Rubrika pána dekana
Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2018

„A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 24,12)
Táto veta sa nachádza v rozhovore o konci sveta situovanom na Olivovú horu v Jeruzaleme –
práve tam, kde sa začne Pánovo utrpenie. Ježiš v odpovedi na otázku učeníkov ohlasuje veľké
súženie a opisuje situáciu, v ktorej sa môže ocitnúť spoločenstvo veriacich: uprostred
bolestných udalostí vystúpia falošní proroci a mnohých zvedú, takže bude hroziť, že v srdciach
vychladne láska, ktorá je jadrom celého evanjelia.
Falošní proroci
Keď počúvame tento úryvok, pýtame sa: aké podoby môžu nadobúdať falošní proroci?
Môžu byť ako „zaklínači hadov“, využívajúci ľudské emócie, aby z ľudí spravili otrokov
a priviedli ich tam, kde chcú. Koľko Božích detí je priťahovaných lákadlami momentálneho
potešenia, ktoré si mýlia so šťastím! Koľko mužov a žien žije akoby v okúzlení leskom peňazí,
ktoré ich v skutočnosti robia otrokmi zisku alebo malicherných záujmov! Koľkí žijú
v domnienke, že si vystačia sami, až sa napokon stanú obeťami osamelosti!
Ďalší falošní proroci sú „šarlatáni“, ktorí ponúkajú jednoduché a rýchle riešenia
na utrpenie; prostriedky, ktoré sa napokon ukážu ako úplne neúčinné. Títo podvodníci
ponúkajú bezcenné veci a oberajú o to, čo je cenné: dôstojnosť, slobodu a schopnosť milovať.
Diabol, ktorý je „luhár a otec lži“ (Jn 8, 44), odjakživa predstavuje zlo ako dobro a falošné ako
pravé, aby zmiatol srdce človeka. Každý z nás je preto povolaný v srdci rozlišovať a skúmať,
či ho neohrozujú klamstvá týchto falošných prorokov. Treba sa naučiť nezastavovať
na bezprostrednej, povrchnej úrovni, ale spoznávať, čo v nás zanecháva dobrú a trvalejšiu
stopu, pretože to pochádza od Boha a skutočne slúži pre naše dobro.
Studené srdce
Dante Alighieri vo svojom opise pekla predstavuje diabla, ako sedí na tróne z ľadu;
prebýva totiž v ľadovom chlade vyhasnutej lásky. Položme si teda otázku: ako v nás chladne
láska? Aké signály nám naznačujú, že láske v nás hrozí vychladnutie?
To, čo ochladzuje lásku, je predovšetkým chamtivosť po peniazoch, ktorá je „koreňom
všetkého zla“ (1 Tim 6, 10). Nasleduje odmietanie Boha, konkrétne to, že nehľadáme jeho
útechu a dávame prednosť svojmu zúfalstvu pred jeho Slovom a sviatosťami. To všetko sa
napokon obracia na násilie voči tým, ktorých považujeme za ohrozenie našich „istôt“: ešte
nenarodenému dieťaťu, chorému starcovi, ale aj blížnemu, ktorý nezodpovedá našim
očakávaniam.
Láska chladne aj v našich spoločenstvách: pápež František sa v apoštolskej exhortácii
Evangelii gaudium (Evanjelium radosti) snažil opísať tie najevidentnejšie znaky nedostatku
lásky. Sú to: egoistická ľahostajnosť, sterilný pesimizmus, pokušenie izolovať sa či zapájať sa
do neprestajných bratovražedných vojen, svetská mentalita, ktorá vedie k tomu, že sa staráme
len o to navonok viditeľné, čím sa oslabuje misionárska horlivosť.
Čo robiť?
Možno vidíme vo svojom vnútri i okolo nás práve opísané znaky, no Cirkev nám v tomto
pôstnom čase spolu s niekedy trpkou medicínou pravdy ponúka aj sladký liek modlitby,
dávania almužny a pôstu.
Ak venujeme viac času modlitbe, umožníme nášmu srdcu odhaliť skryté lži, ktorými
klameme seba samých, aby sme mohli konečne hľadať útechu v Bohu. On je náš Otec a chce,
aby sme mali život.
Dávanie almužny nás zasa oslobodzuje od chamtivosti. Sv. Otec si veľmi želá, aby sme ako
kresťania nasledovali príklad apoštolov a videli v možnosti podeliť sa s druhými o to, čo máme.
V tejto súvislosti, píše Sv. Otec, prevezmem povzbudenie svätého Pavla adresované
Korinťanom, ktoré sa týka zbierky pre spoločenstvo v Jeruzaleme: táto činnosť je „vám
na osoh“ (2 Kor 8, 10). Platí to zvlášť pre Pôstne obdobie, počas ktorého mnohé organizácie
robia zbierky v prospech cirkví a ľudí v núdzi. Kiežby sme aj svoje každodenné stretnutia
s tými, ktorí nás prosia o pomoc, chápali ako výzvu Božej prozreteľnosti.
Napokon pôst oslabuje náš sklon k násiliu, odzbrojuje nás a je dôležitou príležitosťou
na rast. Pôst nás obnažuje, robí nás pozornejšími voči Bohu a blížnemu, prebúdza v nás vôľu
poslúchať Boha, ktorý jediný dokáže nasýtiť náš hlad.
Veľkonočný oheň
Sv. Otec nás vo svojom posolstve povzbudzuje, aby sme sa horlivo vydali na cestu
Pôstnym obdobím za pomoci dávania almužny, pôstu a modlitby. Ak sa nám niekedy zdá, že
v mnohých srdciach láska chladne, nikdy tomu tak nie je v Božom Srdci! On nám daruje vždy
novú možnosť, aby sme znovu začali milovať.
Na vigíliu Veľkej noci znovu zažijeme obrad zapálenia veľkonočnej sviece: svetlo sviece
zažatej od „nového ohňa“ krok za krokom odoženie tmu a ožiari liturgické zhromaždenie.
„Svetlo Krista, ktorý slávne vstal z mŕtvych, nech zaženie tmu z našich sŕdc a myslí“, aby sme
všetci mohli zažiť skúsenosť emauzských učeníkov: pri počúvaní Pánovho slova a sýtení sa
eucharistickým chlebom bude môcť naše srdce znova zahorieť vierou, nádejou a láskou.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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„Ja som ... ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva“ (Ex 20,2)
Napriek tomu, že otroctvo, žiaľ, vo svete ešte stále pretrváva, dnes už je asi všetkým
jasné, že nikto nemá právo vlastniť iného človeka. Práve toto vedomie viedlo Izraelitov
k exodu – k odchodu z Egypta. Boh ich vyslobodil z otroctva. Možno však už tak jasne
nechápeme to, že môžeme upadnúť aj do otroctva hriechu. V tomto otroctve sa
nachádzame vtedy, keď sa nedokážeme dostať z nejakého hriešneho zlozvyku.
Dobrou správou však je, že tak ako Boh oslobodil Izraelitov z fyzického otroctva,
chce oslobodiť aj nás z otroctva duchovného.
Myšlienka, že by sme mali byť niečími otrokmi, je nám priam odporná. Nikto z nás
nechce, aby ho vlastnil niekto iný. Takýto postoj by sme však mali mať aj vo vzťahu
k otroctvu hriechu. Nikto predsa nechce, aby ho niečo ovládalo. Nikto nechce mať pocit,
že nedokáže kontrolovať nejakú oblasť vo svojom živote. Ako povedal svätý Pavol, sme
stvorení k slobode a z tohto dôvodu prišiel aj Ježiš: aby nám ju vydobyl (porov. Gal 5,1).
Chceš byť teda slobodný od hriešneho zlozvyku, ktorý má nad tvojím životom nejakú
moc? Ak áno, urob dve veci.
Najskôr sa zo svojich hriechov vyspovedaj. Taktiež ich môžeš každý deň vyznávať
Ježišovi pri modlitbe. Povedz mu, aké je pre teba ťažké premôcť hriech, a ver prisľúbeniu
Písma: „Ak vyznávame svoje hriechy...,“ Boh nás „očistí od každej neprávosti“ (1Jn 1,9).
Potom sa modli za silu odporovať pokušeniu. Ver, že Boh vidí tvoje úsilie
a požehnáva ho svojou mocou, ktorá ti dáva silu odmietnuť pokušenie.
Možno sa nám nikdy nepodarí úplne prestať hrešiť. No keď sa modlíme, vyznávame
svoje hriechy a prosíme o Božiu silu, posväcujeme sa a naše hriechy sa postupne začínajú
vytrácať. Naše posväcovanie totiž odníma hriechu moc nad naším životom a dáva nám
silu odporovať mu.
Pane, nechcem byť otrokom, pomôž mi stať sa slobodným.
(Prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
5. 3.

Č: 2 Kr 5, 1-15a
Ev: Lk 4, 24-30
Fridrich

UT
6. 3.

.
Č: Dan 3, 25.34-43
Ev: Mt 18, 21-35
Radoslav, Radoslava

ST
7. 3.

Č: Dt 4, 1.5-9
Ev: Mt 5, 17-19
Tomáš

Č: Jer 7, 23-28
Ev: Lk 11, 14-23
Alan, Alana

ŠT
8. 3.

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Ján Kováč
6.30
+ Ernest Haus
7.45 CSŠ

17.00
18.00
6.30
7.45
17.30
18.00
6.30
15.00
16.00
17.30

PI
9. 3.

Č: Oz 14, 2-10
Ev: Mk 12, 28b-34
Františka

16.00
17.30
17.30
18.00

SO
10. 3.

Č: Oz 6, 1-6
Ev: Lk 18, 9-14
Branislav, Bruno

6.30

4. pôstna nedeľa
Č1: 2 Krn 36, 14-16.19-23
Č2: Ef 2, 4-10
Ev: Jn 3, 14-21
Angela, Angelika

18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
14.30
18.00

+ Michal a Anna Frenoví
Večeradlo
ZBP Jozef, 60 r.ž., Anna a pokoj v rodine
+ z rod. Gerbocovej; + Margita Hudáková
+ Anna Černá a z rod.
CSŠ
Stakčín
+ Ján Gerboc
+ Michal a Rozália Gajdošoví a synovia
+ Štefan Kirňák
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat. liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Katarína Megová, 1.výr.
+ Katarína Ihnátová
+ Štefan Burik a zať Pavol
Nemocnica (15.30 – krížová cesta)
Stakčín (17.00 – krížová cesta)
Krížová cesta
ZBP Daniel, 40 r.ž. a rod.
+ Michal, 20.výr. a Margita Jankajoví, z rod.;
+ Mária a Jozef Karľa
ZBP Timotej, 5 r.ž. a rod.
+ Mária Jarolinová;
+ Katarína Halamková, Ul. Nad Cirochou
ZBP MUDr. Andreja Kulana
ZBP Mária, 80 r.ž., Katka, 70 r.ž.a Štefan, 70 r.ž.
Stakčín
Nemocnica
ZBP Jozefa a rod.
Krížová cesta + pôstna kázeň
ZBP Katarína, 70 r.ž. a manžel Ján

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
8.3.2018
9.3.2018
11.3.2018

ČAS
17.00
17.30
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30
14.30

1. Dnes popoludní o 14:00 pobožnosť na prvú nedeľu,
po nej krížová cesta bez pôstnej kázne, nakoľko kazateľ
ochorel. Po skončení výmena ružencových tajomstiev
a stretnutie členiek duchovnej rodiny.
2. Minulú nedeľu sa pri pravidelnej mesačnej zbierke
na kostol vyzbieralo 1415,50 €. Pán Boh zaplať.
3. Keďže skončili jarné prázdniny, pozývame deti, rodičov
a zvlášť prvoprijímajúcich, vo štvrtok 8.3. na sv. omšu
o 17:30 s katechézou pre nich. (Deti majú mať v pracovnom
zošite vyplnené 2 úlohy - 2. a 3. pôstna nedeľa.) Taktiež
v piatok 9.3. večerná sv. omša je s katechézou pre mladých
a birmovancov. Birmovné stretká budú počas týždňa tak

18.00
6.30 + Štefan Janko, Mária a Michal Galanda

6.30

NE
11. 3.

OZNAMY

ČAS

LEKTORI
Krížová cesta – Mgr. Gabriela Zápotoková
Sv. omša – Ing. Anna Čopíková
Krížová cesta - mládež
Maroš Kohút /skupina p. kaplána Martina
Štefan Ondik a Ing. Anna Čopíková
manželia Korobaničoví
manželia Harakaľoví
Krížová cesta - modlitby mužov - otcovia

MILODARY
na kostol: z pohrebu M. Haričovej 50 €.

ŽALM
deti
Eva Mária Karľová
MUDr. A. Rosoľanková
Mgr. Magdaléna Legemzová
Štefánia Ondicová

ako obvykle.
4. V stredu 7.3. popoludní o 15:00 sa uskutoční stretnutie katechétov na farskom
úrade.
5. V stredu 7.3. po večernej sv. omši sa uskutoční skúška chrámového zboru.
6. Nácviky Spojeného mládežníckeho zboru budú v stredu (7.3.) a v piatok (9.3.)
o 19:00.
7. V piatok 9.3. sa v našej farnosti zapájame adoráciou do aktivity, ku ktorej nás
pozýva Svätý Otec pápež František „24 hodín pre Pána“. V tomto roku v duchu
slov žalmu „Ty si milostivý“ Ž130, 4. Poklona začne po rannej sv. omši, o 15:00
bude korunka, 16:30 ukončenie poklony, 17:30 krížová cesta, po nej sv. omša.
Po sv. omši moderovaná adorácia mladých s individuálnym eucharistickým
požehnaním.
8. V sobotu 10.3. pozývame mladých na stretko o 19:00 do mládežníckej
miestnosti. Obsahom bude duchovná príprava na P18, preto osobitne pozývame
tých, ktorí sa prihlásili.
9. Aj naďalej je možnosť
BLAHOŽELANIE
prihlásiť
sa
na
arcidiecéznu
púť Všetko najlepšie k meninám nášmu
p. dekanovi Allanovi (8.3.)
do Lúrd 8.-10.5.2018.
veľa
zdravia, Božieho požehnania
10. Kancelária
a radosti zo života prajú
v úradných hodinách
a vyprosujú p.kapláni a veriaci.
(v stredu p. dekan).

PRIŠLI, VZALI SA, ODIŠLI - február 2018
Krsty
Karolína Barnová
Adam Kandráč
Alžbeta Džuponová
(Stakčín)

Sobáše

Ing. Tomáš Arvaj
a
Ing. Veronika Širgeľová

Pohreby

+ Štefan Vološin (84 r.)
+ Margita Hudáková (89 r.)
+ Jarmila Voreková (93 r.)
+ Erhard Schneider (72 r.)
Martin Lukáč
+ Juraj Majza (76 r.)
a
+ Mária Haričová (74 r.)
MUDr. Magdaléna Škovranová + Jozef Uhrecký (58 r.)

