujeme Ti za dar našich kňazov.
Prostredníctvom nich prežívame Tvoju prítomnosť vo sviatostiach.

Pane Ježišu Kriste, Boží syn, večné knieža pastierov, na príhovor všetkých tvojich
vyvolených voláme k tebe, zošli svojho Ducha svätého na všetkých, ktorých si povolal
ku kňazskej dôstojnosti. Udeľ im múdrosť, radu, silu, poznanie, nábožnosť a synovskú
Božiu bázeň, aby všetko, čokoľvek budú konať v tvojej svätej službe, sa dialo podľa
tvojej najsvätejšej vôle, k cti a chvále tvojho mena, k zvelebeniu tvojho kráľovstva na
zemi, veriacim a im samotným na spásu. Amen.


