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Z knihy Překročit práh naděje od papeže Jana Pavla II.
Co to znamená být spasen? ptá se novinář Vittorio Messori.
Být spasen znamená být osvobozen od zla; Neznamená to být
osvobozen pouze od sociální nespravedlnosti a vykořisťování.
Ani se to nevztahuje jen na nemoci a neštěstí a přírodní ka
tastrofy anebo pohromy v lidských dějinách.
Být spasen znamená být osvobozen od nejhlubšího zla.
Mohlo by se zdát, že takovým zlem je smrt. Ale ani smrt
není nejhlubší zlo, protože je tu vzkříšení. A vzkříšení je
dílo Ježíše Krista. Skrze Ježíšovo dílo smrt přestala být
nej horším zlem, protože je přemožena věčným životem.
Svět nemá takovou m o c . Svět sice může velice zdokonalit
léčebné metody, ale nemůže osvobodit člověka od zla smrti.
A proto svět nemůže být zdrojem spásy. Jedině Bůh může spa
sit. A Bůh skutečně přináší spásu celému Avětu. Jméno
"Ježíš" znamená "Bůh je spása."
Vdějinách Izraelitů mělo mnoho z nich
toto jméno, ale můžeme říci, že toto
jméno zcela. zvlášť čekalo na Ježíše,
na,- kterém se potvrdila slova proroka
Izaiáše:
"Kromě mě není jiného Boha,
který přináší spásu."
Být spasen znamená být osvobozen
od nejhlubšího zla. Největším zlem
není úbytek sil, nemoc a stárnutí
a smrt. Největším zlem je, když
člověk odmítne Boha a tak potom Bůh
zavrhne člověka.

Opakem spásy je zavržení. Obojí se vztahuje k věčnému
životu člověka. Obojí předpokládá lidskou nesmrtelnost.
Časná smrt nemůže zničit věčnosty která člověka čeká. Podle
Evangelia svátého Matouše,.našemu vzkříšení bude předcházet
soud, na kterém bude hodnocen náš život. A výsledek tohoto
soudu určí náš věčný život. Zavržení bude spočívat v odmít
nutí Boha, v definitivním rozbití společenství s Bohem ot
cem, -Synem a Duchem svátým. Ve skutečnosti zavržení nezna
mená , že Bůh odmítne člověka, ale že člověk odmítne Boha.
;

/

b věčném zavržení se výslovně mluví v evangeliu, ale
zda bude někdo z lidí zavržený, zůstává tajemství. Zároveň
nesmíme zapomenout, že Bůh chce, aby všichni byli spaseni,
aby všichni přišli k poznání pravdy.
Štěstí spočívá v tom, že poznáváme pravdu o svém životě,
že poznáváme Boha tváří v tvář a že máme účast na jeho ži
votě.. Být šťastný patří k nejhlubším touhám člověka. Tak
Bůh stvořil člověka a opravdu nemůže nechtít než, aby člověk
byl spasen a aby došel k poznání pravdy.
Je zřejmé, že křesťanství se velice zaměřuje k věčnému
životu a k věčné spáse. Přesto ale křesťanství a zvlášť
západní křesťanství nebylo nikdy lhostejné k světu. Křes
ťané se vždycky zajímali o svět, o jeho problémy, těžkosti
a taky o jeho naděje. Svatému otci Janu XXIII. hodně zá
leželo na tom, aby se křesťané skutečně angažovali v tomto
světe. Velice zřeteně je to vyjádřeno v pastorální konsti
tuci o Církvi v moderním světě Radost a naděje.
Obnova-Církve po 2. vatikánském koncilu sé nevztahuje
jen na Církev samu, ani jen na Sjednocení křesťanů. Obnova
Církve je především Boží rozhodnutí a čin spasit svět.
Spasit svět, který pomíjí, ale který je stále otevřen k věč
nosti a k plnosti života. Církev neztrácí ze zřetele věč-•
nost, ke které nás Ježíš vede. Církev je tělo Kristovo,
je to živé tělo, které přináší život všemu.

Úmysly na mše svaté v červnu 1995 .
1. Za + Jana Gasparíka - manželka a synové
2. Za + rodiče Bartůňkovi - syn Radomil
3 . Za + Ladu Nováka - paní Božena Snížková
4. Za + Svatopluka Janoucha - manželka
5. Za + Roberta Horáka - manželka a Kroužek milovníků hudby
6. Za + Barboru a Leopolda Slívový - děti s rodinami zde i
ve vlasti
7. Za rodiče, sourozence, příbuzné a dobrodince ,
8. Za + Otakara čerycha - manželka
9. Za + Roberta Horáka - paní Nada Horáková
11. Za + Marii Babor - Mr Edward Babor
12. Za +-.dceru Marii - paní Josefa Pavlicová
Za + Mary Kanyer - Mr and Mrs Skrkoň'
13. Za + Antonína Pavlicu - paní Josefa Pavlicová
14. Za- + rodiče a sourozence - .paní Čerych
15. Za + maminku J. Rennerovu - syn s rodinou
Za + manžela a celou rodinu - paní Jarmila štekrová
16. Za + Ludevíta Čamaja - manž. Pristicovi
Za + Josefínu Krsičkovu - paní Mary Čerych
17. Za + rodiče Mimi a Járu Kohoutovi - dcery Alena, Zuzana
a Daniela
18. Za naše drahé a milované živé a zemřelé tatínky
20. Za + Vladimíra Pošustu - manželka a děti s rodinami
21. Za rodiče, sourozence, příbuzné a dobrodince
22. Za 4- Stellu Dujničovu - paní Mary Zariš
23. Za + Antonína Scarangelo - manželé Kubelkovi
24. Za + Antonína Scarangelo - manželé Tomečkovi
25. Za Boží ochranu a požehnání - manželé Královi
27. Za + Jardu Dlouhého - manželka s rodinou
Červenec
1.
Za + Jana Gasparíka - manželka a synové
2.
Za + rod. Krupkový a Flamíkovy - manželé Krupkoví
3.
Za + Ládu Nováka - paní Božena Snížková
4. Za + Frant. Pavlicu - manželka a dcera s rod.
5. Za + Julii Wasvleniuk - manžel a dcera
9. Za + Franti Pavlicu a dceru Marii - manželka a rodina
Smrčková

Svatorečenie troch Rosických mučeníkov - Slovensko 1995 .
Marek Křiž in - Melichar Gorecký
Stefan Pongrac
■
Marek Križin sa narodil okolo roku, 1588 v Križievci
v Chorvatsku. Vyrastal v kresňanskej rodine. Studoval vo
Viedni. Tam poznal Jezuitov. Potom študoval teologiu ' '
v Rime a tam sa stal kňazom v roku 1615. Hned išiel do
Trnavy a pozdějšie do Košic.
Melichar Gorecky sa narodil v sliezkom Těšíne v roku 1584.
Tak isto on dostal tú najlepšiu křesfanskú výchovu. študoval
vo Viedni a stal sa Jezuitom. Teologiu študoval v Prahe
a tamisa stal kňazom. Skoro potom sa dostal na východně
Slovensko.
.Stefan Pongrac sa narodil v AlviniCz v Sedmohraďsku okolo
roku 1583. Pochadzal zo starej uherskej šlachtickej rodiny.
Rodičia Si priali, aby sa vydal na vojenskú dráhu ale on sa
rozhodol inakšie. Naskór študoval v Prahe, potom v Nubiani
a v Styrskom Hradci, a stal sa Jezuitom a kňazom.
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Košice boli v tom čase miestom
mnohých náboženských sporov. Týmto
ňažkostiam sa nevyhli ani traja
kňazi. Za viernosň viere sa stali
mučeníkmi. Boli umučení 7. sep~
tembra 1619 v Košiciach.
M ODLITBA
Dobrotivý Bože, Ty si dal svojmu Tudu
v Blahoslavených Košických mučeníkoch
Markovi, Melicharovi a Štefanovi
horlivých pastíerov a hidinov právej viery,
na ich príhovor dožič nám útěchu vsúženiach
a pomož nám utvrdzovaf sa vo viere.
Pane Ježišu Kriste, Prosíme t a plní viery,
osláv Blahoslovených Košických mučeníkov
Marica, Štefana a Melichara,
aby sme ich mohli s radosťou uctievať
ako svätcov na našich oltároch.

