Rubrika pána dekana
Druhá katechéza pápeža Františka o prikázaniach
Minulú stredu sme začali nový cyklus katechéz o prikázaniach. Videli sme, že Pán Ježiš
neprišiel Zákon zrušiť, ale ho naplniť. Musíme však lepšie porozumieť tejto perspektíve.
V Biblii prikázania neexistujú samy pre seba, ale sú súčasťou istého vzťahu. Pán Ježiš
neprišiel Zákon zrušiť, ale ho naplniť. Je tu ten vzťah Zmluvy medzi Bohom a jeho ľudom.
Na začiatku 20. kapitoly Knihy Exodus čítame - a toto je dôležité -: «Boh hovoril všetky tieto
slová» (v. 1). Zdá sa, že je to akýsi úvod, tak ako mnohé iné, avšak v Biblii nič nie je banálne.
Text nehovorí: „Boh hovoril tieto prikázania“, ale „tieto slová“. Židovská tradícia vždy
nazýva Desatoro „Desiatimi slovami“. A termín „desatoro“ znamená práve toto. Hoci majú
formu zákonov a z objektívneho hľadiska sú to prikázania. Prečo teda posvätný Autor práve tu
používa termín „desať slov“? Prečo nehovorí „desať prikázaní“?
Aký je rozdiel medzi príkazom a slovom? Príkaz je komunikáciou, ktorá si nevyžaduje
dialóg. Slovo je naopak nevyhnutným prostriedkom pre vzťah ako dialóg. Boh Otec tvorí
prostredníctvom svojho slova a jeho Syn je Slovom, ktoré sa stalo Telom. Láska sa živí slovami,
a rovnako i výchova či spolupráca. Dve osoby, ktoré sa nemilujú, nedokážu komunikovať. Keď
niekto hovorí k nášmu srdcu, naša osamelosť sa končí. Prijatím slova sa nadväzuje
komunikácia. A prikázania sú Božími slovami: Boh v týchto desiatich slovách komunikuje
seba samého a očakáva našu odpoveď.
Iná vec je prijať príkaz a iná vec je vnímať, že niekto sa snaží s nami hovoriť. Dialóg je
oveľa viac než len komunikovaním istej pravdy. Môžem vám povedať: „Dnes je posledný deň
jari, je to teplá jar, ale dnes je jej posledný deň“. Toto je určitá pravdivá výpoveď, nie je to dialóg.
Ak vám však poviem: „Čo si myslíte o tejto jari?“ – začínam dialóg. Prikázania sú dialógom. (...)
Avšak tento rozdiel nie je nejakou umelou vecou. Pozrime sa, čo sa odohralo na začiatku.
Pokušiteľ, diabol, chce v tejto veci oklamať muža a ženu – chce ich presvedčiť, že Boh im
zakázal jesť ovocie stromu dobra a zla, aby ich držal v područí. Výzva spočíva práve v tomto:
Je prvá norma, ktorú dal Boh človeku rozkazom despotu, ktorý zakazuje a núti, alebo je to
pozornosť otca, ktorý sa stará o svojich maličkých a chráni ich od sebazničenia? Je to slovo,
či príkaz? Tou najtragickejšou z mnohých lží, ktoré had nahovára Eve, je to, že jej chce
vsugerovať predstavu o akomsi závistlivom božstve – „Ale nie, Boh je voči vám závistlivý“ –,
o majetníckom božstve – „Boh nechce, aby ste mali slobodu“. Skutočnosti dramaticky ukazujú,
že had klamal (porov. Gn 2,16-17; 3,4-5) - nahovoril im, že miesto slova lásky ide o rozkaz.
Človek stojí pred týmto rázcestím: Boh mi veci predpisuje, alebo sa o mňa stará?
Sú jeho prikázania len akýmsi zákonom, alebo obsahujú slovo, ktorým sa o mňa stará?
Je Boh vlastníkom, alebo je Otcom? Boh je Otcom: nikdy na to nezabudnite. Aj v tých
najhorších situáciách myslite na to, že máme Otca, ktorý nás všetkých miluje.
Sme poddanými, alebo sme synmi? Tento boj v našom vnútri i mimo nás prebieha neustále.
Tisíckrát si musíme vybrať medzi mentalitou otrokov a mentalitou synov. Príkaz je
od majiteľa, slovo je od Otca.
Duch Svätý je Duchom synov, je Duchom Ježiša. Duch otrokov nemôže ináč, než brať Zákon
ako utláčanie, čo môže viesť ku dvom protichodným výsledkom: buď k životu pozostávajúcemu
z úloh a povinností, alebo k násilnej reakcii odmietania. Celé kresťanstvo je prechodom
od litery Zákona k Duchu, ktorý dáva život (porov. 2 Kor 3,6-17). Ježiš je Otcovým Slovom,
a nie Otcovým odsúdením. Ježiš prišiel, aby nás svojím Slovom spasil, nie aby nás odsúdil.
Dá sa pobadať, či určitý muž alebo žena zakúsil tento prechod, alebo nie. Ľudia si všimnú, či
kresťan zmýšľa ako syn, alebo ako otrok. A my sami si pamätáme, či sa naši vychovávatelia
o nás starali ako otcovia a mamy, alebo či nám len ukladali pravidlá. Prikázania sú cestou
k slobode, pretože sú slovom Otca, ktorý nás na tejto ceste robí slobodnými.
Svet nepotrebuje legalizmus, ale starostlivosť. Potrebuje kresťanov so srdcom synov.
Potrebuje kresťanov so synovským srdcom, nezabudnite na to.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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„AK SA DOTKNEM ČO LEN JEHO ODEVU...“
Keby si mal jediným slovom opísať dnešný príbeh o uzdravení ženy z evanjelia,
aké slovo by si použil? Viera? Dotyk? Moc? Áno, každé z týchto slov dobre
vystihuje to, čo sa stalo tejto žene. Pozrime sa však na jej príbeh z iného uhla.
Povedzme, že by sme ho označili slovom „úsilie“. Táto žena sa pevne rozhodla.
Pretlačila sa cez zástup, pretože bola presvedčená, že Ježiš ju môže uzdraviť.
Usilovala sa teda prísť až k nemu – a bola uzdravená!
Podobne, ako táto žena sa zachovali aj iní ľudia vo Svätom písme. Jednou z nich
bola Sýrofeničanka, ktorá sa mohla vzdať až trikrát. No ona neprestávala naliehať
a svojej dcére nakoniec vymohla uzdravenie. Podobne konali desiati malomocní,
žena „hriešnica“ či slepý Bartimej. Všetci títo ľudia sa usilovali prekonať všetky
prekážky a za toto svoje úsilie boli napokon požehnaní.
Pozrime sa teraz na Ježišovu odpoveď týmto ľuďom. Sýrofeničanke povedal:
„Žena, veľká je tvoja viera!“ Bartimejovi povedal: „Tvoja viera ťa uzdravila“.
Hriešnici povedal: „Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji!“ Malomocnému, ktorý
sa vrátil a poďakoval, povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila“. Ježiš
všetkým týmto ľuďom povedal, že v ich uzdravení zohrala nesmierne dôležitú úlohu
ich viera a dôvera. Vieme síce, že ich uzdravil Ježiš, no vidíme i to, že táto jeho moc
mohla z neho vzísť vďaka úsiliu ľudí, ktorí sa k nemu snažili pretlačiť napriek
rôznym prekážkam. Keby v tomto svojom vierou motivovanom úsilí poľavili,
pravdepodobne by neboli uzdravení!
Napodobnime dnes týchto hrdinov. Vložme svoju dôveru do Pána. Vyviňme
v modlitbe podobné úsilie ako oni a bojujme za seba i svojich blízkych. Natiahnime
ruku a dotknime sa lemu jeho plášťa.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR
Návšteva Panny Márie
Č: Sof 3, 14-18
Ev: Lk 1, 39-56
Berta

PO
2. 7.
UT
3. 7.

Sv. Tomáš, apoštol
Č: Ef 2, 19-22
Ev: Jn 20, 24-29
Miloslav

ST
4. 7.

Č: Am 5, 14-15, 21-24
Ev: Mt 8, 28-34
Prokop

ŠT
5. 7.

Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestcovia
Č1: Sir 44, 1.4-7.11-15
Č2: Ef 4, 1-7, 11-13
Ev:
Cyril a Metod

PI
6. 7.

Č: Am 8, 4-6
Ev: Mt 9, 9-13
Patrícia, Patrik

SO
7. 7.

Č:Am 9, 11-15
Ev:Mt 9, 14-17
Oliver

ČAS

18.00 + Martin Karľa, 30. výr.;
6.30
16.00
17.00
18.00
6.30
18.00
7.30
9.00

8.15
8.00

9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
5.7.2018

8.7.2018

ČAS
7.30
9.00
10.30
7.30
9.00
10.30

+ Katarína Juhásová, 20.výr.
+ Juraj Dunaj
Nemocnica
Večeradlo
+ Zuzana a Štefan Ondicoví
+ Ján Jankaj, 40.výr., manž. Katarína, syn Ján
+ Jozef Marinič a z rod.
+ Ján Kováč; + Mária a Pavol Milovčík
ZBP Alžbeta Grundzová, 80 r.ž. a rod.

9.00 Stakčín
10.30 Nemocnica
10.30 + Mária Salajová; + Ján Gnip
18.00 + Štefan Vološin; + Martin Ondik
6.30 BBSJ, za uzdravenie Olívie
17.30 Stakčín
18.00 ZBP Heleny a Ladislava, 50 r.sp.ž.
7.30 Fatimská sobota

7.30
NE
8. 7.

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

6.30 + Emil Todák, 8.výr.

18.00

14. nedeľa v cezročnom
období
Č1: Ez 2, 2-5
Č2: 2 Kor 12, 7b-10
Ev: Mk 6, 1-6
Ivan

OZNAMY

+ Ján Gerboc; + Mária a Štefan Aľušíkoví
RB, za víťazstvo NSPM
Stakčín
+ Margita Hudáková; + Ján Vološin, 5.výr.,
+ Štefan Kováč
ZBP Anna Aľušíková, 80 r.ž.; ZBP Gabriely
ZBP Lenky, 30 r.ž.; ZBP Dominik, 40 r.ž.,
rod. Gerbocovej, Nosaľovej
Stakčín
Nemocnica
ZBP Vincent, 70 r.ž. a rod.; ZBP Pavlína, 70 r.ž.
+ Anna Ondiková, nedož. 78 r.;
+ Anna Kepičová, 1.výr.

LEKTORI
manželia Pavlíkoví
manželia Korobaničoví
František a Mária Dunajoví
manželia Jankoví
PharmDr. Štefan Dunaj a Štefánia Kozejová
manželia Aľušíkoví

ŽALM
Eva Mária Karľová
Lucia Mariničová
Anton Vass
Eduard Ferenc
Mgr. Magdaléna Legemzová
Jana Andrejčíková

MILODARY
na kostol: z pohrebu Juraja Dunaja 50 €, bohuznáma 50 €.

1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, 14:30 pobožnosť, po nej výmena ružencových
tajomstiev.
2. V pondelok 2. júla na sviatok Navštívenia Panny Márie odchod autobusu
na jednodňovú púť do Levoče je z parkoviska pred kostolom o 5:00 h.
3. Tento týždeň je prvopiatkovy, spovedať budeme každý deň ráno a večer
pred sv. omšou okrem štvrtka, keďže je sviatok - nespovedáme. Chorých
navštívime na prvý piatok 6.7. dopoludnia.
4. V stredu 4.7. po večernej sv. omši sa uskutoční skúška chrámového zboru.
5. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude v stredu 4.7. o 19:00.
6. Vo štvrtok 5.7. máme slávnosť slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda.
Sv. omše budú tak ako v nedeľu.
7. V piatok 6.7. prvý piatok v mesiaci, celodenná poklona nebude, pobožnosť
v závere sv. omše.
8. V sobotu 7.7. prvá sobota - fatimská o 7:30 sv. ruženec, po skončení sv. omša.
9. CCVČ oznamuje 1 zmenu programu Detského prázdninového klubu: z dôvodu
nepriaznivého počasia dňa 6.7. sa nepôjde na kúpalisko, ale pozývame
na náhradný program „S FAROU ZA PAROU“ do indiánskeho údolia spolu
s detskou železničkou v Košiciach. Nahlásiť sa môžete do 3.7. u s. Rudolfy alebo
v CCVČ denne do 16:00 hod. Potrebné je priniesť prefotenú kartičku na vlak
a uhradiť poplatok 6 €.
10. Milé deti, srdečne vás pozývame na denný letný tábor s názvom "HAVAJSKÁ
CESTA", ktorý bude prebiehať v dňoch 6.8.-10.8. v Cirkevnom centre voľného
času. Cena pre členov CCVČ na celý týždeň je 26 eur, pre nečlenov 34 eur.
Upozorňujeme, že prihlásiť sa je možné do 1.8. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť
v CCVČ, na stolíkoch pri Spravodaji alebo osobne u Mareka Giča. Bližšie
informácie získate na tel č. 0902 173 923 (Marek Gič).
11. Kancelária v úradných hodinách (v stredu p. dekan, v štvrtok a piatok zatvorená).

KALENDÁR UDALOSTI V NAŠEJ FARNOSTI POČAS LETA
2.7.
5.7.
15.7.-20.7.
21.7.
26.7.-29.7
4.8.
5.8.
6.8.
15.8.
19.8.
26.8.
28.8.-30.8.
1.9.
2.9.

Levočská púť
Sv. Cyril a Metod
Detský tábor Mníchovský potok
Gaboltov (celodenná púť)
Národné stretnutie mládeže v Prešove P18
Dekanátna duchovná obnova ružencového bratstva
Odpustová slávnosť Panny Márie Snežnej
Premenenie Pána, sviatok
Nanebovzatie Panny Márie, prikázaný sviatok
Púť mužov Gaboltov
Odpustová slávnosť sv. Pia X, Stakčín
Duchovná obnova pedagógov CSŠ, CMŠ - Poľsko
Blahorečenie Anny Kolesárovej - Košice
FARFEST – 10. ročník - prázdninová bodka

Sviatosť manželstva chcú prijať
Ing. Michal Švajko, býv. v Snine a Mgr. Michaela Palasiewiczová, býv. v Stakčíne, sobáš 7.7. o 15:00
Ing. Ján Bajus, bývajúci v Snine a Miroslava Hančáková, bývajúca v Snine, sobáš 14.7. o 15:00
Mimo farnosti:
Ján Gribanič, bývajúci v Snine a Petra Karľová, bývajúca v Snine, sobáš 7.7.
Tomáš Hudák, býv. Pichnom a Simona Dzuriková, býv. vo Vranove nad Topľou, sobáš 14.7.
Ing. Peter Olejník, bývajúci v Prešove a Ing. Lucia Horkuličová, bývajúca v Snine, sobáš 14.7.

