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Čnosti sv. Vincenta de Paul
Horlivosť
" Ak je láska k Bohu ohňom, horlivosť je jej plameňom", povedal svätý Vincent.
On miloval horúcou láskou. Členov svojej Spoločnosti takto prosil: " Boh otvára
pred nami krásne pracovné pole na Madagaskare, na Hebridách, aj inde. Prosme
Boha, aby roznietil naše srdcia túžbou slúžiť Mu. Svätý Vincent Ferrier sa tešil
myšlienkou, že raz prídu kňazi, ktorí svojou horlivosťou roznietia celú zem. Ak si aj
nezaslúžime, aby nás Boh zaradil medzi nich, prosme ho vrúcne, aby sme mohli byť
aspoň ich predvojom. Nech to už bude akokoľvek, buďme si istí, že nebudeme pravými
kresťanmi, kým nebudeme pripravení všetko stratiť a obetovať aj svoj život z lásky
k Ježišovi Kristovi a na Jeho slávu a nerozhodneme sa so svätým Apoštolom zvoliť si
skôr muky a smrť, ako dať sa odlúčiť od lásky k Božskému Spasiteľovi."
Svätý Vincent pracoval horlivo až do smrti. Počujme, čo povedal už ako starec:
" Uvedomujem si, že hoci som starý, nič ma pred Bohom nezbavuje povinnosti
pracovať na spáse týchto chudobných ľudí. Kto mi v tom môže zabrániť? Keď
nebudem môcť kázať každý deň, budem kázať dva razy v týždni. Keď nebudem môcť
vyjsť na vysokú kazateľnicu, zadovážim si nízku. Ak ma nebudú počuť ani z nízkej, nič
mi nebude prekážať rozprávať sa s týmito dobrými ľuďmi celkom priateľsky tak, ako
sa rozprávam teraz s vami. Posadím sa s nimi do kruhu, ako teraz s vami."
Slúžiť možno rozličným spôsobom. Zapamätaj si dobre tieto slová svätého
Vincenta. Ako mladý využi svoje mladícke schopnosti, zanietenosť a entuziazmus
v službe chudobným. Ako starý využi schopnosti, ktoré v tom veku budeš mať, svoju
skúsenosť, vnímavosť, aby si dokázal plniť tebe zverenú prácu. Pracuj stále ako
služobník chudobných. Vo všetkom buď verný až do smrti.
Svätý Vincent nás však aj vystríha pred nepriateľom,
skrývajúcim sa v horlivosti. Volá sa "nemierna
horlivosť". Dnes by sme ho mohli pomenovať
"preťaženosť". Často vedie k znechuteniu, k hnevu
voči tým, ktorí pracujú menej, k rozhorčenosti
a napokon k apatii. Môže sa stať smrteľným
nepriateľom. Zisti medze svojich možností. Nech je
tvoj život vyrovnaný, aby si si zachoval energiu, ktorá
živí horlivosť. Pán žiada, aby si spolupracoval s Ním
na Jeho diele. Toto dielo však ostáva Jeho dielom.
Keď príde čas, aby si si odpočinul, vlož svoju prácu
do Jeho rúk. " Pán dáva svojim miláčikom
odpočinok." (Ž 127, 2)
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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„ĎAKUJEM TI, ŽE NIE SOM AKO OSTATNÍ ĽUDIA“ (Lk 18, 11)
Skús si tú scénu predstaviť. Farizej, úctyhodný člen vtedajšej spoločnosti, prichádza
na „svoje miesto“ v chráme (Lk 18, 11). Aj tu má totiž – podobne ako v synagóge – svoje
vyhradené miesto na modlitbu.
Teatrálne a pomaly dvíha svoje ruky k modlitbe. Jeho tefilin – kožená schránka,
priviazaná k hlave a obsahujúca úryvky z Písma na pergamenoch – je širší, než majú iní,
a prevísa mu cez obočie. Strapce na modlitbových remienkoch, ktoré mu majú pripomínať
Zákon, má dlhšie a honosnejšie než väčšina ľudí. Toto všetko je však pre tohto farizeja skôr
módnym doplnkom než znakom ozajstnej zbožnosti (pozri Mt 23, 5). Je vzorom človeka,
ktorý sa na „ostatných ľudí“ pozerá zhora (porov. Lk 18, 11).
A čo mýtnik? On nemá vyhradený zvláštny priestor na modlitbu. Stojí vzadu
so sklonenou hlavou a neodváži sa ani oči pozdvihnúť. Po lícach mu stekajú slzy. Prichádza
do chrámu z jediného dôvodu. Nedávno si totiž uvedomil, ako sa skazil. Malé podplatenie
tu, trocha „nepresného počítania“ tam, a odrazu je celkom bohatý. No za akú cenu? Klamal
a podvádzal ľudí, ktorí ledva živorili. Pre dlžoby posielal mužov do väzenia bez ohľadu
na ich rodiny. Teraz to všetko vidí a z hĺbky srdca to ľutuje. Nenachádza však vhodné slová,
a tak len opakuje: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu“ (Lk 18, 13).
Výsledok? Farizej, spokojný s dokonalosťou svojej modlitby, odchádza z chrámu
rovnaký ako doň prišiel: Presvedčený o svojej spravodlivosti a opovrhujúci všetkými ľuďmi
okolo seba (pozri Lk 18, 9). Mýtnik však odchádza domov ospravedlnený; s ľahším
krokom a širším úsmevom na tvári mieri domov. Zajtra poprosí o odpustenie všetkých,
ktorým ublížil, a vráti im naspäť ich peniaze.
Každý z nás má v sebe niečo z farizeja a niečo z mýtnika. Preto sa dnes pri svätej omši
prikloň viac na stranu mýtnika a spolu s ním pros: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu!“
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)
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LIT. KALENDÁR

PO
28. 10.

Sv. Šimona a Júda,
apoštoli
Č: Ef 2, 19-22
Ev: Lk 6, 12-19
Dobromila

UT
29. 10.

Č: Rim 8, 18-25
Ev: Lk 13, 18-21
Klára

ČAS

6.30
7.45
18.00
6.30
16.00
17.00
17.30
18.00

Č: Rim 8, 26-30
Ev: Lk 13, 22-30
Šimon, Simona

ST
30. 10.

6.30
18.00
6.30

ŠT
31. 10.

Č: Rim 8, 31b-39
Ev: Lk 13, 31-35
Aurélia

PI
1. 11.

Všetkých svätých
Č1: Zjv 7,2-4.9-14
Č2: 1 Jn 3, 1-3
Ev: Mt 5, 1-12a
Denisa, Denis

SO
2. 11.

Všetkých verných zosnulých
Č1:Jób 19, 1.23-27a
Č2: 2 Kor 4, 14-5,1
Ev: Jn 14, 1-6
Pamiatka zosnulých

NE
3. 11.

31. nedeľav cezročnom
období
Č1: Múd 11,22-12,2
Č2: 2 Sol 1, 11-2, 2
Ev: Lk 19, 1-10
Hubert

12.00
15.00
16.00
17.30
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
18.00
8.00
8.45
8.00
9.00
18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Mária a Ján Halamka; + Ondrej Dolgoš, 20.výr.
+ Mária Ontkovičová; + Margita Paprčková
CSŠ
+ Pavol Kirňák, 1.výr.; + Vincent a Anna Halagoví
+ Juraj a Mária Haburajoví, dcéra Katarína a syn Ján
+ Anna Gribaničová a manž. Ján;
+ Ján a Mária Petrunčíkoví
Nemocnica
Večeradlo
Stakčín: +Anna, Miroslav, Dušan
Biľanský; +František Hrabčák
+ Jozef Savka a Margita Kaplanová;
+ Rozália a Ján Aľušíkoví, syn Štefan, ul. Sládkovičova
+ Štefan Lojan a z rod. Lojanovej;
+ Miroslav Koban a Regina Sedláková
+ Anna a Martin Andrejčíkoví
+ Štefan Andrejčík, ul. J. Kráľa;
+ Anna Gičová, ul. Pribinova, 1.výr.
+ z rod. Bobeničovej, Nemethovej, Kozejovej
+ Jozef a Rozália Gerbocoví
vlastný úmysel
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Mária a Michal Jeloví, synovia a dcéra Anna;
+ Marta Andrejčíková
BBSJ; za farnosť
+ Jozef Špitalik, 1.výr.;
+ Štefan a Katarína Gičoví a z rod.
Stakčín: Na úmysel
Nemocnica
Cintorín - kaplnka:
+ Michal a Katarína Kozejoví;
+ Michal a Zuzana Pirošoví a brat Michal
ZBP Mariána, 60 r.ž. a jeho rod.
Fatimská sobota
na úmysel Sv. Otca; RB, NSPM
Stakčín: za duše v očistci
Cintorín - Dom smútku:
+ Michal Dunaj, 55.výr. dcéra Viera
za všetkých verných zosnulých
ZBP Anny, 60 r.ž. a rod.; za uzdravenie Olívie
ZBP Gabriely, 18 r.ž.;
ZBP Kataríny Andrejčíkovej a rod., ul. Nad Cir.
Stakčín: Katarína Gribaninová (20 r.)
Nemocnica
ZBP Andrey, 30 r.ž.; ZBP deti a vnúčatá
+ Anna a Štefan Čopíkoví, ul. Kollárova;
+ Michal a Rozália Ľochoví a Michal a Anna Cuprikoví

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
1.11.2019

3.11.2019

ČAS
7.30
9.00
10.30
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
manželia Tongeľoví
Tadeáš Čop a Bianka Ninčáková
František a Mária Dunajoví (cintorín)
manželia Legemzoví
manželia Kurťákoví
manželia Čopoví ml.

ŽALM
Ing. Marianna Hancová
Lucia Mariničová
Anton Vass
Mgr. Matúš Rosoľanka
Mgr. Magdaléna Legemzová
Pavol Ľonc

OZNAMY
1. Vďaka za vaše milodary, obetované pri dnešnej zbierke na kostol a potreby
farnosti.
2. Dnes popoludní o 14:30 vás pozývame na októbrovú pobožnosť sv. ruženca.
3. Tento týždeň budeme spovedať pred Dušičkami a prvým piatkom, a to každý
deň ráno aj večer pred sv. omšou, okrem piatku (1.11.). Do pozornosti dávame
spovedanie vo štvrtok (31.10.) od 9:00 – 12:00 za účasti viacerých kňazov,
po spovedaní o 12:00 bude sv. omša.
4. Chorých navštívime v stredu 30.10. dopoludnia.
5. Počas jesenných prázdnin birmovné náuky a sv. omše s katechézou pre deti
a mladých nebudú.
6. Pozývame deti na stretnutie Slniečko v pondelok 28.10. o 16:45 v CCVČ.
7. V piatok 1.11. máme prikázaný sviatok a slávnosť Všetkých svätých. Sv. omše
budú nasledovne: 7:30 a 9:00 vo farskom kostole a 10:30 v kaplnke na cintoríne.
Sv. omša v kaplnke bude spojená s požehnaním nového liturgického priestoru,
na záver bude pobožnosť za dušičky.
8. Na stolíkoch pri Spravodaji si môžete zakúpiť sviečku za nenarodené deti –
malá sviečka 1 €, veľká sviečka 4 €.
9. V sobotu 2.11. máme Spomienku na Všetkých verných zosnulých, ráno o 8:00
bude fatimská sobota a sv. omša. O 9:00 bude sv. omša na cintoríne v Dome
smútku a večerná sv. omša bude o 18:00.
10. V nedeľu 3.11. o 10:30 vás pozývame na ďakovnú sv. omšu nášho rodáka
Mons. Vladimíra Farkaša, ktorý ďakuje za 60 rokov života.
11. V nedeľu 3.11. je prvá nedeľa v mesiaci, o 14:30 bude pobožnosť a výmena
ružencových tajomstiev.
12. Členovia SSV nech si v sakristii vyzdvihnú kalendár a podielovú knihu.
13. Na stolíkoch pri Spravodaji si môžete zakúpiť aj misijné kalendáre a podporiť tak
misie.
14. Oznamujeme vám, že na základe záujmu bude v Snine ešte jeden kurz
predmanželskej prípravy v tomto roku, a to v termíne 29.11. - 1.12.
Záujemcovia nech sa prihlásia v kancelárii.
15. Kancelária v úradných hodinách, v stredu p. dekan. V piatok zatvorená.

Sviatosť manželstva chcú prijať
Pavol Ontkovič, býv. v Snine a Mária Fenyesová, býv. v Kadani(ČR), sobáš 9.11. o15:00.
Mimo farnosti:
Dávid Žir, býv. v Snine a Kristína Mandíková, býv. v Belej nad Cirochou, sobáš 9.11.
MILODARY
na kostol: z krstu Petra Dunaja 50 €, novomanželia Ocetníkoví 50 €.

MODLITBA RUŽENCA
Pondelok 28.10.
Utorok 29.10.

17.30
17.00

BBSJ
večeradlo

Streda 30.10.
Štvrtok 31.10.

17.30
17.00

Focolare
miništranti

