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Nová exhortácia pápeža Františka o svätosti v súčasnom svete
V deň slávnosti Zvestovania Pána, ktorá bola tento rok preložená na 9. apríl, bola zverejnená nová
apoštolská exhortácia pápeža Františka o povolaní k svätosti v súčasnom svete Gaudete et exsultate –
Radujte sa a jasajte. Svätý Otec v nej predstavuje svätosť ako jedinečné osobné povolanie od Boha pre
každého človeka. Cestu ku svätosti vysvetľuje slovami samotného Ježiša.
Jadrom dokumentu, ktorý je svojím rozsahom polovičný oproti prvej Františkovej exhortá
exhortácii Evangelii gaudium, sú Ježišove blahoslavenstvá a jeho kritériá, podľa ktorých budeme súdení. Svätý
Otec rad radom predstavuje charakteristiky svätosti u kresťana súča
súčasnosti,
snosti, medzi ktorými nechýbajú napr.
odvaha, radosť, zmysel pre humor, trpezlivosť, stála modlitba a spojenie so spoločenstvom. O svätosti
hovorí v zmysle „logiky daru a logiky kríža“ ako o duchovnom zápase, ktorý si vyžaduje bdelosť
a rozlišovanie za pomoci
oci Ducha Svätého.
Pápež sa bohato odvoláva na II. vatikánsky koncil a upozorňuje aj na niektoré pomýlené tendencie
súčasnej doby, ktoré namiesto pravej svätosti vytvárajú ideológiu a v skutočnosti odďaľujú od Boha.
Konkrétne pomenúva pelagianizmus a gnosticizmus v ich súčasných prejavoch.
Exhortácia Gaudete et exsultate – Radujte sa a jasajte – nesie podpis
is pápeža
pápež Františka z 19. marca,
na sviatok sv. Jozefa, v šiestom roku jeho pontifikátu.
Mons. De Donatis pri prezentácii skonštatoval: „Slovo svätosť je dnes považované za trochu
staromódne, a to práve tým súčasným svetom, ku ktorému sa exhortácia chce prihovoriť. Kto by dnes
týmto slovom vyjadril to, po čom túži jeho srdce – pre seba, pre vlastný každodenný život?
Myšlienky z apoštolskej exhortácie o povolaní k svätosti v súčasnom svete
„«Radujte sa a jasajte» (Mt 5,12)
5,12),, hovorí Ježiš tým, ktorí sú kvôli nemu prenasledovaní
prenasledovan a ponižovaní. Pán žiada všetko, a ponúka pravý život a šťastie, pre ktoré sme boli stvorení. Chce, aby sme boli
svätí, a neočakáva, že sa uspokojíme s priemernou a zriedenou existenciou. Vskutku, už od prvých strán
Biblie je v rozličných podobách prítomn
prítomnéé povolanie k svätosti. Takto ho Pán predložil Abrahámovi:
«Kráčaj v mojej prítomnosti a buď dokonalý» (Gn 17,1).“
Z prvej kapitoly: Povolanie k svätosti
„Páči sa mi vidieť svätosť v ľude trpezlivého Boha: v tých ženách, ktoré s veľkou láskou vycho
vychovávajúú svoje deti, v tých mužoch, ktorí pracujú, aby domov priniesli chlieb, v chorých, v staručkých
rehoľniciach, ktoré sa stále usmievajú. V tejto stálosti kráčania vpred, nasledovania deň za dňom vidím
svätosť zápasiacej Cirkvi. Je to mnoho ráz svätosť «z ve
vedľajších
dľajších dverí», tých, ktorí žijú medzi nami a sú
odrazom Božej prítomnosti, alebo - aby som použil iný výraz - «strednej triedy svätosti».“
Z druhej kapitoly: Dvaja subtílni nepriatelia svätosti
„Chcem
hcem upriamiť pozornosť na dva falzifikáty svätosti, ktoré by nás mohli zviesť zo správnej
cesty:
ty: gnosticizmus a pelagianizmus. Sú to dve herézy, ktoré sa objavili v prvých kresťanských
storočiach, sú však stále alarmujúco aktuálne. Aj dnes srdcia mnohých kresťanov, možno bez toho, aby si
to uvedomovali, nechávajú sa zviesť týmito klamlivými návrhm
návrhmi. Tieto dve formy doktrinálnej alebo
disciplinárnej sebaistoty, vedúce «k narcistickému a autoritárskemu elitarizmu, v ktorom sa namiesto
evanjelizovania analyzujú
lyzujú a klasifikujú tí druhí a namiesto uľahčenia prístupu k milosti sa míňa energia
na kontrolovanie. V oboch týchto prípadoch nestojí v strede záujmu ani Ježiš Kristus, ani ľudia».“
Z tretej kapitoly: Vo svetle Majstra
„Môžu existovať mnohé teór
teórie
ie o tom, čo je to svätosť, početné vysvetlenia a rozlišovania.
Táto reflexia by mohla byť užitočná, ale nič tu neprinesie viac svetla, než vrátiť sa k Ježišovým slovám
a prevziať jeho spôsob komunikácie pravdy. Ježiš vysvetlil úplne jednoducho, čo to znam
znamená byť svätí,
a urobil to, keď
eď nám zanechal blahoslavenstvá (por. Mt 5,2-12; Lk 6,20-23).. Sú ako preukaz totožnosti
kresťana. Teda, ak si niekto z nás kladie otázku «čo treba robiť, aby sa človek stal dobrým kresťanom?»,
odpoveď je jednoduchá: treba robiť
robiť, každý svojím spôsobom to, čo hovorí Ježiš v reči o blahoslavenstvách. V nich sa črtá tvár Majstra, ktorej sme povolaní dať zažiariť v každ
každodennosti
odennosti nášho života.“
života.

Zo štvrtej kapitoly: Niektoré charakteristiky svätosti v súčasnom svete
„Zvyčajne je kresťanská radosť sprevádzaná zmyslom pre humor, tak zjavným, napríklad,
u svätého Tomáša Morusa, svätého Vincenta de Paul alebo svätého Filipa Neriho. Zlá nálada nie je
znakom svätosti: «Odstráň mrzutosť zo svojho srdca!» (Kaz 11,10). Toľko toho dostávame od Pána,
«ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie» (1Tim 6,17), že neraz sa smútok viaže na nevďačnosť,
na takú uzavretosť do seba samých, že sa stávame neschopnými spoznať Božie dary.“
Z piatej kapitoly: Boj, bdelosť a rozlišovanie
„Kresťanský život je neustály boj. Potrebné sú sila a odvaha na odolanie pokušeniam diabla a na
ohlasovanie evanjelia. Tento zápas je veľmi pekný, pretože nám umožňuje oslavovať zakaždým, keď Pán
v našom živote zvíťazí.“
„Ako rozpoznať, či niečo pochádza od Ducha Svätého, alebo je pôvod tej veci v duchu sveta,
či duchu diablovom? Jediný spôsob je rozlišovanie, a to predpokladá nielen dobrú schopnosť uvažovania
a zdravého rozumu, ale je to aj dar, o ktorý treba prosiť. Ak oň s dôverou prosíme Ducha Svätého,
a zároveň sa snažíme rozvíjať ho modlitbou, uvažovaním, čítaním a dobrou radou, určite budeme môcť
v tejto duchovnej schopnosti rásť.“
(www.sk.radiovaticana.va)

Biskup Peter Dubovský verný do konca
Biskupské heslo Buď verný až do konca, ktoré si zvolil Mons. Peter Dubovský, by sa mohlo zdať
všedné. V pokojných časoch azda áno, hoci ani vtedy vernosť Kristovi a Cirkvi nie je ľahká. O to ťažšie
bolo zachovať ho v totalitnom režime.
Mons. Dubovský pochádzal z Rakovíc neďaleko Piešťan. Narodil sa 28. júna 1921 a hneď ďalší
deň bol pokrstený vo farskom kostole vo Veselom, odkiaľ pochádzal šiesty banskobystrický diecézny
biskup Štefan Moyses. Po štúdiu na meštianskej škole zložil prijímacie skúšky do gymnázia v Trnave,
kde býval v jezuitskom internáte. V roku 1940 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej.
Kňazskú vysviacku prijal tajne 24. decembra 1950 v Prahe z rúk biskupa Kajetána Matouška.
Po tzv. barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950 bol do roku 1953 v pracovno-technickom prápore (PTP).
Následne sa zamestnal ako robotník v Prahe, kde tajne pôsobil medzi vysokoškolákmi. 18. mája 1961 bol
jezuitom Dominikom Kaľatom tajne vysvätený za biskupa, to však bolo čoskoro prezradené a tak bol šesť
rokov vo väzení v Mírove a v Plzni-Boroch.
V roku 1968 sa Peter Dubovský prihlásil do pastorácie v Banskobystrickej diecéze. Najskôr sa stal
kaplánom v Nitrianskom Pravne. Od roku 1971 bol správcom farnosti Nová Lehota pri Handlovej, kde
pôsobil jedenásť rokov. V roku 1990 ho biskup Rudolf Baláž ustanovil za farára v Handlovej a následne
začiatkom roka 1991 bol sv. Jánom Pavlom II. vymenovaný za banskobystrického pomocného biskupa.
Tohto úradu sa v roku 1997 zriekol a ako emeritný biskup zostal duchovne vypomáhať a skromne pôsobiť
vo farnosti Banská Bystrica-Radvaň, ktorú v tom čase spravovali jezuiti. V rokoch 1991 – 1999 zastával
funkciu predsedu Spolku sv. Vojtecha.
V roku 2005 sa presťahoval do komunity v Ivanke pri Dunaji. Zomrel 10. apríla 2008 o 18. hod.
v Senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji. Pochovaný bol 16. apríla 2008 do krypty
Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave.

OZNAMY NA 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU
22.4.

Nedeľa

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

 Tento týždeň je Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Každý deň budeme pri svätých omšiach
pamätať v prosbách na tento úmysel Cirkvi.
 Budúca 4. veľkonočná nedeľa je nedeľou Dobrého pastiera. Pri všetkých svätých omšiach bude zbierka
na Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne. Za dary vopred Pán Boh zaplať.
Príprava k sviatostiam
 V piatok 20.4. bude o 15.00 hod. v Kostole Svätého kríža farská sviatostná katechéza pre všetkých
tretiakov, ktorí pristúpia v našej farnosti k 1. sv. prijímaniu. Tento rok bude prvé sväté prijímanie
v poslednú májovú nedeľu, pri dvoch svätých omšiach, na slávnosť Najsvätejšej Trojice 27.5.
Kancelária je otvorená:
tel.: 048/ 412 45 31

Pondelok až štvrtok: 8.00 – 12.30 hod.
Piatok: 8.00 – 12.30 a 15.00 – 19.00 hod.
mobil: 0911 880 298
e-mail: bb.mesto@fara.sk
web: www.bbmesto.fara.sk
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