Rubrika pána dekana

V nasledujúcich týždňoch vám v svojej rubrike budem ponúkať katechézy pápeža
Františka o svätej omši, ktoré nech nám pomôžu hlbšie vnímať tajomstvo
Eucharistického slávenia.
Dnes začíname novú sériu katechéz, ktorá zameria svoj pohľad na „srdce“ Cirkvi, čiže
na Eucharistiu. Pre nás kresťanov je zásadne dôležité dobre porozumieť hodnote a významu
svätej omše, aby sme náš vzťah s Bohom žili čoraz plnšie. Nesmieme zabudnúť na veľký
počet kresťanov, ktorí na celom svete počas dvoch tisícročí dejín odolávali až na smrť, aby
bránili Eucharistiu; a koľkí ešte aj dnes riskujú život, aby sa mohli zúčastniť na nedeľnej
sv. omši. V roku 304 počas Diokleciánových prenasledovaní prichytili skupinku kresťanov
zo severnej Afriky ako slávili svätú omšu v jednom dome a boli zatknutí. Rímsky prokonzul
sa ich pri výsluchu opýtal, prečo tak konali, hoci vedeli, že je to absolútne zakázané. Oni
odpovedali: «Bez nedele nemôžeme žiť», čo znamenalo: ak nemôžeme sláviť Eucharistiu,
nemôžeme žiť, náš kresťanský život by zahynul. V skutku, Ježiš povedal svojim učeníkom:
« Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje
telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň» (Jn 6, 53-54).
Títo kresťania zo severnej Afriky boli zabití kvôli sláveniu Eucharistie. Zanechali
svedectvo o tom, že kvôli Eucharistii je možné zrieknuť sa pozemského života, lebo ona nám
dáva večný život, tým, že nás robí účastnými na Kristovom víťazstve nad smrťou. Je to
svedectvo, ktoré dolieha na nás všetkých a žiada si odpoveď, čo pre každého z nás znamená
zúčastniť sa na obete svätej omše a pristúpiť k Pánovmu stolu. Hľadáme ten zdroj, z ktorého
„vytryskuje živá voda“ pre večný život? Ten, ktorý robí z nášho života duchovnú obetu
chvály a vďakyvzdania a robí z nás s Kristom jedno telo? Toto je ten najhlbší význam svätej
Eucharistie, ktorá znamená „vďakyvzdanie“: vďakyvzdanie Bohu Otcovi, Synovi a Duchu
Svätému, ktorý nás zapája do svojho spoločenstva lásky a premieňa nás.
V budúcich katechézach by som chcel dať odpoveď na niektoré dôležité otázky týkajúce
sa Eucharistie a svätej omše, aby sme znovuobjavili či objavili, ako prostredníctvom tohto
tajomstva viery žiari Božia láska. Druhý vatikánsky koncil bol silne motivovaný túžbou viesť
kresťanov k chápaniu veľkosti viery a krásy stretnutia s Kristom. Z tohto dôvodu bolo
nevyhnutné predovšetkým uskutočniť pod vedením Ducha Svätého vhodnú obnovu liturgie,
lebo Cirkev z nej neustále žije a vďaka nej sa obnovuje.
(...) Eucharistia je úžasnou udalosťou, v ktorej sa Ježiš Kristus, náš život, stáva
prítomným. Byť účastný na svätej omši «znamená ešte raz prežiť Pánovo utrpenie a jeho
spásonosnú smrť. Je to teofánia: Pán sa sprítomňuje na oltári, aby bol obetovaný Otcovi
za spásu sveta» (Homília pri sv. omši v Dome sv. Marty, 10. februára 2014).
Pán je tam s nami, je prítomný. Mnohokrát však ideme [na svätú omšu] a obzeráme sa
po veciach a klebetíme medzi sebou, zatiaľ čo kňaz slávi eucharistiu... a neslávime popri
ňom. Je tu však Pán! Ak by sem dnes prišiel prezident krajiny alebo nejaká svetovo veľmi
dôležitá osoba, je isté, že my všetci by sme boli pri nej blízko, chceli by sme ju pozdraviť.
No pomysli: keď ideš na svätú omšu, je tam Pán! A ty si roztržitý... Je tam Pán! Na toto
musíme myslieť. – „Otče, omše sú však nudné“ – „Čo to hovoríš? Že Pán je nudný?“ – „Nie,
nie. Nie omša, to kňazi.“ – „Nuž, kiež sa tí kňazi obrátia, ale je to Pán, ktorý je tam. Pochopil
si?“ Nezabudnite. Zúčastniť sa na svätej omši znamená znovu prežívať Pánovo utrpenie
a jeho spásonosnú smrť.
Teraz sa pokúsime položiť si niektoré jednoduché otázky. Napríklad, prečo robíme
znamenie kríža a skutok kajúcnosti na začiatku omše? To je jedna otázka. A tu by som chcel
urobiť malú vsuvku. Videli ste, ako sa deti prežehnávajú? Nevieš čo to robia, či je to
znamenie kríža alebo naznačujú niečo iné. Robia takto [pápež imituje neurčité pohyby]...
Treba naučiť deti dobre sa prežehnať. Tak sa začína svätá omša, tak sa začína život, tak sa
začína deň. Význam toho je, že sme vykúpení Pánovým krížom. Sledujte deti a dobre ich
naučte urobiť znamenie kríža.
A tie čítania počas sv. omše, prečo sú tam? Prečo sa v nedeľu čítajú tri čítania a po iné
dni dve? Prečo sú tam? Čo znamenajú liturgické čítania a načo sa čítajú? Alebo, prečo
v istom momente kňaz, ktorý predsedá sláveniu, hovorí: „Hore srdcia“? Nehovorí: „Hore
naše telefóny, aby sme si urobili fotku!“ Nie, je to nepekná vec! A poviem vám, že mi je
z toho veľmi smutno, keď slávim svätú omšu tu na námestí alebo v bazilike a vidím
zdvihnuté mnohé telefóny a nielen veriacich, aj niektorých kňazov a aj biskupov. Ale prosím
vás! Svätá omša nie je nejaké predstavenie: ideme sa ňou stretnúť s Pánovým utrpením
a zmŕtvychvstaním. Preto kňaz hovorí: „Hore srdcia“. Čo to znamená? Pamätajte si: žiadne
telefóny.
Je veľmi dôležité vrátiť sa k základom, znovuobjaviť to, čo je zásadne dôležité,
prostredníctvom toho, čoho sa dotýkame a čo vidíme pri slávení sviatostí. Žiadosť apoštola
Tomáša (porov. Jn 20,25), aby mohol vidieť a dotknúť sa rán po klincoch na Ježišovom tele,
je túžba nejakým spôsobom sa „dotknúť“ Boha, aby sme mu uverili. To, čo svätý Tomáš
žiada od Pána je tým, čo my všetci potrebujeme: vidieť ho, dotknúť sa ho, aby sme ho mohli
rozpoznať. Sviatosti vychádzajú v ústrety tejto ľudskej potrebe. Sviatosti, a osobitným
spôsobom eucharistické slávenie, sú znakmi Božej lásky, privilegovanými spôsobmi ako sa
s ním stretnúť.
(Z katechéz pápeža Františka, v stredy počas generálnej audiencie)
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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HĽA, PRICHÁDZAM, PANE, CHCEM PLNIŤ TVOJU VÔĽU
„Samuel... pribehol k Helimu a vravel: „Tu som, volal si ma““ (1 Sam 3, 4-5)
Učiť sa počúvať Boží hlas nie je vždy ľahké. Len sa opýtaj Samuela. Jeho príbeh nám
však prináša tri povzbudivé myšlienky.
Po prvé, zápasiť a mýliť sa je normálne. Ešte aj dlhé roky po tejto udalosti Samuel občas
prepočul Boží hlas (1 Sam 16, 7). Stále sa teda musíme učiť „naladiť svoje srdce
na frekvenciu Ducha“.
Po druhé, Boh mal so Samuelom veľkú trpezlivosť, keď hneď nezachytil jeho hlas.
Aj s nami má Pán trpezlivosť. Neustále nám posiela do cesty svoje posolstvá a správy, hoci
vie, že niektoré z nich nám v našom dennodennom zhone pravdepodobne uniknú.
Posledná myšlienka môže byť pre nás aj trochu prekvapivá: Pána už pravdepodobne
počujeme, len si to možno neuvedomujeme.
Uvažujme: Prečo Samuel bežal k Helimu, keď ho volal Pán? Možno preto, že mu Boží
hlas znel až príliš „normálne“. Hľadal teda jeho prirodzený zdroj. Predstav si, aký musel byť
Samuel vzrušený, keď zistil, že po celý ten čas ho volal sám Boh!
Rovnako je to aj s nami. Boha zvyčajne nepočujeme svojimi telesnými ušami. Väčšinou si
vyberá prirodzené prostriedky, vrátane nášho svedomia a našej predstavivosti. Niekedy naše
myšlienky a pocity – ba dokonca aj obrazy, ktoré vidíme v mysli – majú svoj pôvod v Bohu.
Mysli na to dnes pri svätej omši. Ak vo svojom srdci pocítiš nejaké vnuknutie či hnutie –
keby tebou pohla čo i len jedna veta z kázne – neber to len ako bežný pocit. Zapíš si ho.
Možno sa ťa takto dotýka Duch Svätý. Ak ti mysľou prebleskne myšlienka typu „tento človek
prežíva utrpenie“, možno ťa takto Pán žiada, aby si ho potešil. Alebo ti možno počas modlitby
veriacich na omši opakovane prichádza na um niektorý z tvojich kolegov. Prijmi to ako
vnuknutie a modli sa zaňho.
Keď sa budeš neustále obracať na Pána, určite otvorí tvoj sluch tak, aby si počul jeho hlas.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
15. 1.

Č: 1 Sam 15, 16-23
Ev:Mk 2, 18-22
Dobroslav

UT
16. 1.

.
Č: 1 Sam 16, 1-13
Ev: Mk 2, 23-28
Kristína

ST
17. 1.

Sv. Anton, opát
Č: 1 Sam 17, 3233.37.40-51
Ev: Mk 3, 1-6
Nataša

ŠT
18. 1.

Č: 1 Sam 18,6-9 19, 17;
Ev: Mk 3, 7-12
Bohdana

PI
19. 1.

Č: 1 Sam 24, 3-21
Ev: Mk 3, 13-19
Drahomíra, Mário

SO
20. 1.

Sv. Fabián, pápež a muč.;
sv. Šebastián, muč.
Č: 2 Sam 1, 1-4.111.17.19.23-27;
Ev:Mk 3, 20-21
Dalibor, Sebastián

NE
21. 1.

3. nedeľa v cezročnom
období
Č1: Jon 3, 1-5.10
Č2: 1 Kor 7, 29-31
Ev: Mk 1, 14-20
Vincent

ČAS

6.30
7.45
18.00
6.30
16.00
17.00
18.00
6.30
7.45
17.30
18.00
6.30
15.00
16.00
17.30
6.30
17.30
18.00
6.30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Peter Frankovič, 10.výr.
+ Jozef Grecko, 5.výr.
CSŠ
ZBP František, 60 r.ž. a rod.
+ Ladislav Jankaj, 1.výr.
+ Jozef Mihok
Nemocnica
Večeradlo
+ Štefan Aľušík, Ul. Strojárska
+ Ján Špitalik
+ Jozef Petrík, Zuzana a Anton, + Peter
CSŠ
Stakčín
+ Hana Salajová; + Radoslav Pčola
+ Mária a Andrej Gerboc;
+ Mária a Štefan Salajoví
+ Mária, Rozália a Ján Kurila
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat. liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Mária Zuščáková; + Martin Lacko
+ Jozef Tita
+ Veronika Dunajová;
+ Zuzana a Michal Apjaroví
Stakčín
+ Anna Dunajová;
+ Štefan Čopík, Ul. Komenského 850
+ Mária Štofíková
+ Daniela, Anna, Lukáš Andraščíkoví

18.00 + Jozef Mikulák; + Mária Fedáková
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

ZBP Mária, 60 r.ž. a rod.
ZBP Jozef, 40 r.ž. a rod.; ZBP Viktórie a rod.
Stakčín
Nemocnica
ZBP Adriana, 15 r.ž. a rod.
ZBP Jozef, 55 r.ž. a rod.

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
18.1.2018
19.1.2018
21.1.2018

ČAS
17.00
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
Sv. ruženec - CMŠ
Sv. omša - sr. Rudolfa
Veronika Lojanová/Dáša Gičová
manželia Čopoví st.
manželia Gavronoví
manželia Harakaľoví

MILODARY
na kostol: z pohrebu K. Aľušíkovej 50 €.

ŽALM
deti
Štefánia Ondicová
Mgr. Matúš Rosoľanka
Mgr. Magdaléna Legemzová
sr. Rudolfa

OZNAMY

1. Spoločenstvo Božského srdca Ježišovho prosí svojich členov, aby v pondelok
15.1. prišli na stretnutie po rannej sv. omši, kde budú oboznámení o hospodárení
a akciách na tento rok.
2. V utorok 16.1. o 16:00 sa v nemocničnej kaplnke uskutoční duchovná obnova
pre pedagógov našich cirkevných inštitúcií.
3. Vo štvrtok 18.1. pozývame deti a rodičov, zvlášť prvoprijímajúcich, na svätú
omšu o 17:30 s katechézou pre nich. Pred sv. omšou o 16:30 sa uskutoční veľké
stretko prvoprijímajúcich detí a rodičov v CCVČ. Prosíme aspoň jedného
z rodičov o účasť.
4. V piatok 19.1. celodenná eucharistická poklona, 17:55 ukončenie poklony
a sv. omša s katechézou pre mladých a birmovancov.
5. V piatok 19.1. o 16:00 pozývame rodičov s deťmi (3 – 7 rokov) do CCVČ na štvrté
stretnutie KATECHÉZ DOBRÉHO PASTIERA. Pre rodičov je pripravená téma
„S dieťaťom v kostole“.
6. Od štvrtku 18.1. do 25.1. prebieha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Spoločná ekumenická pobožnosť bude v nedeľu 21.1. o 15:00 v novopostavenom
pravoslávnom chráme svätého Rastislava, na ktorú vás pozývame.
7. Vo štvrtok 18.1.2018 sa začína prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže
P18, ktoré bude 26. – 29. júla v Prešove. Iba v tento jeden deň je prihlasovanie
za zvýhodnenú cenu 18 € (od 00:01 do 23:59), následne sa cena zvyšuje. Prihlásiť
sa je možné on-line vyplnením formulára na stránke www.narodnestretnutie
mladeze.sk/prihlasovanie, kde sú zverejnené aj ďalšie informácie nielen
o prihlasovaní.
8. V sobotu 20.1. pozývame mladých na stretko do mládežníckej miestnosti. Stretko
bude začiatkom duchovnej prípravy na stretnutie mladých v Prešove P18, preto
chceme pozvať všetkých mladých.
9. V nedeľu 21.1. sa pri svätých omšiach koná arcidiecézna zbierka na Univerzitné
pastoračné centrá v Prešove a Košiciach a Arcidiecézne centrum mládeže.
Úprimná vďaka. Z tohto dôvodu naša pravidelná mesačná zbierka na kostol sa
presúva na nedeľu 28.1.
10. Milodary na platy zamestnancov môžete odovzdať v sakristii, kancelárii FÚ
alebo členom FR pri poľnom oltári v nedele a sviatky.
11. V rámci prípravy Národného týždňa manželstva, ktorý budeme sláviť vo februári,
chceme pozdraviť jubilujúcich manželov, ktorí slávia 50., 55., 60., 65. a 70. výročie
spoločného sviatostného manželského života. O tých, ktorí uzavreli manželstvo tu
v Snine máme informácie, avšak prosíme, aby ste nám nahlásili mená tých
manželov, ktorí jubilujú a uzavreli manželstvo mimo Sniny a žijú tu v Snine.
Nahlásiť jubilantov môžete v kancelárii FÚ alebo u manž. Čopových st.
12. Pozývame rodiny s deťmi na Rodinný ples, ktorý sa uskutoční 3.2. so začiatkom
o 14:30 v spoločenskej sále SOŠ v Snine. Cena lístka: dospelý 18 €, deti 6-18
rokov 10 €, deti do 6 rokov zdarma. Lístky si môžete zakúpiť oddnes 14.1.,
v nedele (21.1. a 28.1.) po každej sv. omši v miestnosti pre matky s deťmi. Počet
lístkov je obmedzený. Viac informácií u Mareka Giča a na t.č. 0902173923.
13. Pri príležitosti blížiaceho sa strieborného biskupského jubilea nášho otca
arcibiskupa Bernarda vás pozývame na spoločné slávenie Eucharistie spojené
s poďakovaním Pánu Bohu za 25 rokov biskupskej služby, ktoré sa uskutoční
30. januára 2018 (utorok) o 10:00 v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.
Organizujeme autobus z našej farnosti, nahlásiť sa môžete v sakristii do 26.1. Cena
za autobus 5 eur.
14. Kancelária v úradných hodinách (v stredu p. dekan).

