Rubrika pána dekana

Svätý Otec 13.6. pri generálnej audiencii začal nový cyklus katechéz na tému
Božích prikázaní. Ponúkam Vám prvú z nich:

Dnes začíname nový cyklus katechéz a jeho témou sú prikázania. Prikázania Božieho zákona.
V úvode budeme vychádzať z úryvku Svätého písma, ktoré sme si práve vypočuli: o stretnutí Ježiša
s mužom, s mladíkom, ktorý sa ho na kolenách pýta, ako môže zdediť večný život (porov. Mk 10,1721).
V tejto otázke spočíva výzva každej existencie, aj tej našej – túžba po plnom živote, bez konca.
Ako však k nemu dospieť? Ktorou cestou sa vybrať? - Žiť opravdivo, žiť šľachetným životom...
Koľkí mladí sa snažia „žiť“, no uškodia si, keď idú za prchavými vecami. Chuť žiť. Niektorí si
myslia, že je lepšie uhasiť túto vášnivú túžbu po živote, pretože je nebezpečná. Chcel by som
povedať, a to osobitne mladým: naším najväčším nepriateľom nie sú konkrétne problémy, akokoľvek
by boli vážne a dramatické – tým najväčším nebezpečenstvom života je zlý duch prispôsobivosti,
ktorá nie je miernosťou či pokorou, ale chabou priemernosťou a ustrašenosťou. Mladý človek, ktorý
je priemerný, má budúcnosť či nie? Nie! Zostáva na mieste, nerastie, nebude mať úspech.
Priemernosť či ustráchanosť. To sú tí mladí, čo majú zo všetkého strach: „Nie, ja som už raz taký...“.
Títo mladí nepôjdu vpred. Chce to miernosť, odvahu, a žiadnu ustráchanosť, žiadnu priemernosť
Blahoslavený Pier Giorgio Frassati – ktorý bol mladým človekom – hovorieval, že treba žiť a nie
živoriť (porov. List Izidorovi Boninimu, 27. február 1925). Priemerní ľudia živoria. Treba odvahu
k životu. Je treba vyprosovať od nebeského Otca pre dnešných mladých ľudí dar zdravého nepokoja.
Nuž, u vás doma, v každej rodine, keď vidíme mladého človeka, ktorý celý deň len tak posedáva, ako
uvažuje mama a otec? „Veď ten je chorý, niečo mu je“. A privedú ho k lekárovi. Je tak? Život
mladého človeka je napredovanie, nepokoj, zdravý nepokoj, schopnosť neuspokojiť sa so životom
bez krásy, bez farby. Ak mladí nebudú mať hlad po autentickom živote, kladiem si otázku – kam
pôjde ľudstvo? Kam bude spieť ľudstvo s mladými ochabnutými, bez nepokoja?
Kam bude smerovať? Otázka toho človeka v evanjeliu, ako sme ju počuli, je vo vnútri každého
jedného z nás: Ako nájsť život – hojný život – a šťastie? Ježiš odpovedá: «Poznáš prikázania» (v. 19)
a cituje časť Desatora. Je to Ježišov pedagogický postup, ktorým chce priviesť na presné miesto; veď
už z otázky toho človeka je jasné, že nemá plný život, hľadá viac, je nepokojný. Čo má teda
pochopiť? Hovorí: «Učiteľ, toto všetko» – tieto prikázania – «som zachovával od svojej
mladosti» (v. 20).
Ako sa prechádza od mladosti ku zrelosti? Keď začneme prijímať vlastné limity. Prijať vlastné
obmedzenia je teda prechodom od mladosti ku zrelosti. Dospelými sa stávame vtedy, keď sa
relativizujeme a sme si vedomí toho, „čo chýba“ (porov. v. 21). Tento muž bol nútený uznať, že
všetko to, čo môže „urobiť“, neprekračuje istý „strop“, nejde poza istú medzu.
Aké pekné je byť mužmi a ženami! Aká vzácna je naša existencia! A predsa, je tu jedna pravda,
ktorú v dejinách posledných storočí človek častokrát odmietol, a to s tragickými dôsledkami: je to
pravda o jeho limitoch, o vlastných obmedzeniach.
Ježiš v evanjeliu hovorí niečo, čo nám môže pomôcť: «Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon
alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť» (Mt 5,17). Pán Ježiš daruje naplnenie, kvôli
tomu prišiel. Ten muž mal dosiahnuť k prahu ku skoku smerom tam, kde sa otvára možnosť prestať
žiť pre seba samých, pre svoje vlastné diela, vlastné dobrá a – práve preto, že chýba plnosť života –
zanechať všetko, aby nasledoval Pána. Ako dobre vidieť, že v nesmiernom a úžasnom záverečnom
Ježišovom pozvaní nie je ponuka chudoby, ale bohatstva – toho skutočného: «Jedno ti ešte chýba.
Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj
ma!» (v. 21).
Ak by sme si mohli vybrať medzi originálom a kópiou, kto by si len vybral kópiu? Tu je tá
výzva: nájsť originál života, a nie kópiu. Ježiš nám neponúka náhradky, ale pravý život, pravú lásku,
pravé bohatstvo! Ako nás mladí ľudia majú nasledovať vo viere, ak nás nevidia vyberať si originál,
ak nás vidia privyknutých len na polovičné miery? Je nepekné nájsť polovičatých kresťanov,
kresťanov – dovolím si výraz – „zakrpatených“, ktorí rastú len po určitú mieru a potom už dosť –
kresťania so zakrpateným, uzavretým srdcom. Je to nepekné. Potrebujeme príklad niekoho, kto nás
pozýva ísť „ponad“, pozýva nás k niečomu „viac“, k rastu. Svätý Ignác to nazýval „magis“ - «zápal,
horlivosť v činoch, ktorá burcuje ospalých».
Cesta k tomu, čo chýba vedie cez to, čo tu je. Ježiš neprišiel zrušiť Zákon či Prorokov, ale dať im
naplnenie. Musíme začať od reality, aby sme urobili skok k „tomu, čo chýba“. Musíme skúmať to
zvyčajné, aby sme sa otvorili pre to nezvyčajné.
V týchto katechézach uchopíme Mojžišove tabule ako kresťania, držiac za ruku Ježiša, aby sme
prešli od ilúzií mladosti k pokladu, ktorý je v nebi, kráčajúc za Ježišom. V každom z týchto
starobylých a múdrych zákonov objavíme otvorené dvere k Otcovi, ktorý je na nebesiach, aby nás
Pán Ježiš, ktorý ich prekročil, priviedol k pravému životu. K jeho životu. K životu Božích detí.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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„BEZ PODOBENSTVA IM ANI NEHOVORIL“ Mk 4, 34
Vieš, že si zvláštny? No naozaj. Nezvyčajným ťa robí už len to, že si si našiel čas
na prečítanie týchto slov a – pravdepodobne – aj na prečítanie dnešných liturgických
čítaní. Veď čas na modlitbu si vyhradzuje len málokto.
Tu sa však tvoja nezvyčajnosť nekončí. Chodíš v nedeľu na svätú omšu? Veľmi
zvláštne! Mohol by si totiž spať – tak ako mnohí iní. Alebo vstať skôr a ísť na ryby.
Alebo robiť čokoľvek iné. Je to zvláštne aj v tom prípade, keď ideš na omšu večer,
veď namiesto toho by si mohol ísť do reštaurácie, do kina, alebo si doma pozrieť
niečo v televízii. No ty namiesto toho chodíš spolu s ďalšími zvláštnymi ľuďmi
do kostola, kde spievaš Bohu piesne a prijímaš jeho telo a krv.
No je to ešte divnejšie. Odpúšťaš zo srdca ľuďom, alebo sa o to aspoň snažíš?
Usiluješ sa vidieť Boha v ľuďoch vôkol seba? A chodíš aj do tej malej búdky
a hovoríš nejakému mužovi všetky svoje hriechy? Kto také veci robí?
Samozrejme, nie si vôbec čudný alebo zvláštny. Ty totiž robíš len to, k čomu
ťa Boh stvoril: miluješ jeho a svojich blížnych. Pre mnohých ľudí si však
tajomstvom. A presne tak to Ježiš aj chcel.
Svätý Marek hovorí, že Ježiš ľuďom vôkol seba hovoril v hádankách
a podobenstvách – niekedy zmiatol dokonca aj svojich učeníkov! Bola to súčasť jeho
stratégie: poslucháčov chcel vyprovokovať k tomu, aby hlbšie premýšľali o Bohu
a o svojom živote. Chcel v nich prebudiť hlad po Bohu, aby k nemu prišli pýtať viac.
Až potom, keď boli pripravení, mohol otvoriť ich srdcia „tajomstvu Božieho
kráľovstva“ (Mk 4,11). Neboj sa teda byť zvláštny! Miluj. Odpúšťaj. Modli sa.
Dávaj. A keď sa ťa potom niekto opýta, prečo si taký, povedz, že sa len usiluješ byť
taký, aký je Ježiš. Ktovie? Možno ho napokon aj získaš pre Ježiša.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR
Č: 1 Kr 21, 1-16
Ev: Mt 5, 38-42
Vratislav

PO
18. 6.

ČAS

6.30
7.45
18.00
6.30

UT
19. 6.

Č: 1 Kr 21, 17-29
Ev: Mt 5, 43-48
Alfréd

16.00
17.00
18.00

ST
20. 6.

Č: 2 Kr 2, 1.6-14
Ev: Mt 6, 1-6.16-18
Valéria

ŠT
21. 6.

Sv. Alojz Gonzága,
rehoľník
Č: Sir 48, 1-15
Ev: Mt 6, 7-15
Alojz

PI
22. 6.

Č: 2 Kr 11, 1-4.9-18.20
Ev: Mt 6, 19-23
Paulína

SO
23. 6.

Č:2 Krn 24, 17-25
Ev: Mt 6, 24-34
Sidónia

6.30
7.45
17.30
18.00
6.30
15.00
16.00
17.30
6.30
17.30
18.00
6.30
18.00
7.30

NE
24. 6.

12. nedeľa v cezročnom
období
Č1: Iz 49, 1-6
Č2: SK 13, 22-26
Ev: Lk 1, 57-66.80
Ján

9.00

9.00
10.30
10.30
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Mária, Michal Galandoví a z rod.
+ Ján Čus
CSŠ
+ Ján a Mária Miľovčíkoví; Helena a Jozef Ľuľa
+ Marián Burik
+ Ján Špitalik
+ Mária a Pavol Dzidoví
Nemocnica
Večeradlo
+ Mária Zuščáková;
+ Štefan Čopík, Ul. Komenského 850
+ z rod. Karľovej a Lukáčovej
+ Kamil Mikulák; + Mária a Jozef Arvaj
CSŠ
Stakčín
+ Mária Štofíková; + Radoslav Pčola
+ Ján Ferko a z rodiny
ZBP Kataríny, 40 r.ž.
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat. liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Mária Pčolová; + Mária Haričová
+ Ján Bocko, Michal a Zuzana Kaliničoví
+ Ján Avuk
Stakčín
+ Jozef Tita; + František Jastrabský
+ Michal Kováč a Mária Molnárová;
+ Emília Karľová
+ Ján a z rod. Savkovej
+ Ján Andrejčík, Jozef a Katarína Copákoví;
+ Mária Fedáková
ZBP Jozef, 30 r.ž. a rod.;
ZBP novomanž. Adriány a Petra
poďak. Jany, 50 r.ž., ZBP rod.;
ZBP Daniela a Martiny, 15 r.sp.ž.
Stakčín
Nemocnica
ZBP Anny Savkovej a rod.
+ Anna Gerbocová, 2.výr.

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
24.6.2018

ČAS
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
Štefan Ondik a Ing. Anna Čopíková
manželia Kurťakoví
Ing. Štefan Nevoľník a Mgr. Daniela Mariničová

ŽALM
Mgr. Matúš Rosoľanka
Pavol Ľonc
Mgr. Lenka Harakaľová

MILODARY
na kostol: bohuzn. 50 €, z pohrebu M. Pčolu 50 €, z pohrebu Š. Kalňanského 50 €.

OZNAMY
1. Úprimná vďaka za vaše milodary, ktoré ste dnes obetovali pri pravidelnej
mesačnej zbierke na kostol.
2. Rodičia budúcich tretiakov a tiež budúcich stredoškolákov, ktorí sa nemohli
zúčastniť spoločného zápisu prvoprijímajúcich a birmovancov, môžu svoje
dieťa zapísať ešte do konca júna 2018 v CCVČ – prísť vyplniť tlačivá a uhradiť
príspevok.
3. Pripomíname rodičom detí 5 – 6 ročných (rok nar. 2012-2013), že môžu zapísať
svoje dieťa na krúžok „S najmenšími k Bohu“ – náboženstvo prebiehajúce
priamo v materskej škole a to vypísaním prihlášky, ktorú dostanú v MŠ alebo
v CCVČ. Urobiť tak môžu do konca júna 2018.
4. Oznamujeme rodičom, ktorých deti sú prihlásené do tábora v Mníchovskom
potoku - chata Kamarát, že spoločné stretnutie ohľadom tábora, bude 19.6.
o 19:00 v CCVČ. Prosíme - prineste si so sebou perá, preukazy na vlak
(dieťaťa) a peniaze na vyplatenie celého tábora. Je potrebné, aby sa ho zúčastnil
aspoň jeden z rodičov (ak rodič nemôže, tak môže prísť jeho zástupca).
5. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude v stredu 20.6. a v piatok 22.6.
o 19:00.
6. V piatok 22.6. máme celodennú eucharistickú poklonu.
7. Pozývame vás dňa 22.6. o 15:00 k modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva,
ktorú sa budú modliť deti z Cirkevnej MŠ sv. Márie Goretti v Snine ako
poďakovanie za uplynulý školský rok.
8. Oznamujeme pútnikom, ktorí sa prihlásili na púť do Ružencovej záhrady
do Poľska, že odchod autobusu je 23.6. o 4:00 z parkoviska pri kostole.
9. Budúca nedeľa je Slávnosť Narodenia Svätého Jána Krstiteľa.
10. Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.
11. CCVČ pozýva deti (6 - 15 rokov) využiť voľný čas v DETSKOM
PRÁZDNINOVOM KLUBE od 2.7. – 6. 7. 2018, denne v čase 9:00 - 13:00 h.
Prihlasovať sa nie je potrebné, okrem dní, kedy sa plánuje výlet mimo Sniny a to
v utorok 3.7., kedy deti pôjdu do jaskyne Zlá diera pri Prešove /poplatok 5 €/
a v piatok 6.7. na kúpalisko v Zemplínskych Hámroch /poplatok 3 €/. Na tieto
akcie sa môžete prihlásiť do 25.6. u s. Rudolfy alebo v CCVČ denne do 16:00 h.
Potrebné je priniesť prefotenú kartičku na vlak a uhradiť poplatok. Bližšie info
získate v CCVČ, na web stránke www.ccvc.sk ako aj na nástenke pri kostole.
12. Kancelária v úradných hodinách.

Sviatosť manželstva chcú prijať
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

Michal Švajko, býv. v Snine a Michaela Palasiewiczová, býv. v Stakčíne, sobáš 7.7. o 15:00

