Z Posolstva Svätého Otca Františka k 52. svetovému dňu
spoločenských komunikačných prostriedkov (pokračovanie)

„ 2. Ako môžeme spoznať falošné správy?
Nik z nás sa nemôže vyhnúť zodpovednosti za to, že sa treba postaviť proti týmto klamstvám.
Nie je to jednoduché, pretože dezinformácia sa často zakladá na rôznych zámerne neurčitých
a jemne zavádzajúcich obsahoch, pričom niekedy využíva rafinované psychologické
mechanizmy.
Prevencia a identifikácia mechanizmov šírenia dezinformácií si však vyžaduje aj hlboké
a pozorné rozlišovanie. Treba odkryť to, čo by sme mohli nazvať „logikou hada“, ktorý je
schopný všade sa ukryť a uhryznúť. Ide o stratégiu „prešibaného hada“, o ktorom hovorí Kniha
Genezis a ktorý sa v počiatkoch ľudstva stáva pôvodcom prvých „fake news“ (porov. Gn 3, 1 –
15). Ich tragickým následkom bol prvý hriech a konkrétne sa prejavili v prvej bratovražde
(porov. Gn 4) i v ďalších nespočetných formách zla zameraných proti Bohu, blížnemu,
spoločenstvu a stvoreniu. Stratégiou tohto mocného „otca lži“ (Jn 8, 44) je práve mimézis,
plazivé a nebezpečné vábenie, ktoré si razí cestu do srdca človeka falošnými a zvodnými
argumentmi.
3. „Pravda vás vyslobodí“ (Jn 8, 32)
Ako sa tomu brániť? Najradikálnejším liekom na vírus klamstva je nechať sa očistiť
pravdou.
Pravda je to, na čom možno stavať, aby sme nepadli. V tomto vzťahovom zmysle je jediným
skutočne vierohodným a hodným dôvery, s kým možno počítať – teda jediným „pravdivým“ –
živý Boh. Preto mohol Ježiš povedať: „Ja som pravda“ (Jn 14, 6). Človek teda odhaľuje pravdu
zakaždým znova, keď ju zakúša v sebe samom ako vernosť a vierohodnosť toho, kto ho miluje.
Iba to oslobodzuje človeka: „Pravda vás vyslobodí“ (Jn 8, 32).
Oslobodenie z klamstva a hľadanie vzťahu: hľa dve prísady, ktoré nemôžu chýbať, ak majú byť
naše slová a gestá pravdivé, autentické, dôveryhodné. Ak chceme spoznať pravdu, musíme
vedieť rozlišovať medzi tým, čo prospeje spoločenstvu a dobru, a čo, naopak, vedie k izolácii,
rozdeleniu a rozporom. Pravdu teda neuchopí ten, kto ju považuje za niečo vonkajšie
a neosobné; pravda totiž vyviera zo slobodných vzťahov medzi osobami, zo vzájomného
počúvania. Navyše pravdu nemožno prestať hľadať, pretože všade sa môže vkradnúť niečo
falošné, aj keď hovoríme pravdivé veci. Bezchybná argumentácia sa síce môže zakladať
na nepopierateľných faktoch, no ak je použitá na zranenie a diskreditáciu nejakej osoby
v očiach druhých, nie je pravdivá, hoci by sa takou aj javila. Pravdivé výpovede môžeme
poznať po ovocí: teda podľa toho, či vyvolávajú polemiku, rozdelenie, rezignáciu, alebo vedú
k svedomitému a zrelému zamysleniu, ku konštruktívnemu dialógu a k užitočnej činnosti.
4. Pokoj spočíva v pravdivej správe
Ak je teda spôsob ako zabrániť šíreniu dezinformácií zodpovednosť, potom sa najviac týka
toho, kto je z titulu svojej funkcie zodpovedný za informovanie: čiže žurnalistu, strážcu správ.
V dnešnom svete žurnalista nevykonáva len remeslo, ale má skutočné poslanie. Jeho úlohou je
v rýchlom toku správ a vo víre senzácií pamätať na to, že v centre správy je osoba, nie rýchlosť,
akou sa šíri, ani dosah na prijímateľov. Informovať znamená formovať, a to súvisí so životom
ľudí.
Ak sa chceme obrátiť k Pravde, ktorá je osobou, nechajme sa inšpirovať františkánskou
modlitbou:
Pane urob nás nástrojom svojho pokoja.
Daj, aby sme spoznali zlo vkrádajúce sa do komunikácie, ktorá nevytvára spoločenstvo.
Daj, aby sme boli schopní zbaviť naše súdy jedovatosti.
Pomôž nám hovoriť o druhých ako o bratoch a sestrách.
Ty si verný a hodný dôvery; daj, aby naše slová boli semenami dobra pre svet:
daj nech vieme počúvať tam, kde vládne hlučná vrava;
daj nech vieme podnecovať k harmónii tam, kde vládne chaos;
daj, nech vnášame jasnosť tam, kde vládne viacznačnosť;
daj nech prinášame vzájomné spoluprežívanie tam, kde existuje vylúčenie;
daj, nech užívame striedmosť tam, kde vládne senzáciechtivosť;
daj, nech kladieme skutočné otázky tam, kde vládne povrchnosť;
daj, nech vzbudzujeme dôveru tam, kde existujú predsudky;
daj, nech vnášame úctu tam, kde vládne agresivita;
daj, nech prinášame pravdu tam, kde vládne klamstvo.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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M A M E s l á s ko u a v ď a ko u
MAMA,
čo všetko sa skrýva v tomto najkrajšom oslovení na svete?
Mama je život.

Mama je domov.

Mama je láska.

Mama je útecha.

Mama je šťastie.

Mama je pomoc.

A mohli by sme pokračovať ďalej. No najdôležitejšie je však to, že JE, že môžem
ako dieťa žiť v jej blízkosti a ako dospelý aspoň z času načas pobudnúť v jej
prítomnosti. Že môžem požívať prejavy jej materinskej lásky: jej neúnavnej
každodennej služby, ktorá nepozná odpočinok, vlastnú únavu, vlastné bolesti, keď
potrebujem pomôcť, ošetriť podporiť, povzbudiť...
Sú rodné matky, sú však aj mamy, ktoré majú v sebe veľkú, odvážnu lásku
a prijali opustené deti. Sú také mamy, ktoré k svojim žijúcim deťom prijali ďalšie
deti – obraz veľkej lásky matky, ktorú si nenecháva len pre svoje rodné deti.
Nezabúdame však ani na lásku a dobrotu starých mám, krstných mám a birmovných
mám. Im všetkým patrí dnes naša vďaka!

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
14. 5.

Sv. Matej, apoštol
Č: Sk 1, 15-17.20-26
Ev: Jn 15, 9-17
Bonifác

UT
15. 5.

.
Č: Sk 20, 17-27
Ev: Jn 17, 1-11a
Žofia, Sofia

ST
16. 5.

Sv. Ján Nepomucký,kňaz
a muč.
Č: Sk 20, 28-38
Ev: Jn 17, 11b-19
Svetozár

ŠT
17. 5.

Č: Sk 22, 30; 23, 6-11
Ev: Jn 17, 20-26
Gizela

PI
18. 5.

Č: Sk 25, 13b-21
Ev: Jn 21, 15-19
Viola

SO
19. 5.

Č: Sk 28, 16-20.30-31
Ev: Jn 21, 20-25
Gertrúda

ČAS

6.30
7.45
18.00
8.00
9.00

16.00 Nemocnica
18.00 + Michal Marinič, 3.výr., rodičia a svokrovci
+ Mária Zuščáková

6.30 + Jozef Miško a rodičia
7.45 CSŠ
17.30 Stakčín
18.00 + Anna Štofiková, Ul. SNP
6.30
15.00
16.00
17.30
6.30
17.30
18.00
6.30
18.00
7.30

NE
20. 5.

Nedeľa Zoslania Ducha
Svätého
Č1: Sk 2, 1-11
Č2: 1 Kor 12, 3b-7.1213
Ev: Jn 15, 26-27; 16, 1215
Bernard

9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
17.5.2018
18.5.2018
20.5.2018

ČAS
17.00
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Martin Copák, Anna a Ján Bromberger
+ Mária Pčolová, 10.výr.,
+ z rod. Irchovej a Pčolovej
CSŠ
+ Štefan Aľušík, Ul. Strojárska
Celodekanátne mariánska večeradlo
+ Dezider, Štefan a Karolína;
+ Štefan a Anna Barancoví, Anna Jevičová;
ZBP a obrátenie syna Ondreja;
za zdravie Magdy;

+ Ján Špitalik
ZBP r. Čopovej
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat. liturgia v nemocničnej kaplnke
poďak. za 65 r.ž. Rozália
+ Katarína Aľušíková, 1.výr., manž. Jozef
+ Štefan Savka a rod.
Stakčín
+ Mária Šalachová; + Radoslav Pčola
+ Hana Salajová;
+ Štefan Čopík, Ul. Komenského 850
+ Jozef Tita; + Štefan Ďurika
+ Pavlína, Ján, Zuzana Zaremba,
+ Jozef Matoš; + Mária Fedáková
ZBP Jozef, 45 r.ž. a rod.;
ZBP Štefana, 60 r.ž. a rod.
poďak. Jozef a Božena, 45 r.sp.ž.;
ZBP Anna, 70 r.ž. a rod., Radka, 20 r.ž.;
ZBP Marta, 70 r.ž. a rod.
Stakčín
Nemocnica
+ Mária a Štefan Karľa; + Michal Klimik
+ Jozef Haburaj, nedož. 35 r.;
+ Michal Gerboc, Ul. Kalinčiakova;
+ Anna, Jozef a Jozef

LEKTORI
sv. ruženec - Mgr. Gabriela Zápotoková
sv. omša - s. Rudolfa
Veronika Lojanová / sk. s. Rudolfy
manželia Pavlíkoví
manželia Molnároví
Ing. Štefan Nevoľník a Mgr. Daniela Mariničová

ŽALM
deti
Mgr. Žofia Čopíková
Mgr. Iveta Haburajová
Eva Mária Karľová
Anton Vass

MILODARY
na kostol: z pohrebu M. Fedákovej 50 €, Z. Štofíkovej 100 €,
zo sobáša novomanželov Gerbocových 30 €.

OZNAMY

1. Úprimná vďaka za vaše milodary, ktoré ste dnes obetovali pri zbierke na masmédiá.
2. Dnes po sv. omšiach si pri kancelárii môžete zakúpiť novú knihu Mons. Mariána
Čižmára - “Kardinál Jozef Tomko - Život v službe evanjelia“. Kniha bude k dispozícii
vo zvýhodnenej cenovej ponuke 30 € aj počas týždňa v kancelárii.
3. V utorok 15.5. o 9:00 sa uskutočnia kňazské rekolekcie kňazov nášho dekanátu, ktoré
začnú spoločným dekanátnym večeradlom o 8:00. Upozorňujeme, že v utorok ranná
sv. omša o 6:30 nebude.
4. Utorok 15.5. o 16:00 v nemocničnej kaplnke sv. omša za život.
5. V stredu 16.5. po večernej sv. omši sa uskutoční skúška chrámového zboru.
6. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude v stredu 16.5. o 19:00.
7. Štvrtok 17.5. pozývame deti, zvlášť prvoprijímajúce na sv. omšu o 17:30 s katechézou
pre nich. (Deti majú mať v pracovnom zošite vyplnené 2 úlohy Nanebovstúpenie Pána
a Siedma veľkonočná nedeľa.)
8. Pozývame deti 3 – 7 r. do CCVČ na ďalšie stretnutie KATECHÉZ DOBRÉHO
PASTIERA v piatok 18.5. o 16:00. Povzbudzujeme k účasti taktiež rodičov, ktorých
aj tentokrát čaká stretnutie s kňazom.
9. V piatok 18.5. celodenná eucharistická poklona, o 17:45 ukončenie poklony, o 18:00
sv. omša s katechézou pre mladých a birmovancov.
10. V sobotu 19.5. o 18:00 vás pozývame sláviť Turíčnu vigíliu očakávania zoslania Ducha
Svätého.
11. Nasledujúcu nedeľu 20.5. máme slávnosť Zoslania Ducha Svätého, pri ktorej možno
získať pri recitovaní alebo speve hymnu Veni Creator za obvyklých podmienok úplné
odpustky. Touto nedeľou sa končí veľkonočné obdobie.
12. Budúcu nedeľu je tretia nedeľa v mesiaci, pri sv. omšiach koná sa pravidelná mesačná
zbierka na kostol a potreby farnosti.
13. Na ukončenie detských sv. omší plánujeme 26.5. spoločný výlet všetkých detí z farnosti
k nášmu bývalému kaplánovi Matúšovi Porembovi do Prešova farnosti Solivar. Deti sa
môžu nahlásiť u s. Rudolfy do 20.5. Pri nahlásení je potrebné uhradiť 2 eura /vstup
do soľného múzea a cestovné zo Solivaru na žel. stanicu Prešov/ a priniesť prefotenú
kartičku na vlak. Ďalšie potrebné informácie dostanete napísané na informovanom súhlase
pri nahlásení.
14. Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí zo štátnych škôl, aby v pondelok 14.5. od 17:0018:00 vrátili albu do CCVČ. Deti z CSŠ prinesú albu v pondelok ráno do školy, kde budú
mať spoločnú sv. omšu a po nej vrátia albu s. Rudolfe.
15. Kancelária v úradných hodinách, v utorok dopoludnia zatvorená, (v stredu p. dekan).

Rubrika pána dekana

Z Posolstva Svätého Otca Františka k 52. svetovému dňu
spoločenských komunikačných prostriedkov (krátené)

Pravda vás oslobodí“ (Jn 8, 32) - Fake news (falošné správy) a žurnalizmus pokoja
Ľudská schopnosť komunikovať predstavuje v Božom pláne podstatný spôsob, ako prežívať
spoločenstvo. Ľudská bytosť, stvorená na obraz a podobu Stvoriteľa, je schopná vyjadrovať,
čo je pravdivé, dobré a pekné, a navzájom sa o to s druhými deliť. Je schopná hovoriť o svojej
skúsenosti i o svete, a tak vytvárať historickú pamäť a chápať udalosti. Ak sa však človek
nechá viesť len svojou pýchou a egoizmom, môže sa stať, že svoju schopnosť komunikovať
zneužije, ako to na počiatku ukazujú biblické príbehy o Kainovi a Ábelovi a o babylonskej veži
(porov. Gn 4, 1 – 16; 11, 1 – 9). (...) V kontexte čoraz rýchlejšej komunikácie a v rámci
digitálneho systému pozorujeme fenomén „falošných správ“, tzv. fake news.
1. Čo je falošné na „falošných správach“?
Fake news je kontroverzný termín, ktorý je predmetom rozsiahlej diskusie. Vo všeobecnosti sa
týka šírenia dezinformácie, či už online alebo prostredníctvom tradičných médií. Týmto
termínom sa označujú falošné informácie, založené na neexistujúcich alebo skreslených dátach,
ktoré sú zamerané na oklamanie či dokonca manipuláciu s adresátmi. Môžu byť šírené cielene,
s úmyslom ovplyvniť politické rozhodnutia či podporiť ekonomické zisky.

Sviatosť manželstva chcú prijať

Bc. Dávid Průša, býv. v Humennom a Dominika Jenčurová, býv. v Snine, sobáš 19.5. o 15:00
Mimo farnosti
Branislav Zlatohlavý, býv. v Župčanoch a Veronika Kvašňaková, býv. v Dlhom n/C., sobáš 19.5.
Peter Ľonc, býv. v Snine a Mária Provázková, býv. v Prešove, sobáš 26.5. o 15:00 - konkatedrála
Bc. Michal Andraško, býv. v Lukačovciach a Nikola Tokárová, býv. Snina, sobáš 2.6.

