Posolstvo pápeža k 53. svetovému dňu médií 2. 6. 2019:
«Sme si navzájom údmi»
«Sme si navzájom údmi» (Ef 4,25). Od komunít sociálnych sietí k ľudskej komunite –
tento titul nesie posolstvo pápeža Františka k 53. svetovému dňu spoločenských
komunikačných prostriedkov. Svetový deň masmédií sa tradične slávi v nedeľu
pred Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, tento rok 2. júna.
V dokumente Svätý Otec oceňuje výhody internetu, ako „zdroja znalostí a vzťahov, ktoré
boli istého času nemysliteľné“. Pritom však upozorňuje: „Ak internet predstavuje neobyčajnú
možnosť prístupu k poznaniu, je tiež pravdou, že, sa prejavil ako jedno z miest, ktoré sú najviac
vystavené dezinformácii a vedomej deformácii zacielenej na skutočnosti a medziľudské vzťahy,
ktoré častokrát preberajú formu diskreditácie“.
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Nebezpečný fenomén: „sociálni pustovníci“
Pre lepšie pochopenie problematiky internetu pápež v posolstve siaha k obrazu siete, ktorý
stál pri jeho vzniku. „Sieť funguje vďaka spoluúčasti všetkých elementov“, uvádza Svätý Otec.
Sieť však evokuje ďalší obraz – komunitu, ktorá si vyžaduje „vzájomné načúvanie a dialóg
založený na zodpovednom používaní jazyka“. Avšak „komunita sociálnych sietí nie je
automaticky synonymom komunity“, upozorňuje Svätý Otec. Častokrát sú internetové
komunity len „zoskupením jedincov, ktorí sa spoznávajú kvôli záujmom či argumentom
charakterizovaným slabými vzťahmi“.
„Okrem toho sa v sociálnych sieťach identita príliš často zakladá na kontrapozícii
v porovnaní s druhým, cudzím voči skupine: dochádza tu k definícii na základe toho, čo
rozdeľuje, namiesto toho, čo spája, dávajúc tak priestor podozrievaniu a výlevom predsudkov
každého druhu (etnických, sexuálnych, náboženských a iných)“.
Ako ďalej uvádza pápež, „sieť je tiež príležitosťou k šíreniu stretnutia s druhými, avšak
môže tiež rozvíjať našu sebaizoláciu, tak ako pavučina, ktorá je schopná chytiť do pasce.
Mladí sú najviac vystavení ilúzii, ktorú sociálne siete môžu poskytnúť uspokojenie na úrovni
vzťahov, až po nebezpečný fenomén mladých „sociálnych pustovníkov“, ktorí riskujú, že sa
úplne odcudzia spoločnosti“.

Riešenie: Sme údmi jedného Kristovho tela
Všetci však máme možnosť a zodpovednosť podporovať pozitívne používanie internetu,
zdôrazňuje pápež František. „Ako teda znovuobjaviť skutočnú komunitnú identitu vo vedomí
zodpovednosti, ktorú máme jedni voči druhým aj na „online“ sieti?“ – kladie si otázku Svätý
Otec. Jednou z odpovedí je podľa neho obraz tela a jeho údov, ktorý používa sv. Pavol v Liste
Efezanom (4,25). Ako kresťania sa všetci pokladáme za údy jedného Kristovho tela a tak
v druhých nevidíme potenciálnych konkurentov, naša identita je založená na jednote
v rôznosti. Základom vzájomného porozumenia a komunikácie sú osoby Najsvätejšej Trojice –
Boha, ktorý je láskou, jednotou a komunikáciou, „pretože láska vždy komunikuje“. Keďže sme
boli stvorení na obraz a podobu Boha, každý z nás má v sebe túžbu po živote v jednote,
po prináležitosti ku komunite.

Nie „like“, ale „amen“ vytvára jednotu Cirkvi
Pápež František pripomína, že používanie sociálnych médií má dopĺňať fyzické stretnutie.
Svoje posolstvo uzatvára slovami: „Takto môžeme prejsť od diagnózy k terapii: otvárajúc cestu
dialógu, stretnutiu, úsmevu, prejavu nežnosti... Toto je sieť, ktorú chceme. Sieť, ktorá nebola
vytvorená pre ulapenie do pasce, ale pre oslobodenie, pre chránenie jednoty slobodných osôb.
Samotná Cirkev je sieťou utkanou z eucharistického spoločenstva, kde sa jednota nezakladá
na „páči sa mi“ (like), ale na pravde, na „amen“, s ktorým sa každý hlási ku Kristovmu telu,
prijímajúc druhých.“
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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„ PA NE , NEZAP OČÍ TAJ I M TENTO HRI ECH. “
V decembri 1944 nacistické gestapo odviedlo z ružomberského kláštora jezuitského
novica Tomáša Munka. Neskôr ho spolu so zvyškom jeho rodiny presúvali po viacerých
koncentračných táboroch. Kňaz Edmund Bárdoš, ktorý v koncentračnom tábore spával
na prični nad Tomášom a jeho otcom Františkom, neskôr napísal, že bol vždy dojatý pri ich
večernej modlitbe: „Šepkali si vždy... Blahoslavení chudobní..., tichí..., ktorí plačú..., ktorí
trpia.“
Munkovci, podobne ako sv. Štefan v dnešnom prvom čítaní, trpeli ticho a odpúšťali
svojim mučiteľom. A v tom sú vzorom aj pre nás.
Väčšina z nás nemusela znášať fyzické mučenie (napríklad pre svoju vieru v Krista).
No aj nám niektorí ľudia niekedy dokážu spôsobovať veľké nepríjemnosti a vnútorné
trápenie.
V takých chvíľach sa vo svojom vnútri búrime: „Ako si môže niečo také dovoliť? Ako sa
môže takto správať?“ Svojich mučiteľov a utláčateľov by sme najradšej poslali na druhý
koniec sveta alebo proti nim vyvolali aspoň nejakú malú revolúciu. A svet nám v tom dáva
za pravdu, v dnešnej dobe totiž odpustenie, tichosť a trpezlivosť nie sú veľmi v móde.
Ježiš nás však učí, že odpustenie je účinnejšie než pomsta. Keď sa totiž nemstíme sami,
prenechávame odplatu na nekonečne múdrejšieho Boha: „Mne patrí pomsta, ja sa
odplatím“ (Rim 12, 19). Boh vie lepšie než my, ako a kedy sa porátať s človekom, ktorý nás
trápi. Veď napokon on nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil.
Už Tertulián v prvých storočiach napísal: „Čím viac nás prenasledujete, tým viac
rastieme, krv kresťanských mučeníkov je semenom cirkvi.“ Toto však neplatí len o fyzicky
preliatej krvi, ale aj o tej „krvi duchovnej“, totiž o každej urážke a ponížení, ktoré z nás
vysávajú život. Ak tieto veci dokážeme zniesť a zo srdca odpustiť tým, ktorí nám ich
spôsobujú, stávajú sa pre nás i pre druhých semenom nových milostí.
Odpustenie, nie revolúcia, urýchľuje príchod Božieho kráľovstva. Preto sa spolu
so svätým Štefanom modlime za svojich trýzniteľov: „Pane Ježišu, z lásky k tebe im
odpúšťam. Prosím, nezapočítaj im tento hriech.“
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

PO
3. 6.

LIT. KALENDÁR

Sv. Karol Lwanga
a spol., muč.
Č: Sk 19, 1-8
Ev: Jn 16, 29-33
Karolína

ČAS

6.30
7.45
18.00
6.30

UT
4. 6.

Č: Sk 20, 17-27
Ev: Jn 17, 11-11a
Lenka

16.00
17.00
18.00

ST
5. 6.

Sv. Bonifác, bisk.a muč.
Č: Sk 20, 28-38
Ev: Jn 17, 11b-19
Laura

ŠT
6. 6.

Č: Sk 22, 30; 23, 6-11
Ev: Jn 17, 20-26
Norbert

PI
7. 6.

Č: Sk 25, 13b-21
Ev: Jn 21, 15-19
Róbert

SO
8. 6.

Č:Sk 28, 16-20.30-31
Ev:Jn 21, 20-25
Medard

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
9. 6.

DÁTUM
9.6.2019

Zoslanie Ducha Svätého
Č1: Sk 2, 1-11
Č2: 1 Kor 12, 3b-7.1213
Ev: Jn 20, 19-23
Stanislava

ČAS
7.30
9.00
10.30

9.00
9.00
10.30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Radovan a z rod. Drábovej a Kokaničovej
+ z rod. Karola Savku a z rod. Kriškovej;
+ Mária Pavlíková, ul. Kpt. Nálepku
CSŠ
+ Štefan a Mária Kornucikoví;
+ Milan Zvara, 1.výr.
+ Anna a Mikuláš Kušníroví, Ján Zápotoka;
+ Jozef Špitalik
+ Jarolim a rodičia, Alžbeta; + Margita Mrázová
Nemocnica
Večeradlo
+ Mária a Juraj Košickí, Mária a Michal Onuferoví;
+ Michal Gerboc, ul.Šafárikova
ZBP Štefana a Anny, Petry a Norberta;
ZBP Simony, 20 r.ž a ZBP Ľubice
+ Jozef Dankovič, Martin Demjan;
+ Michal Gerboc
CSŠ
Stakčín
+ Michal Jelo; + Michal a Anna Harakaľoví
+ Štefan Aľušík, 10.výr., manž. Mária, syn Martin
+ Michal Haburaj, 7.výr.; + Mária Kozejová
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Ján Dunaj ml. a st.; + Štefan Miško
BBSJ; + Tibor Galanda, 3.výr.
ZBP Jozefa a rod.
Stakčín
+ Jozef Jelo; + Jozef Karaščák
+ Katarína a Štefan Ihnátoví; + Viera Dunajová
+ Anna, Martin a vnuk Peter Štofira;
+ Mária Čopíková
+ Michal Pčola, 1.výr.;
+ Margita a Ján Marinič a z rod.
ZBP Magdalény, 70 r.ž. a rod.;
ZBP rod. Dubjakovej st.
ZBP Ondreja, 18 r.ž.,
poďak za 26 r.sp.ž. manž. Pavlíkových
Stakčín
Nemocnica

10.30

ZBP Tomáša, 30 r.ž. a rod.
+ Miroslav Smetana, Mária a Jaroslav
18.00 Marcinekoví; + Stanislav, 5.výr.

ROZPIS SLUŽIEB

LEKTORI
manželia Čopoví st.
Mgr. Daniel Gavura a Štefánia Kozejová
Štefan Kriško a Ing. Amália Solomonová

ŽALM
Mgr. Iveta Haburajová
Eva Mária Karľová
Anton Vass

OZNAMY
1. Úprimná vďaka za vaše milodary, ktoré ste dnes obetovali pri zbierke
na masmédiá.
2. Dnes popoludní o 14:30 pobožnosť na prvú nedeľu, po nej výmena
ružencových tajomstiev.
3. Tento týždeň ráno i večer v závere sv. omše modlíme sa deviatnik k Duchu
Svätému.
4. Tento týždeň je prvopiatkový, spovedať budeme ráno i večer pred svätými
omšami. Chorých navštívime na prvý piatok 7.6. dopoludnia.
5. Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni, modlime sa
za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.
6. Nácviky Spojeného mládežníckeho zboru budú v utorok 4.6. a v stredu 5.6.
o 19:00.
7. Vo štvrtok 6.6. koná sa ďakovná púť pedagógov a zamestnancov našich
cirkevných inštitúcií do rodiska bl. Anky Kolesárovej. Pedagógovia
a zamestnanci nech sa hlásia u svojich riaditeľov.
8. Piatok 7.6. – prvý piatok, celodenná eucharistická poklona.
9. Pozývame deti na stretnutie SLNIEČKO, zvlášť povzbudzujeme k účasti
všetkých tretiakov, ktorí boli na 1. sv. prijímaní. Stretneme sa v CCVČ v piatok
7.6. o 16:45.
10. V sobotu 8.6. o 18:00 vás pozývame k sláveniu Turíčnej vigílie.
11. Budúca nedeľa 9.6. je nedeľou Zoslania Ducha Svätého, ktorou sa končí
veľkonočné obdobie.
12. V nedeľu 9.6. pozývame birmovancov na „afterpárty“, teda priateľské
stretnutie spojené s opekačkou a športovými aktivitami. Stretneme sa o 16:00
v areáli CSŠ, prineste si niečo na opekanie a občerstvenie.
13. Pozývame vás na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa
uskutoční v dňoch 18. - 24. augusta v Chate Limba v Bystrej. Prihlasovať sa je
možné
cez
formulár,
ktorý
nájdete
na
stránke
letnypobytprerozvedenych.webnode.sk. Pobyt organizujú Misionári Saletíni
v spolupráci s Centrom Mediácie a Probácie v Prešove.
14. Kancelária v úradných hodinách (streda - p. dekan).
Myšlienka k evanjeliu 7. veľkonočnej nedele prepojená s témou
Pochodu za život „Za najmenších z nás“ z pera o. biskupa Jozefa Haľka:
Keď svätý Štefan zomiera, vníma otvorené nebo, odovzdáva sa Ježišovi a súčasne sa
modlí za tých, čo mu siahajú na život.
Vnímanie účinnej Božej prítomnosti nám dáva silu k jednoznačnosti v postojoch
a zároveň silu milosrdne odpúšťať oponentom, ktorí tvrdo útočia.
Ani septembrový pochod za život neodsudzuje nikoho, je pozvaním pre všetkých
angažovať sa za život. Pápež František pred niekoľkými dňami ďakoval tým, čo zápasia
o každý jeden ľudský život - vrátane života chorých detí. Pápež zdôraznil, že potrat nie je
NIKDY, NIKDY riešením.

Sviatosť manželstva chcú prijať
Jakub Čopík, bývajúci v Snine a Katarína Husnajová, bývajúca v Snine, sobáš 8. 6. o 14:00
Mgr. Viliam Gavron, býv. v Snine a MUDr. Miroslava Buraľová, býv. v Snine, sobáš 8. 6. o 15:00
Ing. Rudolf Citriak, býv. v Snine a JUDr. Mária Kepičová, býv. v Snine, sobáš 22.6. o 14:00
Ing. Tomáš Baran, býv. v Seniakovciach a Ing. Zuzana Maškulíková,býv. v Snine, sobáš 22.6. o 15:00
Mimo farnosti:
Martin Hodničák, býv. v Snine a Mária Rendeková, býv. v Nižnej, sobáš 8. 6. v Nižnej

