PUTOVANIE - ŽIVOT S JASNÝM CIEĽOM

Nachádzame sa v období, ktoré je špecifické na intenzitu putovania. Pred nedávnom to
bola Levočská púť, tento víkend je to Gaboltov. Pravidelné púte do Obišoviec na prvú sobotu
v mesiaci ako aj mnohé iné pútnické miesta, ktoré by sme mohli spomenúť. Práve preto sme
pozvaní sa zamyslieť nad témou putovania. Určitým spôsobom by sme mohli povedať,
že život každého z nás je púťou, či putovaním. Celý náš život je akýmsi veľkým pohybom
v ústrety večnosti. Každý ľudský život je nasmerovaný smerom v pred a nie naspäť, a preto
nikto z nás nedokáže vrátiť a zmeniť smer života, ktorý je raz a navždy daný Bohom. Sme teda
na ceste vpred, na ceste v ústrety, na ceste k večnosti. To je práve skutočnosť, ktorá zohráva
v našom živote veľmi dôležitú úlohu. Stanovenie si cieľa našej púte je smerodajné, pretože
práve cieľ je tou motiváciou, hybným motorom, ktorý nám pomáha prekonať všetky ťažkosti
na tejto ceste. Ak sa chystáme na púť musíme mať preto stanovený jasný cieľ, kam? Bez cieľa
sa totiž nedá putovať, pretože nebudeme vedieť určiť smer, ktorým sa máme vydať, ani rozložiť sily, ktoré budeme potrebovať, aby sme prekonali ťažkosti na ceste k cieľu. Cieľ je teda tou
najdôležitejšou skutočnosťou pri putovaní. Bez cieľa, by nikto z nás neputoval, bez cieľa, by
náš život nemal chuť a zmysel. Teda aj tento čas, ktorý je tak bohatý na rôzne púte, nás pozýva
sa zamyslieť nad cieľom nášho putovania. Každá jedna púť by nám mala pomôcť nanovo si
stanoviť jasný cieľ. Čo je cieľom môjho života a môjho putovania? Kam smerujem?
Aj k týmto otázkam nás chce pohnúť každá púť, ktorej sa zúčastňujeme. Aj keď naše púte,
či už do Levoče, Gaboltova, alebo Obišoviec, neurčujú náš posledný cieľ, no predsa na neho
odkazujú a pripomínajú nám, že ideme v ústrety Bohu, večnej láske, ktorý túži po tom, aby
sme sa úplne nasmerovali na neho a teda stanovili si jasný cieľ nášho života. Sv. apoštol Pavol
to jasne vyjadril v liste Filipanom „naša vlasť je v nebi“ (Flp 3,20). Nebo, to je to miesto, kde
prebýva Boh, kde vládne láska a pokoj, to je ten konečný cieľ nášho života. Prajem nám všetkým, aby sme pri každej našej púti znova správne naladili smer nášho životného putovania
a aby nás každá púť, ktorú konáme posilnila na tejto ceste prekonávať všetky prekážky
a ťažkosti s tým spojené. Zakončiť môžeme výstižným predsavzatím, ktoré si stanovil jeden
rakúsky mních Karl Walner: Do neba chcem isto prísť, nech to stojí čo to stojí, za nebo to stále
stojí.
(František Petruška, kaplán)

Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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„ MARTA, MARTA “

22. ročník

(Lk 10, 41)

Zahĺbil si sa niekedy do práce tak, že si nevnímal, keď ťa niekto oslovil menom?
Alebo si už bol niekedy taký rozrušený či rozčúlený, že si dokázal zareagovať až vtedy,
keď niekto tvoje meno niekoľkokrát zopakoval? Ak áno, vieš si zhruba predstaviť,
v akej situácii sa ocitla Marta, keď ich prišiel Ježiš navštíviť. Pre svojho hosťa musela
mať všetko tip-top, a preto sa vrhla do práce. Jedlo, dom, kuchyňa – všetko muselo byť
bez chyby. Aj keby to mala urobiť všetko sama, aj keby sa z toho mala zblázniť, aj tak
to musela mať dokonale pripravené.
„Pane, nedbáš...?“ (Lk 10, 40). táto Martina otázka nebola ani tak prosbou o pomoc,
ako skôr obviňujúcou výčitkou, zrodenou z vyčerpania a frustrácie. Čo nevidíš, koľko
mám roboty? Mal by si ma ľutovať. To nie je fér. Povedz Márii, nech okamžite vstane
a nech mi pomôže.
Marta síce myslela na veľa potrebných vecí, súvisiacich s prípravou pohostenia
pre takého vzácneho hosťa, no Ježiš túžil iba po jednom – chcel s ňou stráviť čas, byť
s ňou. Nečakal veľké hody ani prestretý červený koberec. Prišiel, aby sa s Máriou
a Martou stretol, aby sa od srdca pozhovárali; prišiel skrátka k nim, pretože ich mal
rád. Nejaké jedlo by sa už určite našlo. A keby bolo najhoršie, mohol predsa rozmnožiť
chlieb a ryby! Ježiš jej chce pomôcť, upokojiť ju, a preto ju láskavo osloví menom.
Dvakrát.
Nemusíš byť dokonalý. Nerob si starosti, ako vyzerajú „izbietky“ v tvojom srdci.
Ježiš ťa neodsúdi ani sa nepôjde nikomu sťažovať, ak zistí, že pár vecí u teba nie je
v poriadku. Spomínaš si? Prišiel predsa na tento svet, ktorý sa topí v utrpení, hneve,
nenávisti a zraneniach – a vykúpil ho!
Práve tu a teraz Ježiš volá po mene aj teba. Láskyplne. Dvakrát. Tak mu otvor, pozvi
ho dnu a sadni si mu k nohám.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

OZNAMY

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR
Sv. Mária Magdaléna
Č: Pies 3, 1-4a
Ev: Jn 20, 1-2.11-18
Magdaléna
Sv. Brigita, rehoľ., patrónka Európy
Č: Gal 2, 19-20
Ev: Jn 15, 1-8
Oľga

PO
22. 7.
UT
23. 7.

ST
24. 7.

Č: Ex 16, 1-5.9-15
Ev: Mt 13, 1-9
Vladimír

ŠT
25. 7.

Sv. Jakub, apoštol
Č: 2 Kor 4, 7-15
Ev: Mt 20, 20-28
Jakub

ČAS

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

6.30 + Jozef Pčola, zať Andrej

zbierke na kostol.

18.00 + Peter Malinič; + Ján a Anna Štutikoví
6.30 + Štefan Ďurika, ul. Pugačevova
16.00 Nemocnica
17.00 Večeradlo
18.00 + Ing. Štefan Kepič; + Štefan Kepič, 3.výr.
6.30 ZBP Hany, 60 r.ž.
17.30 Stakčín: + Andrej a Anna Holotoví
+ Katarína Holotová;
+ Ján Pčola, ul. Rastislavova
+ MUDr. Štefan Harmaňoš;
6.30
+ Mária Harmaňošová
15.00 Večeradlo v nemocničnej kaplnke

18.00

16.00 Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
17.30 + Jozef Savka;
+ Anna Štofiková, 1.výr. a manžel Jozef

Sv. Joachim a Anna, rodičia
Panny Márie
Č: Ex 20, 1-17
Ev: Mt 13,18-23
Anna,Hana
Sv. Gorazd a spol.
Č:Ex 24, 3-8
Ev: Mt 13, 24-30
Božena

PI
26. 7.
SO
27. 7.

6.30 + Božena Aľušíková
17.30 Stakčín: + Mikuláš a Helena Kuzmoví
18.00

NE
28. 7.

17. nedeľav cezročnom
období
Č1: Gn 18, 20-32
Č2: Kol 2, 12-14
Ev: Lk 11, 1-13
Krištof

ZBP Marcely, 50 r.ž. a rod.

6.30 + MUDr. Emil Homza, nedož. 80 r.
18.00 + Ján Fedák; + sr. Monika Bombárová
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

ZBP Zuzana, 70 r.ž.;
ZBP Michal a Melánia, 40 r.sp.ž.
ZBP Vladimíra, 60 r.ž.;
ZBP Erik, 18 r.ž. a rod. Haničákovej
Stakčín: ZBP Miroslava Janičová
Nemocnica
+ Pavol Kirňák; + Juraj, Mária Košickí,
Michal a Mária Onuferoví
+ Jozef a Mária Karľoví; + Vojtech Dančík

ČAS
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
PharmDr. Štefan Dunaj a Monika Poliaková
manželia Jankoví
manželia Čopoví ml.

MILODARY
na kostol: z pohrebu J. Miheliovej 70 €.

2. Stretnutie dievčat (12 – 17 r.) bude v pondelok 22. 7. o 15:00.
3. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude v pondelok 22. 7. o 19:00.
4. V starej i novej časti kostola sú umiestnené pokladničky, do ktorých môžete
prispieť na odpustovú výzdobu.
5. Kancelária v úradných hodinách.

Myšlienka k evanjeliu 16. nedele
cez rok prepojená s témou
Pochodu za život
„Za najmenších z nás“ (22.9.2019)
z pera o. biskupa Jozefa Haľka:
Mária a Marta v Evanjeliu tejto nedele predstavujú dynamiku a stabilitu
nášho života. Marta sa hýbe, koná, komunikuje a obsluhuje. Mária sedí, spočíva
a počúva Ježiša. Dynamika bez vnútornej stability, načerpanej z modlitby,
je odbrzdená a nebezpečná. Stabilita bez následnej dynamiky je akoby
nedotiahnutá a nerealizovaná, je ako viera bez skutkov. Modlitba, rozhovor
s Bohom je predpokladom každej zmysluplnej aktivity. Preto má aj KRÁČANIU
v záujme ochrany života predchádzať KĽAČANIE pred Bohostánkom, kde je
prítomný Ježiš a jeho trvalé pozvanie: bezo mňa nedokážete nič...

Sviatosť manželstva chcú prijať

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
28.7.2019

1. Úprimná vďaka za vaše milodary, ktoré ste obetovali pri pravidelnej mesačnej

ŽALM
RNDr. Jozef Lojan
Ing. Marianna Hancová
Eduard Ferenc

Mgr. Marek Svičin, býv. v Radvani n/Laborcom a JUDr. Marcela Bocanová bývajúca v Snine,
sobáš 3.8.2019 o 16:00
Mimo farnosti:
Matúš Škrlík, bývajúci v Kamenici n/Cirochou a Diana Škutková, bývajúca v Snine,
sobáš 3.8.2019
Ing. Jaroslav Jozef Kudláč, bývajúci v Stakčíne a Nikola Mária Nacková, bývajúca v Belej
n/Cirochou, sobáš 27.7.2019 o 15:00

