Rubrika pána dekana
Katechéza pápeža Františka o birmovaní: 2. Pečať Ducha
Drahí bratia a sestry,
pokračujúc v téme sviatosti birmovania sa dnes chcem zamerať na «vnútorný súvis tejto
sviatosti s celým uvádzaním do kresťanského života» (Sacrosanctum Concilium, 71).
Pred prijatím duchovného pomazania, ktoré potvrdzuje a posilňuje milosť krstu, sú
birmovanci vyzvaní obnoviť sľuby, ktoré kedysi vykonali ich rodičia a krstní rodičia. Teraz
oni sami vyznávajú vieru Cirkvi, pripravení odpovedať «Verím» na otázky, ktoré im kladie
biskup. Majú zvlášť odhodlanosť vo viere «v Ducha Svätého, ktorý je Pánom a darcom života
a ktorý sa [im] dnes prostredníctvom sviatosti birmovania špeciálnym spôsobom udeľuje,
tak ako kedysi apoštolom v deň Turíc» (porov. Obrad sviatosti birmovania, 26).
Keďže príchod Ducha Svätého si vyžaduje srdcia ponorené do modlitby (porov.
Sk 1,14), po tichej modlitbe komunity biskup držiac vystreté ruky nad birmovancami
prosí Boha, aby ich naplnil svojim svätým Duchom Tešiteľom (Paraklétom). Duch je
jeden a ten istý (porov. 1 Kor 12,4), no prichádzajúc k nám prináša so sebou bohatstvo darov:
múdrosť, rozum, radu, silu, poznanie, nábožnosť, bázeň voči Bohu. (porov. Obrad
birmovania, 28-29).
Vypočuli sme si biblický úryvok o týchto daroch, ktoré prináša Duch Svätý. Podľa
proroka Izaiáša (11,2) je to sedem cností Ducha vyliatych na Mesiáša pre naplnenie jeho
misie. Aj svätý Pavol opisuje bohaté ovocie Ducha, ktorým je «láska, radosť, pokoj,
zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť» (Gal 5,22).
Jediný Duch rozdeľuje mnohoraké dary, ktoré obohacujú jedinú Cirkev: je Autorom
rozličnosti, avšak zároveň Tvorcom jednoty. Tak Duch Svätý dáva všetky tieto bohatstvá,
ktoré sú rozličné, avšak zároveň vytvára harmóniu, čiže jednotu všetkých týchto duchovných
bohatstiev, ktoré máme my kresťania.
Podľa tradície potvrdenej apoštolmi, Duch Svätý, ktorý privádza k plnosti milosť krstu,
sa odovzdáva prostredníctvom vkladania rúk (porov. Sk 8,15-17; 19,5-6; Hebr. 6,2).
K tomuto biblickému gestu sa pre lepšie vyjadrenie vyliatia Ducha Svätého, ktorý napĺňa
tých, ktorí ho prijímajú, už veľmi skoro pripojilo pomazanie vonným olejom, nazývaným
krizma, ktoré sa používa až dodnes, ako na Východe tak aj na Západe (porov. Katechizmus
Katolíckej cirkvi – KKC 1289).
Olej – krizma – je liečivá a kozmetická látka, ktorá prenikajúc do tela lieči rany a dáva mu
vôňu; kvôli týmto vlastnostiam ho prevzala biblická a liturgická symbolika, pre vyjadrenie
činnosti Ducha Svätého, ktorý zasväcuje pokrsteného a preniká ním, okrášľujúc ho
charizmami.
Sviatosť udeľuje biskup pomazaním krizmou na čelo s vložením ruky, hovoriac:
«Prijmi znak daru Ducha Svätého». Duch Svätý je tým neviditeľným darom a krizma je
jeho viditeľným znakom.
Keď birmovanec prijíma na čelo znak kríža voňavým olejom, prijíma tak nezmazateľný
duchovný znak, „charakter“, ktorý ho dokonalejšie pripodobňuje Kristovi a dáva mu milosť
šíriť medzi ľuďmi „dobrú vôňu“ (porov. 2 Kor 2,15).
Vypočujme si znovu povzbudenie sv. Ambróza čerstvo pobirmovaným. Hovorí takto:
«Pamätaj, že si prijal duchovnú pečať [...] a chráň si, čo si dostal. Boh Otec ťa označil, Kristus
Pán ťa posilnil a vložil ti do srdca Ducha ako závdavok» (De mysteriis 7,42: CSEL 73,106;
porov. KKC 1303). Duch Svätý je nezaslúženým darom, ktorý je treba prijať
s vďačnosťou, dajúc priestor jeho nevyčerpateľnej kreativite. Je darom, ktorý si treba
starostlivo chrániť, s poddajnosťou sa ním dať viesť, nechávajúc sa formovať tak ako
vosk jeho ohnivou láskou, «aby sme odzrkadľovali Ježiša Krista v dnešnom
svete» (Apošt. exhort. Gaudete et exsultate, 23).
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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„Z J EHO PLI EC SOM SŇA L BREMENO
A Z J EH O R ÚK ŤA ŽK Ý K ÔŠ “ Ž 8 1 , 8
Stalo sa ti už niekedy, že si niesol niečo také ťažké, že už po chvíľke si nevládal,
no práve vtedy ti nejaký človek pribehol na pomoc? Ba možno nakoniec celé to
bremeno vzal sám! Presne niečo také chce pre nás Boh robiť každú nedeľu – ak mu
to dovolíme.
Nedeľa je deň odpočinku. Je to deň oslobodenia od otrockej tyranie práce. Aj nás
Boh oslobodzuje podobne, ako oslobodil Izraelitov z otroctva v Egypte. Našu lopotu
totiž nahrádza dôvera v nebeského Otca, ktorý na nás s láskou hľadí a stará sa o nás.
Nedeľa je deň nášho synovstva. Každú nedeľu o čosi jasnejšie žiari pravda o tom,
že nie sme len nejakí Boží robotníci a otroci, ale že sme Boží synovia a dcéry,
ktorých Otec vrúcne miluje a chce pre nich to najlepšie. Toto naše synovstvo sa však
má prejaviť podobnosťou nekonečne dobrému Otcovi. Preto žiaden dobrý skutok –
ktorým bolo aj Ježišovo uzdravenie muža s vyschnutou rukou – charakter nedele
neporušuje, ale naopak, ešte viac ho zdôrazňuje.
Nedeľa je deň radosti. Nedeľa je v istom zmysle predobrazom večnosti v nebi.
Tam sa totiž budeme večne radovať z toho, že sme deti takého nesmierne dobrého
a milujúceho Otca!
Dnes sa teda raduj z toho, že nie si ani otrokom práce, ani ničoho iného, a teš sa,
že si syn či dcéra nekonečne dobrého Otca, s ktorým budeš tráviť večnosť plnú
slobody a radosti. A nezabudni dnes urobiť aj nejaký skutok lásky – aby si si tak
pripomenul, kto je tvoj Otec.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Michal Varga a svokrovci
ZBP Štefan, 70 r.ž. a rod.
CSŠ
+ z rod. Burikovej a Pavlíkovej
+ Ján Kováč; + Anna Dunajová
+ Michal Haburaj, 6.výr.; + Mária Salajová
Nemocnica
Večeradlo
ZBP Štefan, 20 r.ž. a rod.
+ Tibor Galanda a Zdeněk Tišliar
+ Jozef Dankovič, 10.výr.
CSŠ
Stakčín
+ Štefan a Anna Čopikoví, Ul. Kollárova
+ Jozef Jelo, rodičia, bratia Štefan a Ján;
+ Margita Hudáková
+ Štefan Cimbák, 30.výr.; + Stanislav
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Ján Gerboc; + Ján Štofik, dcéra Katarína
+ František Gajdoš
+ Jozef, Katarína a Michal Miškoví;
+ Anna a Michal Nemčíkoví a deti
Stakčín
+ Zuzana Štofiková
+ Ján a Mária Zuščákoví, 25.výr.
+ Ján a Mária Krupoví;
+ Ján a Anna Harmanskí
+ Stanislav Frolo, 4.výr.
poďak. a ZBP Jána, 80 r.ž.;
ZBP Zdenky a Juraja, 30 r.sp.ž.
ZBP Jaroslav, 30 r.ž., Peter, 25 r.ž. a rodičia;
ZBP Matúš, 25 r.ž. a rodičia
Stakčín
Nemocnica
ZBP Kataríny, 50 r.ž.;
ZBP Patrície, 30 r.ž. a rod.
poďak. za 85 r.ž. Anny;
ZBP Jána Korobaniča, 65 r.ž. a rod.

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
10.6.2018

ČAS
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
manželia Mariničoví
Maroš Kohut a Diana Valková
manželia Harakaľoví

MILODARY
na kostol: bohuzn. 50 €.

ŽALM
MUDr. A. Rosoľanková
Jana Andrejčíková
RNDr. Jozef Lojan

OZNAMY

1. Dnes popoludní o 14:30 pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci, po skončení
výmena ružencových tajomstiev a stretnutie členiek duchovnej rodiny.
2. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude v stredu 6.6. o 19:00.
3. V piatok 8. júna máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Snažme sa
tento deň zasvätiť aj účasťou na sv. omši. V tento deň za obvyklých podmienok
pri odprosujúcej pobožnosti možno získať úplne odpustky. Zároveň v tento deň
bude celodenná eucharistická poklona.
4. V piatok pozývame osobitne mladých a birmovancov na záverečnú
„mládežnícku“ sv. omšu v tomto šk. roku. Po jej skončení sú mladí pozvaní
na „afterpárty“, stretneme sa pri kostole.
5. V sobotu 9.6. máme spomienku na Nepoškvrnené Srdce Panny Márie.
6. Cirkevné centrum voľného času informuje, že od 5. júna otvára zápis na nový
školský rok 2018/2019, prihlášky nájdete v CCVČ a na web stránke centra.
7. Kancelária v úradných hodinách.

Zasvätenie rodín Božskému Srdcu Ježišovmu

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Ty si prejavilo
cez Margitu Máriu Alacoque, že chceš mať miesto
vo všetkých kresťanských rodinách.
Uvedomujúc si Tvoje prianie, chcem Ti dnes verejne
zasvätiť a obetovať našu rodinu.
Chceme žiť podľa Tvojho príkladu, aby v našej rodine
prekvitali čnosti, za ktoré si Ty, najmilší Spasiteľ,
prisľúbil pokoj už tu na zemi.
Budeme sa chrániť všetkého, čo Ty odmietaš
a odsudzuješ ako zlo.
Vládni nad naším rozumom jednoduchosťou viery.
Kraľuj v našich srdciach, ktoré horia láskou k Tebe
a my budeme i naďalej roznecovať oheň tejto lásky
predovšetkým častým svätým prijímaním.
Božské Srdce Ježišovo, buď vždy medzi nami
kdekoľvek a kedykoľvek sa stretneme.
Žehnaj všetky naše práce a námahy.
Rozptyľuj naše starosti, posväcuj naše radosti a uľav nám v našich trápeniach.
Keby Ťa niekto z našej rodiny urazil hriechom, prosím Ťa, Božské Srdce, nedaj mu
zabudnúť, že si plné dobroty, lásky a milosrdenstva k hriešnikom.
A keď nadíde hodina rozlúčky a tieň smrti pohrúži našu rodinu do smútku, posilňuj
nás, aby sme všetci s vierou prijímali Tvoje večné rozhodnutia.
Nech nás uteší myšlienka, že príde deň, keď sa celá rodina znovu stretne v Tvojej
sláve, kde Ťa chceme naveky oslavovať za Tvoje dobrodenia. Amen.

Sviatosť manželstva chcú prijať
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
MUDr. Marko Džupir, býv. v Bardejove a MUDr. Gabriela Alušíková, býv. v Snine, sobáš 23.6. o 12:00
Michal Dudič, býv. v Zempl. Hámroch a Monika Andrejčíková, býv. v Snine, sobáš 23.6. o 15:00
Mimo farnosti
Peter Šepeľa, býv. v Snine a Adriana Ďabolková, býv. v Košiciach – Krásna nad Hornádom, sobáš 9.6.

