Posolstvo Svätého Otca Františka na Svetový deň misií 2018 (krátené)

Spoločne s mladými prinášajme evanjelium všetkým
Drahí mladí, chcel by som sa spolu s vami zamyslieť nad poslaním, ktoré nám Boh zveril. Tým,
že sa obraciam na vás, chcem osloviť všetkých kresťanov, ktorí v Cirkvi prežívajú dobrodružstvo
svojho života ako Božie deti.
Slávenie synody v Ríme toho roku v misijnom mesiaci októbri nám ponúka príležitosť lepšie
pochopiť vo svetle viery to, čo chcel Pán Ježiš povedať vám, mladým ľuďom, a vaším prostredníctvom
všetkým spoločenstvám veriacich.
Život je misiou
Každý muž a každá žena je misiou, to je dôvod, prečo žijeme tu na zemi. Byť pritiahnutí a byť
vyslaní, to sú dve hnutia, ktoré – predovšetkým v mladom veku – naše srdce pociťuje ako vnútorné sily
lásky, ktoré sú prísľubom budúcnosti a poháňajú náš život vpred. Nik iný nepociťuje vpád a vábenie
života tak, ako mladí ľudia. Prežívať vlastnú zodpovednosť za svet s radosťou je veľká výzva. Dobre
poznám svetlá i tiene mladosti a keď myslím na svoju mladosť a svoju rodinu, intenzívne si spomínam
na nádej na lepšiu budúcnosť. Fakt, že sme sa na tomto svete neocitli z vlastného rozhodnutia, nám
dáva tušiť, že ide o iniciatívu, ktorá nás predchádza a ktorá umožňuje našu existenciu. Každý z nás je
povolaný zamyslieť sa nad touto skutočnosťou: „Ja som misia na tejto zemi, a preto som na tomto
svete“ (apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 273).
Ohlasujeme vám Ježiša Krista
Keďže Cirkev ohlasuje to, čo dostala zadarmo (porov. Mt 10, 8; Sk 3, 6), môže sa s vami, milí
mladí, podeliť o cestu a pravdu, ktoré vedú k zmyslu života na tejto zemi. Ježiš Kristus, ktorý pre nás
zomrel a vstal z mŕtvych, sa ponúka našej slobode a vyzýva ju, aby hľadala, objavila a hlásala tento
pravý a plný zmysel. Drahí mladí, nemajte strach z Krista a jeho Cirkvi! V nej sa nachádza poklad,
ktorý napĺňa život radosťou. Mnohí muži a ženy, mnohí mladí veľkodušne darovali z lásky k evanjeliu
seba samých v službe bratom, niekedy až po mučenícku smrť. Od Ježiša na kríži sa učíme Božej logike
sebaobetovania (porov. 1 Kor 1, 17 – 25) ako hlásania evanjelia pre život sveta (porov. Jn 3, 16). Kto sa
zapáli od Kristovej lásky, ten sa stravuje, horí a umožňuje rásť, osvecuje a zohrieva tých, ktorých
miluje (porov. 2 Kor 5, 14). V škole svätých, ktorí nám otvárajú šíre Božie obzory, vás pozývam, aby
ste sa v každej situácii pýtali: „Čo by robil Ježiš na mojom mieste?“.
Odovzdávať vieru až po samý kraj zeme
Aj vy, mladí, ste sa krstom stali živými údmi Cirkvi a všetci spoločne máme poverenie prinášať
všetkým evanjelium. Váš život je práve v rozpuku. Keď viera, ktorú dostávame skrze sviatosti Cirkvi,
rastie v milosti, zapája nás do prúdu generácií svedkov. Tam sa múdrosť tých, čo majú skúsenosti, stáva
svedectvom a povzbudením pre tých, ktorí sa otvárajú budúcnosti. A novosť mladosti sa zasa stáva
oporou a nádejou pre tých, ktorí sú už blízko cieľa svojej cesty.
Odovzdávanie viery, ktoré je srdcom misií Cirkvi, sa teda deje prostredníctvom „infikovania“
láskou, kde radosť a nadšenie sú prejavom nájdenia zmyslu a plnosti života. Šírenie viery
prostredníctvom jej príťažlivosti si vyžaduje láskou rozšírené a otvorené srdcia. Láske nemožno klásť
hranice: láska je silná ako smrť (porov. Pies 8, 6). A takéto rozšírenie srdca vedie k stretnutiu,
svedectvu a hlásaniu; rodí sa z neho zdieľanie v láske so všetkými, ktorí sú vzdialení od viery, a preto
sa zdá, že je im ľahostajná, stavajú sa k nej odmietavo či nepriateľsky. Ľudské, kultúrne a náboženské
prostredia, ktorým je evanjelium Ježiša Krista a sviatostná prítomnosť Cirkvi ešte cudzia, predstavujú
najvzdialenejšie periférie, „samý kraj zeme“, kam sú od prvej Veľkej noci vysielaní Ježišovi misijní
učeníci s uistením, že vždy je s nimi ich Pán (porov. Mt 28, 20; Sk 1, 8). To sa myslí pod misiami
ad gentes. Tou najviac zničenou perifériou ľudstva, ktorá potrebuje Krista, je ľahostajnosť voči viere
či priam nenávisť proti božskej plnosti života. Každá materiálna a duchovná chudoba, každá
diskriminácia bratov a sestier sú vždy dôsledkom odmietania Boha a jeho lásky.
„Samý kraj zeme“, drahí mladí, je pre vás dnes veľmi relatívny a vždy ľahko prístupný. Digitálny
svet – sociálne siete, ktorými je pretkaný a ktoré ho križujú – rozpúšťa hranice, stiera okraje
a vzdialenosti, zmenšuje rozdiely. Všetko sa zdá na dosah ruky, všetko je také blízke a bezprostredné.
Bez toho, aby sme museli staviť svoj život, môžeme mať nespočetne veľa kontaktov, no nikdy
nebudeme ponorení do skutočného spoločenstva života. Misie až po „samý kraj zeme“ si vyžadujú
sebadarovanie v povolaní, ktoré nám dal ten, ktorý nás poslal na túto zem (porov. Lk 9, 23 – 25).
Opovážim sa povedať, že pre mladého človeka, ktorý chce nasledovať Krista, je hľadanie a prijatie
vlastného povolania rozhodujúce.
Svedčiť o láske
Ďakujem všetkým cirkevným inštitúciám, ktoré vám umožňujú osobne sa stretnúť so živým
Kristom v jeho Cirkvi: farnostiam, združeniam, hnutiam, rehoľným spoločenstvám, rôznym formám
misionárskej služby. Mnohí mladí nachádzajú v misijnom dobrovoľníctve istú formu služby tým
„najmenším“ (porov. Mt 25, 40), ktorá podporuje ľudskú dôstojnosť a svedčí o radosti z lásky a z toho,
že sme kresťanmi.
Drahí mladí, nastávajúci misijný mesiac október, v ktorom sa bude konať synoda venovaná vám,
bude ďalšou príležitosťou, aby ste sa stávali misionármi čoraz zapálenejšími za Ježiša a jeho poslanie,
až po samý kraj zeme. Prosím Máriu, Kráľovnú apoštolov, svätého Františka Xaverského, Teréziu
od Dieťaťa Ježiša a blahoslaveného Paola Mannu, aby za nás všetkých orodovali a neustále nás
sprevádzali.
Vo Vatikáne 20. mája 2018, na sviatok Zoslania Ducha Svätého
FRANTIŠEK
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

FARNOSŤ SV. KRÍŽA SNINA, NÁMESTIE JÁNA PAVLA II. 858/1, 069 01
DEKAN
– FARÁR: ThLic. Allan Tomáš
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43 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
21. o k t ó b e r 2 0 1 8

MODLITBA ZA MISIE
Svätá Terézia, ty si sa zaslúžila o to,
aby si ťa uctievali
ako patrónku misií na celom svete,
rozpomeň sa na svoje vrúcne túžby
počas svojho pozemského života,
aby kríž Ježiša Krista bol známy

na celej zemeguli
a aby sa evanjelium hlásalo
až do konca časov.
Pomáhaj, prosíme, kňazom,
misionárom a celej Matke Cirkvi tak,
ako si to prisľúbila. Amen.
Svätá Terézia od dieťaťa Ježiša,
patrónka misií, oroduj za nás!

21. ročník

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
22. 10.

Sv. Ján Pavol II., pápež
Č: Ef 2, 1-10
Ev: Lk 12, 13-21
Sergej

UT
23. 10.

Č: Ef 2, 12-22
Ev: Lk 12, 35-38
Alojzia

ST
24. 10.

Č: Ef 3, 2-12
Ev: Lk 12, 39-48
Kvetoslava

ŠT
25. 10.

Č: Ef 3, 14-21
Ev: Lk 12, 49-53
Aurel

PI
26. 10.

Č: Ef 4, 1-6
Ev: Lk 12, 54-59
Demeter

SO
27. 10.

Č:Ef 4, 7-16
Ev:Lk 13, 1-9
Sabína

30. nedeľa v cezročnom
období
NE
Č1:Jer 31, 7-9
Č2: Hebr 5, 1-6
28. 10.
Ev: Mk 10, 46b-52
Dobromila

ČAS

6.30
18.00
6.30
16.00
17.00
18.00
6.30
7.45
17.30
18.00
6.30
17.00
17.30
6.30
17.30
18.00
6.30
18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30

18.00
DÁTUM
25.10.2018
28.10.2018

ČAS
17.00
17.30
7.30
9.00
10.30

Pondelok 22.10.
Utorok 23.10.
Streda 24.10.
Štvrtok 25.10.

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ z rod. Hodničákovej a Matisovej
+ Jozef Savka
+ Emília Karľová, 1.výr.
+ Ján a Mária Haburajoví, dcéra Margita,
zať Andrej
+ Zuzana Savková
Nemocnica
Večeradlo
+ Ján, Mária Haričoví
+ Tomáš a Mária Kuchtoví, dcéra Anna
a zať Ján
+ Ján a Zuzana Husnajoví,
+ Anna a Vasiľ Buksároví
CSŠ
Stakčín
+ Alica Vassová; + Katarína Zimovčáková
+ Júlia, Ján Gribanič a deti
ZBP rod. Bacákovej
sv. ruženec a zasvätenie
+ Mária a Michal Arvajoví; + Michal Sidor
+ Anna a Jozef Gajdošoví a rodičia
+ Mária a Štefan Behúnoví;
+ Jozefína a Miroslav Pichonskí
Stakčín
+ z rod. Čochráčovej a Chochrunovej
+ Mária a Ján Halamkoví;
+ Gabriela Stanková
+ Jozef Guľak; + Ján Kováč
+ Vladimír a Alena Muravskí, 1.výr.
ZBP Katarína, 65 r.ž. a rod.
ZBP Ján, 40 r.ž. a syn Adam, 8 r.ž.;
ZBP Emília a Jaroslav, 35 r.sp.ž.
Stakčín
Nemocnica
ZBP Gabriela, 35 r.ž.;
ZBP Štefan a Zuzana, 50 r.sp.ž.
+ z rod. Hašuľovej, Ľoncovej a Gnipovej;
+ Ladislav Galanda

ROZPIS SLUŽIEB

LEKTORI
sv. ruženec – SOŠ a CSŠ
sv. omša – SOŠ a CSŠ
manželia Copoví st.
manželia Mariničoví
Štefan Kriško a Ing. Veronika Kapráľová

17.30
17.00
17.30
17.00

MODLITBA RUŽENCA

ZZM
večeradlo
Focolare
SOŠ a CSŠ

Piatok 26.10.
Sobota 27.10.
Nedeľa 28.10.

ŽALM
Štefánia Ondicová
Eva Mária Karľová
Pavol Ľonc

17.30
17.30
14.30

9.A/kvarta CSŠ
miništranti
BBSJ

OZNAMY
1. Úprimná vďaka za vaše milodary obetované pri dnešnej zbierke na misie.
2. Dnes popoludní o 14:30 bude októbrová pobožnosť, modlitba sv. ruženca.
3. V pondelok 22.10. je liturgická spomienka na sv. pápeža Jána Pavla II.,
nezabudnime na modlitbu pri relikvii či zapálenie sviece pred sochou na námestí.
4. Milí seniori, keďže je október mesiacom úcty k starším, pozývame vás
v pondelok 22.10. o 9:30 h na spoločné posedenie spojené s krátkym kultúrnym
programom a malým pohostením do denného stacionára sv. Jána Pavla II., ktorý
sa nachádza v budove CCVČ v Snine.
5. Od pondelka 22.10. môžete nahlásiť úmysly sv. omší na I. polrok 2019.
6. Oznamujeme, že v pondelok 22.10. ráno sv. omša v kaplnke CSŠ nebude.
7. Vo štvrtok 25.10. pozývame deti, rodičov, študentov a pedagógov na spoločnú
modlitbu sv. ruženca o 17:00 spolu so zasvätením Panne Márii na konci
ružencového mesiaca októbra v súčinnosti s každoročným večeradlom, ktoré
organizuje SOŠ. Po modlitbe sv. ruženca bude nasledovať sv. omša. Toto
stretnutie vo večeradle modlitby je zároveň aj duchovnou obnovou pre pedagógov
a zamestnancov našich cirkevných inštitúcií.
8. Oznamujeme birmovancom, že mládežnícka sv. omša v piatok 26.10. nebude,
očakávame ich účasť na štvrtkovej modlitbe sv. ruženca o 17:00 a sv. omši.
9. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude vo štvrtok 25.10. o 18:30.
10. Pozývame deti na stretnutie SLNIEČKO v piatok 26.10. Stretneme sa v CCVČ
o 16:45. Doneste si sviecu.
11. V rámci mesiaca úcty k starším DSS spolu s farnosťou Božieho Milosrdenstva na
sídlisku pozývajú skôr narodených na sv. omšu v piatok 26.10. o 9:00 v kostole
Božieho Milosrdenstva na sídlisku spojenú s programom pre seniorov.
12. Pozývame deti a rodiny do CCVČ na KARNEVAL SVÄTÝCH v sobotu 27.10.
o 14:00, môžete stvárniť biblické postavy alebo svätých či blahoslavených Cirkvi.
Dobré je o svojom svätcovi aj niečo vedieť. Súčasťou karnevalu bude
TOMBOLA, SPRIEVOD SVETLA a spoločné AGAPÉ (= hostina lásky, kde sa
navzájom delíme o to, čo každý prinesie).
13. Budúcu nedeľu 28.10. pri sv. omšiach bude pravidelná mesačná zbierka
na kostol a potreby farnosti. Úprimná vďaka.
14. V pondelok 29.10. po večernej sv. omši sa uskutoční stretnutie farskej rady.
15. Na stolíkoch pri Spravodaji si môžete zakúpiť sviece za nenarodené deti.
Cena 1 euro na podporu Fóra života.
16. Pozývame mladých nad 15 rokov na evanjelizačný program GODZONE
do Košíc dňa 13.11. Prihlásiť sa môžete u sr. Blandíny a u p. kaplána Martina R.
s poplatkom 5 eur za autobus.
17. V noci z 27. na 28. októbra sa mení čas. O 03:00 hodine letného času posúvame
hodiny na 02:00 hodinu stredoeurópskeho času.
18. Kancelária v úradných hodinách (v stredu bude otvorená od 9:30).

Sviatosť manželstva chcú prijať
Jozef Aľušik, bývajúci v Snine a Adriana Ľoncová, bývajúca v Snine, sobáš 27.10. o 15:00
Maroš Janko, bývajúci v Snine a Štefánia Ontkovičová, bývajúca v Snine, sobáš 3.11. o 14:00

