Rubrika pána dekana

Sviatosť birmovania v našej farnosti 2. júna 2018 - domáce Turíce.

Niekoľko myšlienok z najnovšej katechézy:
Katechéza pápeža Františka o birmovaní: 1. Kresťanské svedectvo

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Po katechézach o krste nás tieto dni, nasledujúce po Slávnosti Zoslania Ducha Svätého,
pozývajú uvažovať nad svedectvom, ktoré Duch vzbudzuje v pokrstených, uvádzajúc ich život
do pohybu, otvárajúc ho pre dobro ostatných. Svojim učeníkom Ježiš zveril jednu veľkú misiu:
«Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta» (porov. Mt 5,13-16). Tieto obrazy nás vedú premýšľať
nad tým, ako sa správame, pretože ako nedostatok, tak aj nadbytok soli robí jedlo nechutným,
podobne ako nedostatok či nadbytok svetla nám zabraňuje vidieť. Tým, kto nás môže skutočne
urobiť soľou, ktorá dodáva chuť a chráni pred skazením, a svetlom, ktoré ožaruje svet, je jedine
Kristov Duch! A toto je dar, ktorý prijímame vo sviatosti birmovania – pri birmovke, ako ju
nazývame –, pri ktorej sa chcem s vami pristaviť a uvažovať nad ňou. Nazýva
sa „confirmatio“, pretože potvrdzuje krst a posilňuje krstnú milosť (porov. Katechizmus
Katolíckej cirkvi - KKC, 1289), ako aj „krizmácia“ na základe toho, že prijímame Ducha
prostredníctvom pomazania krizmou, voňavým olejom posväteným biskupom. Je to termín
odkazujúci na Krista – krizmácia, Kristus –, že Kristus je Pomazaný Duchom Svätým.
Znovuzrodiť sa pre Boží život v krste je prvým krokom; potom sa však treba správať ako
Božie deti, čiže pripodobniť sa Kristovi, ktorý pôsobí vo svätej Cirkvi, a nechať sa zapojiť
do jeho misie vo svete. Toto zabezpečuje pomazanie Duchom Svätým: bez jeho sily ide človek
naprázdno (porov. Turíčna sekvencia: «Bez pomocnej milosti ... nie je v ňom nič dobrého»).
Bez sily Ducha Svätého nemôžeme urobiť nič: je to Duch, ktorý nám dáva silu k tomu, aby sme
mohli ísť vpred. Tak ako celý Ježišov život bol vedený Duchom, tak aj život Cirkvi a každého
jej člena je pod vedením toho istého Ducha.
Ježiš, počatý z Panny pôsobením Ducha Svätého, sa ujíma svojej misie po tom, ako je pri
vystúpení z vody Jordánu posvätený Duchom, ktorý zostupuje a zotrváva na ňom (porov.
Mk 1,10; Jn 1,32). Jednoznačne to vyhlasuje v nazaretskej synagóge: aký krásny je tento
„preukaz totožnosti“, ako sa Ježiš predstavuje v nazaretskej synagóge! Počúvajme, ako to robí
jasnými slovami: «Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium
chudobným» (Lk 4,18). Ježiš sa predstavuje v synagóge svojej dediny ako Pomazaný, ako ten,
čo bol pomazaný Duchom.
Ježiš je plný Ducha Svätého a je zdrojom Ducha, prisľúbeného od Otca (porov. Jn 15,26;
Lk 24,49; Sk 1,8; 2,33). V skutočnosti, vo Veľkonočný večer Zmŕtvychvstalý dýcha
na učeníkov hovoriac: «Prijmite Ducha Svätého» (Jn 20,22); a v deň Turíc sila Ducha zostupuje
na apoštolov v mimoriadnej forme (porov. Sk 2,1-4), ako vieme.
„Dych“ zmŕtvychvstalého Krista napĺňa pľúca Cirkvi životom; a skutočne, ústa učeníkov
«naplnených Duchom Svätým» sa otvorili, aby všetkým hlásali veľké Božie skutky (porov.
Sk 2,1-11).
Turíce, ktoré sme slávili v uplynulú nedeľu, sú pre Cirkev tým, čo bolo pre Krista
pomazanie Duchom prijaté v Jordáne, čiže Turíce sú misionárskym impulzom stravovať svoj
život pre posväcovanie ľudí, na Božiu slávu. Ak Duch účinkuje v každej sviatosti, osobitným
spôsobom je to vo sviatosti birmovania, kde «veriaci prijímajú ako dar Ducha Svätého» (Pavol
VI., Ap. konšt. Divinae consortium naturae). A vo chvíli udeľovania pomazania hovorí biskup
tieto slová: „Prijmi znak daru Ducha Svätého“. Duch Svätý je veľkým Božím darom. A my
všetci máme Ducha vo svojom vnútri. Duch je v našom srdci, v našej duši. A Duch nás v živote
vedie, aby sme sa stali správnou soľou a správnym svetlom pre ľudí.
Ak pri krste nás Duch Svätý ponára do Krista, pri birmovaní je to Kristus, ktorý nás napĺňa
svojím Duchom, posväcujúc nás ako svojich svedkov, účastných na rovnakom princípe života
a misie, podľa plánu nebeského Otca. Svedectvo vydávané pobirmovanými dáva najavo ich
prijatie Ducha Svätého, ako aj poddajnosť jeho kreatívnej inšpirácii. Pýtam sa: z čoho vidno, že
sme prijali dar Ducha Svätého? Z toho, ak konáme skutky Ducha, ak vyslovujeme slová, ktoré
nás naučil Duch (porov. 1 Kor 2,13). Kresťanské svedectvo pozostáva v konaní čisto
a kompletne toho, čo od nás žiada Duch Svätý, ktorý nám dáva silu to vykonať.
Modlíme sa za našich birmovancov.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

21. ročník

„ V M ENE O TCA I SY NA I DUCH A SVÄTÉHO “
Keď uvažujeme o Najsvätejšej trojici, dosť často sa zameriavame na akúsi
matematickú otázku: Ako môže byť jeden Boh v troch osobách? Možno nám pritom
napadne analógia svätého Patrika s trojlístkom. Tak či onak, žiaden obraz nedokáže
úplne vysvetliť celú hĺbku a krásu Boha. Trojica však nie je nejaká matematická
rovnica, ktorú treba vyriešiť, ale duchovné tajomstvo, z ktorého sa treba tešiť.
V Trojici sa nám zjavuje Boh a dáva nám najavo, že nás miluje a stará sa o nás.
Otec. Tým, že sa Boh zjavil ako náš nebeský otec, dokázal, že nie je len nejakým
vzdialeným a vrtkavým či pomstychtivým bohom. On je Boh, pre ktorého je rodina
všetko. Chce byť pri tebe blízko – ako otec. Sľubuje, že sa o teba postará a bude nad
tebou bdieť. Chce ti len dobre. Zašiel až tak ďaleko, že ťa nazval svojím dedičom!
Syn. Keď prišiel Boh na zem, neprišiel slávne a majestátne. Radšej sa „zriekol
seba samého“ a stal sa jedným z nás (Flp2,7). Mnohí očakávali mesiáša, ktorý
povedie Izrael k vojenskému víťazstvu a politickej nezávislosti. Ale Ježiš prišiel ako
brat a priateľ. Nastolil svoje kráľovstvo nie silou, ale obetavou láskou. Jeho
posolstvo milosrdenstva malo obmäkčiť naše srdcia, nie prinútiť nás ustrašene sa
krčiť.
Duch Svätý. Keď Ježiš vystúpil do neba, Boh nezmizol. Práve naopak: stal sa
nám ešte bližším. Boh prebýva v tvojom srdci! On je stále s tebou a je neustále
pripravený vyliať na teba svoju lásku a pretvoriť ťa viac na svoj obraz. Je stále
s Cirkvou a živí ju svojim slovom a sviatosťami. Je vždy vo svete a formuje z nás
jednu rodinu v Kristovi. Toto je pravé tajomstvo Trojice: že náš Boh - Otec, Syn
a Duch Svätý - nás hlboko miluje a zaobchádza s nami s veľkou nehou
a milosrdenstvom.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

OZNAMY

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
28. 5.

Č: 1 Pt 1, 3-9
Ev: Mk 10, 17-27
Viliam

UT
29. 5.

.
Č: 1 Pt 1, 10-16
Ev: Mk 10, 28-31
Vilma

ST
30. 5.

Č: 1 Pt 1, 18-25
Ev: Mk 10, 32-45
Ferdinand

ŠT
31. 5.

Najsvätejšie Kristovo
telo a krv
Č1: Ex 24, 3-8
Č2: Hebr 9, 11-15
Ev: Mk 14, 12-16.22-26
Petronela, Petrana

PI
1. 6.

Sv. Justín, muč.
Č: 1 Pt 4, 7-13
Ev: Mk 11, 11-25
Žaneta

SO
2. 6.

Č: Júd 17, 20b-25
Ev:Mk 11, 27-33
Xénia, Oxana

NE
3. 6.

9. nedeľa v cezročnom
období
Č1: Sk 10, 34a.37-43
Č2: Kol 3, 1-4
Ev: Jn 20, 1-9
Karolína

ČAS

6.30
7.45
18.00
6.30
16.00
17.00
18.00

6.30
7.45
18.00
6.30
16.00
17.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Mária Krupová, Ul. Komenského
+ Magdaléna Vaňová
CSŠ
+ z rod. Kukurucovej;
+ MUDr. Vladimír a Alena Muravskí
+ Stanislav Ťukot, rodičia a svokrovci
ZBP Márie, 40 r.ž.
Nemocnica
Večeradlo
+ Mária Selčanová; + Ladislav Galanda
ZBP Anna, Ján a rod.
+ Katarína Štofirová
CSŠ
+ Ján Ľuľa; + Gabriela Stanková
+ Ján a Katarína Jankajoví a syn Ján
Nemocnica
+ Štefan, Michal a Michal Holotoví;
+ Vasiľ, 10.výr.
Stakčín
+ Ján, Anna Lojkoví, Jozef Pavlisko
BBSJ
Stakčín

17.30
18.30
6.30
17.30
18.00 + Štefan Gribanič, rodičia a svokrovci
7.30 Fatimská sobota
8.15
8.00
10.30
18.00
7.30
9.00

9.00
10.30
10.30
18.00

RB, NSPM; ZBP pre Dášu a Mariku
+ Mária a Štefan Kornucik
Stakčín
slávnosť udeľovania sviatosti birmovania
+ Štefan Juhás, 20.výr.; + Agnesa Charitunová
+ Juraj Kulan
ZBP Jozef a Anna, 30 r.sp.ž.; ZBP Michala,
25 r.ž. a rod.; ZBP Kataríny Kočišovej, 76 r.ž.
Stakčín
Nemocnica
ZBP Lenky, 40 r.ž. a rod.; ZBP Vladimíra, 18 r.ž.
poďak. Emília a Mikuláš, 40 r.sp.ž.; ZBP celej rod.

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
31.5.2018
2.6.2018
3.6.2018

ČAS
17.00
18.30
7.30
7.30
9.00
10.30

1. Minulú nedeľu sa pri pravidelnej mesačnej zbierke
na kostol vyzbieralo 1477,94 eur. Úprimná vďaka.
2. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci spovedať
budeme každý deň ráno i večer pred svätou omšou,
okrem štvrtka, kedy je prikázaný sviatok - v ten deň sa
nespovedá.
3. Chorých navštívime na prvý piatok 1.6.
dopoludnia.
4. V stredu 30.5. po večernej sv. omši sa uskutoční
skúška chrámového zboru.
5. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude v stredu 30.5. o 19:00.
6. Od stredy 30.5. sa na záver sv. omše ráno i večer budeme spoločne modliť
deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu pripravujúc sa na túto slávnosť.
7. Tento týždeň vo štvrtok 31.5. máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Tela
a Krvi (Božie Telo). Viaže nás účasť na svätej omši tak ako v nedeľu. Sv. omše
budú takto (6:30, 17:00 s procesiou, 18:30, v nemocničnej kaplnke o 16:00).
8. Vo štvrtok na Božie Telo pozývame deti, zvlášť prvoprijímajúce, na sv. omšu
s procesiou o 17:00. Deti nech si prinesú košíky s lupienkami kvetov. V tento deň
možno získať pri recitovaní alebo speve hymnu Ctime túto sviatosť slávnu
za obvyklých podmienok plnomocné odpustky. Prosíme členky RB a BBSJ,
ako aj členov FR o prípravu oltárikov.
9. V piatok 1.6. - prvý piatok - celodenná eucharistická poklona.
10. V sobotu 2.6. fatimská sobota o 7:30, po nej svätá omša. Pozývame rodiny, deti
i mladých.
11. V tomto týždni v sobotu 2.6. o 10:30 máme v našej farnosti slávnosť birmovania,
ktorú v našej farnosti vyslúži otec arcibiskup Bernard. V tejto súvislosti
informujeme birmovancov o spoločných nácvikoch v utorok (29.5.) stredu (30.5.)
a v piatok (1.6.) po sv. omšiach o 18:45. Spoveď pre birmovancov a príbuzných
bude v piatok 1.6. od 15:30-17:30.
12. Budúcu nedeľu 3.6. o 10:30 odpustová slávnosť v Belej n/C.
13. Budúcu nedeľu 3.6. prvá nedeľa v mesiaci, pobožnosť o 14:30, po nej výmena
ružencových tajomstiev a stretnutie členiek duchovnej rodiny.
14. Knihu Mons. Mariana Čižmára o živote kardinála Jozefa Tomka si môžete
zakúpiť v kancelárii.
15. Kancelária v úradných hodinách (streda - pán dekan, štvrtok - zatvorená prikázaný sviatok)

Sviatosť manželstva chcú prijať
LEKTORI
manželia Čopoví ml.
manželia Aľušíkoví
sv. ruženec - Erika Vološinová
Ing. Ján Čop ml. a Natália Ontkovičová
Oliver Semko a Kristína Majcherová
František a Mária Dunajoví

ŽALM
Mgr. Iveta Haburajová
Štefánia Ondicová
Eva Mária Karľová
Adriána Ľuľová
sr. Rudolfa

Martin Štofira bývajúci v Snine a Viktória Hajduová, býv. v Dlhom n/C., sobáš 9.6. o 15:00
Miroslav Babič, býv. v Hviezdoslavove a Simona Gerbocová, býv. v Snine, sobáš 16.6. o 15:00
Matúš Kovaľ, bývajúci v Snine a Michaela Buriková, bývajúca v Belej n/C., sobáš 16.6. o 16:00.
Mimo farnosti
Bc. Michal Andraško, býv. v Lukačovciach a Nikola Tokárová, býv. v Snine, sobáš 2.6.
Peter Šepeľa, býv. v Snine a Adriana Ďabolková, býv. v Košiciach – Krásna nad Hornádom, sobáš 9.6.

