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Čnosti sv. Vincenta de Paul
Jednoduchosť
Túto čnosť mal svätý Vincent najradšej. "To je moje evanjelium", opakoval rád.
Svätý Vincent charakterizoval jednoduchosť takto: "Pán Ježiš žiada od nás
jednoduchosť holuba, čo v podstate znamená, že všetko podávame priamo tak, ako to
máme v srdci, bez zbytočných vytáčiek všetko robíme bez pretvárky a vypočítavosti,
majúc na zreteli iba Boha. Nech každý vynaloží čo najväčšie úsilie, aby všetko
vykonával v tomto duchu jednoduchosti, a nech si uvedomuje, že Boh sa priatelí
s jednoduchými a že nebeské tajomstvá skrýva pred múdrymi a obozretnými tohto
sveta, ale zjavuje ich maličkým. Keď nám Kristus odporúča jednoduchosť holuba,
zároveň tiež prikazuje osvojiť si opatrnosť hada. Táto čnosť nás učí obozretne hovoriť
a konať. Preto múdro zamlčíme všetko, čo netreba prezradiť, najmä ak sú to už samy
o sebe veci hriešne a nedovolené. Z toho však, čo je dobré alebo dovolené, zamlčíme
okolnosti, ktoré smerujú proti Božej úcte a ku škode blížneho, alebo ktoré nám môžu
srdce zlákať k márnej sláve. V konaní táto čnosť volí také prostriedky, ktoré vedú
najistejšie k cieľu. Nech je preto našou svätou a nezmeniteľnou zásadou v Božích
záujmoch používať len sväté prostriedky a o všetkom zmýšľať a usudzovať len podľa
zmýšľania a usudzovania Krista a nie sveta, ba ani podľa nášho slabého rozumu. Iba
tak budeme opatrní ako hady a jednoduchí ako holuby." Svätý Vincent navrhol svojim
duchovným synom čnosť jednoduchosti ako prvý charakteristický rys. Rád o nej
hovoril: "Boh je jednoduchý ... Kto chodí jednoducho, kráča isto. A naopak, tí čo
používajú chytráctvo a pretvárku sa stále boja, že ich prefíkanosť vyjde najavo a že im
viac nik nebude veriť." "Z vlastnej skúsenosti viem, že pravú vieru majú chudobní.
Boh ich obdarúva živou vierou. Oni veria,
hmatajú, oni vychutnávajú slová života. V chorobe
nie sú nikdy príliš zarmútení, neklebetia, nie sú
netrpezliví, nešomrú a nesťažujú sa. Vôbec nikdy
alebo iba zriedka." "Povedzme aj to, že všetci majú
radi jednoduchých, čisté duše, neprefíkané, ktoré
neklamú, správajú sa prirodzene, hovoria
jednoducho a tak ako myslia. Všetci ich majú
v úcte." Priateľ, v duchu svätého Vincenta, hovor
aj ty jednoducho, aj keď ti je niekedy nepríjemné
povedať pravdu. To nie je ľahká čnosť. Snaž sa
plniť vždy len Božiu vôľu. Čo najmenej sa
zaoberaj sebou! Nehľadaj úctu iných. Boh hovorí
s jednoduchými, malými.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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22. ročník

„DNES PRIŠLA SPÁSA DO TOHTO DOMU“

(Lk 19, 9)

Dnešné evanjelium veľmi výstižne vykresľuje mýtnika Zacheja – ako bohatého človeka,
ktorý podľa vlastných slov druhých okrádal. Ale tiež ako muža veľmi nízkeho vzrastu,
ktorý tak túžil uvidieť Ježiša ponad zástup, že až vyliezol na strom. Mnohým v zástupe sa
tak naskytol prekvapujúci a zároveň zábavný pohľad na významného človeka, robiaceho
čosi detinské a pochabé. Možno sa usmial aj sám Ježiš, keď zbadal Zacheja a jeho priam
neskrotnú túžbu uvidieť ho. Keď sa potom Ježiš v podstate sám pozval do jeho domu,
Zachejovo nadšenie sa okamžite premenilo na veľkú radosť. Inšpirovaný Ježišovými
slovami sľubuje, že dá polovicu svojho majetku chudobným a štvornásobne vráti peniaze
každému, koho o ne okradol.
Dodržal Zachej tento svoj odvážny sľub? To s istotou nevieme, lebo o tom sa už
v evanjeliu nepíše. Ak to ale urobil, určite musel po Ježišovej návšteve začať namáhavo
pracovať. Ak sa totiž vzdal polovice majetku, musel sa naučiť žiť z mála. Určite musel
bojovať s pokušením vrátiť sa k nepoctivým metódam vyberania daní. A musel sa tiež
snažiť získať si stratenú dôveru. a priateľstvo svojich spoluobčanov. V každom prípade to
už asi nebolo také príjemné, ako jeho počiatočné stretnutie s Ježišom, ktoré mu zmenilo
život. A možno si svoje nadšenie dokázal uchovávať len horko-ťažko.
Ani ty ako Ježišov učeník nepociťuješ vždy nadšenie zo života s ním. Naša cesta viery
môže byť ako dlhé, úspešné manželstvo, ktoré sa začne romanticky, očarením a vášňou,
a postupne prerastá do niečoho pokojnejšieho, no zároveň hlbšieho a zmysluplnejšieho.
Nemožno sa však vyhnúť skutočnosti, že na svojom vzťahu s Ježišom treba občas poriadne
zapracovať. V takých chvíľach nám veľmi pomáha vedomie, že Ježiš je vždy s nami,
pripravený poskytnúť nám potrebnú milosť.
Naše úsilie nasledovať Ježiša nemusia sprevádzať také nápadité gestá, akými ho vítal
Zachej. Budeme sa meniť pozvoľna, postupne, s úspechmi, ale aj so zlyhaniami. Ježiš nám
však pomôže a naše úsilie prinesie ovocie.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
4. 11.

Sv. Karol Boromejský,
biskup
Č: Rim 11, 29-36
Ev: Lk 14, 12-14
Karol

UT
5. 11.

Č: Rim 12, 5-16a
Ev: Lk 14, 15-24
Imrich

ST
6. 11.

Č: Rim 13, 8-10
Ev: Lk 14, 25-33
Renáta

ČAS

6.30
15.00
18.00
6.30
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
6.30
15.00
18.00
6.30

ŠT
7. 11.

Č: Rim 14, 7-12
Ev: Lk 15, 1-10
René

PI
8. 11.

Č: Rim 15, 14-21
Ev: Lk 16, 1-8
Bohumír

SO
9. 11.

Výročie posviacky Lateránskej baziliky
Č:Ez 47, 1-2.8-9.12
Ev: Jn 2, 13-22
Teodor

15.00
15.00
16.00
17.30
17.30
6.30
15.00
18.00
6.30
18.00
7.30

32. nedeľav cezročnom
období
NE
Č1: 2 Mach 7, 1-2.9-14
Č2: 2 Sol 2, 16-3, 5
10. 11.
Ev: Lk 20, 27-38
Tibor

9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

DÁTUM
7.11.2019
8.11.2019
10.11.2019

ČAS
17.00
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Mária Kozejová; + Juraj Kuchta
+ Katarína a Jozef Pavliskoví
Cintorín - kaplnka
+ Michal Gerboc; + Margita Mrázová
ZBP Gabriely, 45 r.ž.
+ Gabriel Kuchár a manž. Katarína
Cintorín - kaplnka
Nemocnica
Večeradlo
Stakčín: +Vasiľ Kapraľ
+ z rod. Vozárovej; + Jozef Lojan
+ Jozef Karľa, ul. Šafárikova; + Ján Hanc
+ Katarína, Andrej a syn Andrej Uhreckí;
+ Jozef Merga
Cintorín - kaplnka
+ Štefan Miško; + Mária Čopíková
+ Zdeno Hajduk, Jozef Holota;
+ Viera Dunajová
+ Jozef Krupa, dcéra a z rod.
Cintorín - kaplnka
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
Stakčín: ZBP Štefánia Zollerová s rodinou
+ Božena Aľušíková; + Štefan Cimbák
+ Juraj Lempeľ a rodičia; + Helena Barnová
+ Jozef Dankovič a rodičia; + Martin Demjan
Cintorín - kaplnka
+ Jozef Karaščák; + Štefan a Anna Mariničoví
+ Katarína Kovaľová, nedož. 70 r.
+ Andrej Burda
+ Ján Savka, dcéra Mária, rodičia a svokrovci;
+ Vojtech Kováč
+ dp. Ján Gnip, nedož. 60 r.
ZBP Jany Prokopovej a jej otca Ladislava;
ZBP Štefan, 65 r.ž.; ZBP Mária, 65 r.ž.
Stakčín: ZBP Vladimír Kapraľ (60 r.)
Nemocnica
ZBP Márie a Štefana, 30 r.sp.ž. a rod.;
ZBP Kataríny, 65 r.ž. a rod.
+ Anna a Andrej Pristašoví; + Vojtech Dančík

ROZPIS SLUŽIEB

LEKTORI
sv. ruženec – CSŠ sekunda - Mgr. Ján Chochrun
sv. omša – CSŠ sekunda - Mgr. Ján Chochrun
CSŠ 9.A - PaedDr. Martina Kovaľová
manželia Pavlíkoví
Pavol Ľonc a Veronika Lojanová
manželia Kirňákoví

ŽALM

Adriána Ľuľová
RNDr. Jozef Lojan
MUDr. Eduard Ferenc
Anna Gerbocová

OZNAMY
1. Vďaka za vaše milodary obetované minulú nedeľu pri zbierke na kostol
a potreby farnosti. Vyzbieralo sa 1837,77 €.
2. Dnes 3.11. je prvá nedeľa v mesiaci, o 14:30 bude pobožnosť a výmena
ružencových tajomstiev, po nej bude stretnutie duchovnej rodiny.
3. Stretnutie dievčat (12 – 16 r.) bude dnes (nedeľa 3.11.) o 16:30 v CCVČ.
4. Nezabudnime na možnosť získania úplných odpustkov počas dušičkovej
oktávy. Odpustky za duše v očistci získame raz denne pri splnení: sv. spoveď
a sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, skutok, ktorým je:
2.
novembra:
návšteva
kostola,
Otče
náš
a Verím
v Boha
1. – 8. novembra: návšteva cintorína s modlitbou za zosnulých
5. Počas dušičkovej oktávy
v kaplnke o 15:00.

od 4.11. do 8.11. sv. omše budú na cintoríne

6. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude v stredu 6.11. o 19:00
7. Vo štvrtok 7.11. o 17:30 pozývame deti, zvlášť prvoprijímajúce, na sv. omšu
s katechézou pre deti.
8. V piatok 8.11. celodenná eucharistická poklona nebude, večer o
sv. omša s katechézou pre mladých a birmovancov.

18:00

9. Arcibiskupský školský úrad v Košiciach vypisuje výberové konanie na post
riaditeľa Cirkevnej materskej školy v Snine. Termín odoslania žiadosti je
do 22.11. Bližšie info o podmienkach si všimnite vonku na nástenke.
10. 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.
11. Odchod pútnikov do Mexika bude zo Sniny 5.11. o 21:30 z parkoviska
pred kostolom.
12. Kancelária v úradných hodinách.

Sviatosť manželstva chcú prijať
Pavol Ontkovič, býv. v Snine a Mária Fenyesová, býv. v Kadani(ČR), sobáš 9.11. o15:00
Slavomír Kuriščák, býv. v Snine a Bianka Špitaliková, býv. v Snine, sobáš 23.11. o 15:00
Mimo farnosti:
Dávid Žir, býv. v Snine a Kristína Mandíková, býv. v Belej nad Cirochou, sobáš 9.11.
MILODARY
na kostol: zo sobáša Tynikových 50 €.

