„Milosrdná láska získava svet“
Putovanie relikvií po Slovenskej republike – Snina 27.11.2019
Život sv. Vincenta de Paul
Sv. Vincent de Paul sa narodil 24. apríla 1581 v dedinke Pouy pri meste Dax
vo Francúzsku na úpätí Pyrenejí. Jeho rodičia boli chudobní roľníci. Bolo ich šesť detí
a od malička museli tvrdo pracovať. Vincent mal od malička zmysel pre chudobných a kde
mohol, tam ich obdaroval. Keď to videl otec, zaumienil si, že urobí všetko preto, aby sa
jeho syn stal kňazom. Tak sa aj stalo. Odišiel k františkánom, tam nadobúdal základné
vedomosti. Bol veľmi nadaným a usilovným a čoskoro si sám zarábal na živobytie
doučovaním iných, takže nebol na ťarchu rodičom. V roku 1597 prešiel na univerzitu
v Toulouse. To už stálo veľké peniaze. Otec predal voly aj pluh, len aby syn mohol
študovať. V roku 1600 bol Vincent vysvätený za kňaza. Potom pokračoval v štúdiach
v Zaragoze a v Toulouse. V roku 1605 cestoval z Marseille do Narbonu. Bola to krátka
cesta, išiel loďou. Cestou ich však prepadli piráti, zajali ich a odvliekli do severnej Afriky.
Tam ich predali za otrokov. Vincent pracoval ako pomocník u lekára, neskôr
na veľkostatku. Bol vzorným robotníkom a povzbudzoval svojich druhov, aby vytrvali.
Rozprával im príbehy zo života svätých a učil ich žalmy. Dostalo sa to do uší jednej z troch
žien farmára. Zašla za Vincentom a veľmi sa jej zapáčilo, čo rozprával. Spolu sa dohodli
a tajne aj s jej mužom opustili Afriku. V roku 1607 pristáli vo Francúzsku. V Avignone sa
ona dala pokrstiť a jej muž, ktorý bol kresťanom-odpadlíkom, znovu vstúpil do Cirkvi.
V tom istom roku navštívil Rím a potom sa stal dvorným kňazom v Paríži u kráľovnej
Margity z Valois. No Vincentovi sa to nepáčilo. Roku 1612 sa stal správcom farnosti na
jednom parížskom predmestí. Neskôr bol vymenovaný za farára do obce Chatillon-lesDombes. Mal vplyv na grófsku rodinu Gondiovcov, pomáhal pri výchove troch synov,
z ktorých sa jeden stal významným vojvodom a druhý kardinálom. S finančnou i morálnou
podporou grófky Gondiovej sa začal venovať kazateľskej činnosti, chodil z dediny
do dediny spolu s viacerými kňazmi. Arcibiskup bol tomu rád, lebo mnoho hriešnikov
našlo cestu späť do Cirkvi. Roku 1625 im venoval dom, kde Vincent usporiadal svoje
bratstvo, ktoré v roku 1631 potvrdil pápež Urban VIII. ako kongregáciu. Vincent ich
nazval lazaristami podľa domu sv. Lazára, ktorý dostali do daru. Vincent vystaval dom pre
chorých a chudobných, chodil do väzníc a neúnavne sa staral o tých, ktorí to potrebovali.
Popri mužskej kongregácii založil v roku 1633 so sv. Lujzou de Marillac apoštolskú
spoločnosť žien – Dcéry kresťanskej lásky. Nepredpísal im uzavretý kláštorný život ani
slávnostné večné sľuby. Chcel, aby sa čím viac venovali tým, ktorí to potrebujú, napr.
nemanželským deťom. Staral sa o padlé ženy, starých, založil pre nich nemocnicu,
vybudoval blázinec. Zaviedol duchovné cvičenia pre kňazov, ale aj pre obyčajných ľudí.
Posielal svojich kňazov ako misionárov do Poľska, Maďarska, Škótska, Írska, Tunisu,
Alžírska… Popritom ani jeden deň nevynechal rozjímanie, hlbokú modlitbu, sv. omšu
a breviár. Bojoval proti jansenizmu – pesimistickému bludu, ktorý sa vtedy šíril
vo Francúzsku. Posledných jedenásť rokov veľmi trpel na bolestivú zimnicu. Zomrel náhle
– 26. septembra 1660 veľmi zoslabol. Zaopatrili ho sviatosťami zomierajúcich a na druhý
deň, 27. septembra 1660 zomrel. Mal sedemdesiatdeväť rokov. Po päťdesiatich rokoch
našli jeho telo neporušené. Roku 1737 bol vyhlásený za svätého. Je patrónom všetkých diel
lásky k blížnemu.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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„KÝM MAL MOJŽIŠ ZDVIHNUTÉ RUKY, VÍŤAZIL IZRAEL“ (Ex 17, 11)
Nebolo by úžasné, keby každý hneď videl, či sú jeho modlitby vyslyšané? Mojžiš tú
milosť mal: keď mal ruky zdvihnuté, Izraeliti víťazili; keď mu ruky klesli, Izraeliti
prehrávali. Bolo to jednoduché. Ale Mojžiš to nemohol zvládnuť sám. Potreboval
pomoc, aby udržal svoje ruky zdvihnuté.
Tento príbeh hovorí o tom, že každý z nás občas potrebuje pomoc. Keď sa dlho
modlíme, môžeme sa unaviť. Preto si tak vážime a oceňujeme to, ako Áron spolu
s Hurom podopierali Mojžišovi ruky a takto pomáhali Izraelu zvíťaziť. Jeho priatelia
stáli pri ňom, pomáhali mu a urobili to, čo by inak sám nezvládol.
Každý z nás potrebuje pomoc svojich bratov a sestier v Kristovi. Každý občas
potrebuje, aby ho podržali druhí. Možno si aj ty niekedy požiadal priateľa, aby sa
s tebou modlil za niečo dôležité. Jeho podpora pre teba znamenala veľmi veľa.
Keď sa ti zdalo, že Boh hneď na tvoje modlitby neodpovedá, tvoji priatelia ti
možno pomohli lepšie rozlíšiť, za čo máš bojovať, alebo ti ukázali, ako už v tvojom
živote Boh koná – pomohli ti teda podobne ako Mojžišovi pomohli jeho priatelia.
Možno ti pripomenuli situácie z minulosti, v ktorých Boh jasne odpovedal na tvoje –
alebo ich – modlitby. A keď si tápal v temnote, stáli pri tebe a modlili sa s tebou, aby si
sa dokázal znova pohnúť vpred. To isté môžeš urobiť aj ty pre nich.
Do ničoho teda nechoď sám! Možno už máš niekoho, kto sa s tebou alebo za teba
modlí. Ak nie, popros Boha, aby ti niekoho takého poslal do cesty. Niekoho, kto ti
pomôže „držať zdvihnuté ruky“.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

PO
21. 10.

LIT. KALENDÁR

Č: Rim 4, 20-25
Ev: Lk 12, 13-21
Uršuľa

ČAS

6.30
7.45
18.00
6.30

UT
22. 10.

sv. Ján Pavol II., pápež
Č: Rim 5, 12.15b.1719.20b-21
Ev: Lk 12, 35-38
Sergej

ST
23. 10.

Sv. Ján Kapistránsky,
kňaz
Č: Rim 6, 12-18
Ev: Lk 12, 39-48
Alojzia

16.00
17.00
17.30
18.00
6.30
7.45
18.00
6.30

ŠT
24. 10.

Sv. Anton Mária Claret,
biskup
Č: Rim 6, 19-23
Ev: Lk 12, 49-53
Kvetoslava

PI
25. 10.

Č: Rim 7, 18-25a
Ev: Lk 12, 54-59
Aurel

SO
26. 10.

Č:Rim 8, 1-11
Ev: Lk 13, 1-9
Demeter

15.00
16.00
17.30
17.30
6.30
18.00
6.30

18.00 + Ján Fedák, 1.výr.; + Ján Pčola, ul. Rastislavova
7.30

30. nedeľav cezročnom
období
NE
Č1: Sir 35, 15b-17.20-21
27. 10. Č2: 2 Tim 4, 6-8.16-18
Ev: Lk 18, 9-14
Sabína

9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

DÁTUM
24.10.2019
25.10.2019
27.10.2019

ČAS
17.00
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Katarína Halamková, Ul. Nad Cirochou;
+ Mária a Karol Šurinoví
+ Ján Galanda
CSŠ
+ Kamil Gerboc;
+ Štefan, Katarína, Štefan Gerboc, ul. Hámorská
+ Jozef Savka, ul. Švermova
ZBP rod. Augustínových;
za úspešnú operáciu Veroniky
Nemocnica
Večeradlo
Stakčín: +Michal Paraska
+ Hana Salajová; + Vojtech Dančík
+ Štefan Ďurika, ul. Pugačevova;
+ Vasiľ, Rozália a Daniel Kelemecoví
+ Katarína a Jozef Cenkneroví
CSŠ
+ Katarína, 1.výr. a Michal a syn Štefan
a Michal Holotoví; + Štefan Gerboc
+ Michal a Mária Dančoví, syn Ján, dcéra Mária
+ z rod. Krupovej a Feckaničovej
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
Stakčín: +Ondrej a Elena Vasiľak
+ Viera Obšitníková; + Mária, Ján Džofkoví
+ Jozef Onderčin; + Martin Demjan
+ z rod. Štofikovej
+ Ing. Štefan Kepič; + Jozef Britan, rodičia a syn
+ Andrej, Andrej, Jolana Savkoví; + Mária Timková
+ Anna a Jozef Gajdošoví a rodičia
poďak. 50 r.sp.ž. Jozef a Jozefína Mackaničoví;
ZBP Vasiľa, 60 r.ž. a rod.
ZBP Jany, 25 r.ž. a rod.; ZBP Štefan, 40 r.ž.
Stakčín: ZBP Alexandry Biľanskej
Nemocnica
ZBP Martina, 70 r.ž., Adriany, Patrika a Džejka;
poďak. za 50 r.sp.ž. Katarína a Fedor
+ Jozef Guľak; + z rod. Čopíkovej

ROZPIS SLUŽIEB

LEKTORI
sv. ruženec – sr. Rudolfa
sv. omša – dievčenské stretko
Simona Peložatová / sk. p. kaplána Františka
Mgr. Ján Chochrun a Mgr. Jana Šepeľová
Matúš Kozej a Simona Parasková
manželia Harakaľoví

ŽALM
Michal Rosoľanka
Eva Mária Karľová
Štefánia Ondicová
Anton Vass

OZNAMY
1. Dnes popoludní o 14:30 vás pozývame na októbrovú pobožnosť sv. ruženca.
2. V utorok 22.10. vás pozývame osláviť liturgickú spomienku na sv. Jána Pavla II.
Pri sv. omšiach bude uctenie relikvií.
3. Stretnutie mladých, ktorí chcú pomôcť s prípravou karnevalu svätých, bude
v utorok 22.10. po večernej sv. omši.
4. Vo štvrtok 24.10. o 17:30 sv. omša s katechézou pre deti, zvlášť prvoprijímajúce.
5. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude vo štvrtok 24.10. o 18:30.
6. Stretnutie dievčat (12 – 16 r.) bude v piatok 25.10. o 14:30.
7. V piatok 25.10. celodenná eucharistická poklona, večerná sv. omša s katechézou
pre mladých.
8. V piatok 25.10. pozývame na moderovanú adoráciu s hudobným doprevádzaním,
ktorá sa bude konať po sv. omši.
9. V sobotu 26.10. bude stretko mladých s kaplánom Františkom po večernej sv. omši
v mládežníckej miestnosti.
10. V nedeľu 27.10. pri sv. omšiach mesačná zbierka na kostol a potreby farnosti,
v tomto čase prosíme o podporu prístavby divadelnej miestnosti v CCVČ a úpravu
chodníkov. Vďaka za vaše milodary.
11. Upozorňujeme na zmenu času z 26. na 27.10., z letného času na zimný.
12. Pozývame deti a mladých na KARNEVAL SVÄTÝCH v nedeľu 27.10.
o 14:30. Čaká na vás aj tombola, sprievod svetla a agapé, ktoré si pripravíme všetci
navzájom. Odporúčame, aby ste sa v ten deň zúčastnili sv. omše dopoludnia
(lebo večernú asi nestihnete).
13. Blíži sa týždeň Cirkvi pre mládež, ktorý bude prebiehať od 18. do 24.11.2019.
Pre mládež a birmovancov našej farnosti bude možnosť sa zapojiť do duchovných,
zábavných ako aj poučných aktivít (adorácia, Godzone, katechéza, šport). Bližšie
informácie u kaplána Františka.
14. Kancelária v úradných hodinách.

Sviatosť manželstva chcú prijať
Patrik Tynik, býv. v Sečovskej Polianke a Petra Lojanová, býv. v Belej n/C., sobáš 26.10. o 13:00
Peter Vilček, býv. v Snine a Ivana Gnipová, býv. v Belej n/C., sobáš 26.10. o 14:00
Jozef Zuščák, býv. v Snine a Mgr. Lívia Legenzová, býv. v Prešove, sobáš 26.10. o 15:00
Marcel Gajdoš, býv. v Nitre a Alžbeta Jankajová, býv. v Snine, sobáš 26.10. o 16:00
Pavol Ontkovič, býv. v Snine a Mária Fenyesová, býv. v Kadani(ČR), sobáš 9.11. o15:00.
Mimo farnosti:
JUDr. Oskár Balogáč, býv. v Hudcovciach a Ing. Mária Čabalová, býv. v Snine, sobáš 26.10. v HE/III.
Dávid Žir, býv. v Snine a Kristína Mandíková, býv. v Belá n/Cirochou, sobáš 9.11.
MILODARY
na kostol: z pohrebu Karola Kuneca 100 €, Juraja Grozaniča 200 €, Alojza Harvana 50 €,
Pavla Mariniča 50 €.
Pondelok 21.10.
Utorok 22.10.
Streda 23.10.
Štvrtok 24.10.

17.30
17.00
17.30
17.00

MODLITBA RUŽENCA

Modlitby mužov
večeradlo
Škola rodiny
Slniečko

Piatok 25.10.
Sobota 26.10.
Nedeľa 27.10.

17.30
17.30
14.30

mládež
miništranti
pedagógovia CSŠ

