Karol Józef Wojtyła sa narodil vo Wadowiciach (Poľsko) 18.
mája 1920 ako druhý syn Karola Wojtyłu a Emílie, rodenej
Kaczorowskej. Radosť a pokoj detských čias boli veľmi skoro
otrasené predčasným odchodom matky, ktorá zomrela, keď mal
Karol deväť rokov. O tri roky neskôr (1932) zomrel aj jeho starší
brat Edmund a v roku 1941, vo veku dvadsaťjeden rokov, stratil
Karol aj svojho otca.
Črty spirituality, ktorej zostal verný až do smrti, boli úprimná
oddanosť Duchu Svätému a láska k Panne Márii. Jeho vzťah
s Božou Matkou bol obzvlášť hlboký a živý. Prežíval ho
s nežnosťou dieťaťa, ktoré sa zveruje do náručia matky, a zároveň
s mužnosťou rytiera vždy pripraveného načúvať príkazom svojej
Panej: ,,Urobte všetko, čo vám povie!“ Úplná odovzdanosť Márii, ktorú ako biskup vyjadril
mottom „Totus tuus“. V období gymnaziálnych štúdií sa v ňom prebudilo nadšenie pre
divadlo a poéziu, ktoré rozvíjal prostredníctvom činnosti divadelného krúžku na
Filologickej fakulte Jagelonskej univerzity, na ktorú sa zapísal v akademickom roku 1938.
Počas obdobia nacistickej okupácie Poľska tajne pokračoval v štúdiu a zároveň
pracoval štyri roky (október 1940 – august 1944) ako robotník vo fabrike Solvay. V tých
rokoch v ňom dozrela túžba po kňazstve, a tak sa začal od roku 1942 zúčastňovať tajných
prednášok z teológie vo veľkom seminári v Krakove. Kňazské svätenie prijal 1. novembra
1946. Na druhý deň, v sugestívnej atmosfére krypty sv. Leonarda v katedrále na Waweli,
celebroval primičnú svätú omšu. Neskôr ho poslali do Ríma, aby si doplnil teologické
vzdelanie. Stal sa študentom Teologickej fakulty na Pápežskej dominikánskej univerzite
Angelicum. Tu usilovne čerpal z prameňa zdravej kresťanskej náuky a taktiež zažil prvé
stretnutie so živosťou a bohatstvom univerzálnej Cirkvi v určitej privilegovanej situácii,
ktorú mu ponúkal život za ,,železnou oponou.“
Vo veku 38 rokov bol vymenovaný za pomocného biskupa Krakovskej diecézy.
Biskupskú vysviacku prijal 28. septembra 1958 z rúk arcibiskupa Eugeniusza Baziaka.
V roku 1964 bol vymenovaný za arcibiskupa Krakova a Pavol VI. ho 26. júna 1967 kreoval
za kardinála.
16. októbra 1978 bol zvolený za pápeža a biskupa Ríma a prijal meno Ján Pavol II. Kristova
láska bola hnacím motorom jeho nespočetných apoštolských ciest na rozličné kontinenty,
na ktoré sa podujal, aby posilnil vo viere veriacich v Krista, aby potešil zarmútených
a skleslých a taktiež, aby priniesol posolstvo zmierenia medzi kresťanské cirkvi a budoval
mosty priateľstva medzi veriacimi v jedného Boha a ľuďmi dobrej vôle.
Vo svojom neobyčajnom misionárskom zápale mal obrovskú lásku k mladým ľuďom.
Zaviedol tradíciu zvolávania svetových dní mládeže, ktoré mali pre neho cieľ zvestovať
novým generáciám Ježiša Krista a jeho evanjelium a urobiť tak z mladých ľudí
protagonistov vlastnej budúcnosti a spolupracovníkov pri vytváraní lepšieho sveta.
Strhujúci optimizmus založený na dôvere v Božiu prozreteľnosť poháňal Jána Pavla II.,
ktorý prežil tragickú skúsenosť dvoch diktatúr, pokus o atentát 13. mája 1981 a ktorý bol
v posledných rokoch života ťažko fyzicky skúšaný napredovaním choroby, pozerať vždy na
horizont nádeje. Vyzýval ľudí, aby rúcali múry rozdelenia, aby nepodliehali rezignácii, ale
naopak, aby sa vydali smerom k duchovnej, morálnej a materiálnej obnove.
Svoj dlhý a plodný pozemský život zavŕšil v Apoštolskom paláci vo Vatikáne
v sobotu 2. apríla 2005 na vigíliu Nedele ,,in Albis“, ktorú on sám nazval Nedeľou Božieho
milosrdenstva. Slávnostné pohrebné obrady sa konali na Námestí sv. Petra 8. apríla 2005.

Angelo Giuseppe Roncalli narodil sa ako jedno z trinástich
detí poľnohospodárskeho robotníka. Od roku 1892 navštevoval
kňazský seminár v Bergame. Po roku vojenskej služby potom
študoval teológiu v Ríme. V roku 1904 bol v Monte Santo
vysvätený za kňaza. V rokoch 1905 – 1914 bol sekretárom
biskupa v Bergame. Zároveň prednášal cirkevné dejiny a
apologetiku v bergamskom seminári. Počas prvej svetovej
vojny bol na fronte ako zdravotník a poľný kurát. Po vojne
založil v Taliansku „študentský domov“ pre duchovné potreby
mladých ľudí a bol menovaný za člena Kongregácie pre
propagáciu viery. Prvý raz sa do pápežských služieb dostal v
roku 1921 kedy ho Benedikt XV. povolal do Ríma a poveril ho zriadením pápežskej
misijnej organizácie. V roku 1925 sa stal biskupom a v tom istom roku ho Pius XI.
vymenoval ako apoštolského legáta v Bulharsku. Od roku 1935 bol apoštolským legátom v
Turecku a v Grécku. V rokoch 1944 - 1952 bol pápežským nunciom v Paríži. Počas druhej
svetovej vojny zachránil ako nuncius v Istanbule státisíce Grékov pred smrťou hladom, keď
sprostredkoval dodávky amerického obilia do oblastí obsadených nemeckými a talianskymi
vojskami. Pravdepodobne zachránil aj tisíce maďarských Židov, keď im dal vystaviť nové
krstné listy, na základe ktorých mohli vycestovať z krajiny.
V rokoch 1946 – 1953 vykonával funkciu stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri
UNESCO. V roku 1953 sa stal kardinálom a benátskym patriarchom. 28. Októbra bol
zvolený za nového pápeža, vybral si meno Ján XXIII. Napriek tomu, že v čase voľby mal
takmer sedemdesiatsedem rokov a jeho zvolenie malo byť iba prechodným riešením,
pontifikát Jána XXIII. bol zásadným obratom v cirkevných dejinách.
Prvoradou úlohou, ktorú si Ján XXIII. stanovil, bolo otvorenie sa cirkvi svetu,
uvoľnenie vatikánskej centralizácie a obnovenie fungovania kardinálskeho konzistória. Z
dlhodobého hľadiska však hlavnými bodmi jeho pontifikálneho programu bolo zvolanie
rímskej synody a ekumenického koncilu a revízia cirkevného práva.
V októbri 1962 sa svet dozvedel o rozmiestnení sovietskych balistických rakiet na
Kube. Svet stál na prahu jadrovej vojny. Prezident USA J. F. Kennedy sa obrátil na Jána
XXIII. s prosbou o zaslanie mierového posolstva N. S. Chruščovovi. V pápežových slovách
adresovaných sovietskemu najvyššiemu predstaviteľovi ...naliehavo prosím hlavy štátov,
aby sa neuzatvárali pred výkrikom ľudstva: Mier, mier. Urobte, prosím, všetko, čo je vo
vašej moci, aby ste zachránili mier. Takto zabránite hrôzam vojny, ktorej strašné následky
nevie nik predpovedať. Vyjednávajte, prosím, ďalej. Pozitívnu odpoveď sovietskeho vodcu
prijal Vatikán 24. októbra.
Zámer Jána XXIII. zvolať ďalší celocirkevný snem sa nestretol so všeobecným
uznaním. Program koncilu bol vskutku revolučný. Nadchádzajúci koncil sa nemal zaoberať
iba otázkami vierouky a disciplíny. Mal tiež podať svedectvo existencie cirkvi v modernom
svete. Cirkev si mala objasniť svoju úlohu a fungovanie v zmenenom svete, ktorý sa
spamätával z dvoch vojen a bol rozdelený na dva nepriateľské tábory. Koncil bol zahájený
11. októbra 1962.
V máji 1963 naplno prepukla pápežova choroba, ktorej napokon 3. júna v
podvečerných hodinách podľahol.
(zdroj: http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-pavol-ii/;
http://sk.wikipedia.org/wiki/ Ján_XXIII._(pápež)

Priamy prenos odpustovej sv. liturgie z nášho chrámu

Pozývame na odpustovú slávnosť, ktorá bude v
nedeľu 29. júna 2014. Zo slávnostnej archijerejskej
sv. liturgie bude priamy prenos vysielaný druhým
programom RTVS.
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Nedeľa 29. 6. 2014 - Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol

8.30

Utiereň sviatku

10.00 Archijerejská svätá liturgia s myrovaním, sprievod
okolo chrámu
(hl. celebrant vladyka Milan)
1730

Svätá liturgia s myrovaním

ZMENA ČASU VEČERNÝCH SV. LITURGIÍ !!!

Čas večerných sv. liturgií bude celoročne o 17.00 hod. od
pondelka 5. mája 2014. Večerná liturgia v nedele bude
o 17.30.
Viete, že ...

Každý utorok po večernej liturgii je biblická škola.
Každý štvrtok večer o 19.30 sa hrá futbal na ZŠ Bernolákova č. 18.
Farský letný tábor sa uskutoční 30.6.- 5. 7. 2014 v Herľanoch.
Púť do Medžugoria plánujeme od 26.8. do 2.9.2014.
Štvrtky o 8.30 sú v našom chráme modlitby matiek.
Ďakujem všetkým darcom na sviatočnú výzdobu a všetkým, ktorí
pomáhali pri upratovaní chrámu a príprave na veľkonočné sviatky.
 Stretká detí sú v piatok o 16.00.
 Kontakt na kňazov: tel. fara: 055/6421 712; o. Jozef 0911/711 322;







o. Lukáš 0910/435202; o. Pavol 0905/649335; web: www.kezapad.grkatke.sk;

 Farský e-mail: ke.zapad@grkatke.sk
 Prosíme rodičov, aby prihlásili deti na náboženstvo v škole na budúci
školský rok.
 Slávnosť 1. sv. prijímania bude v nedeľu 18. mája 2014 o 10.00 hod.
 Chrámový odpust budeme sláviť v nedeľu 29. júna 2014 archijerejskou
sv. liturgiou o 10.00, ktorú v priamom prenose bude vysielať RTVS 2.
 Od 5. mája večerné liturgie v týždni budú o 17.00 hod. celoročne.
 Eparchiálna a farská púť do Šaštína bude 24.05.2014.

TRI SLOVÁ

Denne počúvame množstvo slov. Niektoré nám ostanú v srdci, ale na
mnohé si ani nepamätáme.
Aj veľkonočné ráno sa začína slovami. Nebolo ich veľa. „Pán vstal z
mŕtvych. Choďte, oznámte to učeníkom!“ (por. Mt28,6.9) Troma slovami
povedané celé posolstvo tohto veľkého sviatku. Na jednej strane Boží zásah
do dejín ľudstva – Ježiš vstal z mŕtvych - na druhej strane pozvanie človeka
k spolupráci na spáse sveta – choďte, oznámte vzkriesenie. Samozrejme, že
tieto tri slová sú tri posolstvá človeku. Prvé je, že Pán vstal z mŕtvych!
Ježiš žije! Toto slovo každému z nás musí rezonovať nie iba v ušiach, ale aj
hlboko v srdci. Tento sviatok Paschy nás pozýva znova uveriť posolstvu
víťazstva a života v Ježišovi, Božom synovi a našom Vykupiteľovi. Ak
uveríme, až potom nasledujú ďalšie dve slová. Sú odpoveďou viery.
Choďte! Ak si uveril posolstvu života, tak počúvneš aj príkaz
Vzkrieseného. Choď! Ku komu? K ľudom, k rodine, kolegom, priateľom
i nepriateľom... Zjednodušene vzaté, ak si uveril, tak choď ku všetkým.
Prečo ísť ku všetkým a čo im ponúknuť?
Oznámte, že Pán vstal z mŕtvych! Obsahom misie – poslania každého
kresťana je zvestovať Víťaza nad smrťou – Ježiša Krista. Oznámiť toto
posolstvo, aby každý o tom vedel. Aby každý mohol uveriť. Aby sa človek
nebál smrti. Toto je poslanie pre každého z nás. Zodpovednosťou žien vo
veľkonočné ráno bolo oznámiť apoštolom vzkriesenie. Zodpovednosťou
dnešného kresťana je oznámiť Pánovo víťazstvo. Oznámiť ponuku života
formou slova a formou každodenného praktického života kresťana.
Dúfam, že tie „tri slová“, ktoré sme počuli skrze Božie slovo vo
veľkonočné ráno každému z nás zmenia život.
Prajem všetkým nám úprimnú radosť zo vzkriesenia nášho Pána, Boha a
Spasiteľa Ježiša Krista, za nás a pre našu spásu ukrižovaného
a vzkrieseného.
o. Jozef

