„Milosrdná láska získava svet“
Putovanie relikvií po Slovenskej republike – Snina 27.11.2019

Čnosti sv. Vincenta de Paul
Láskavosť
Svätý Vincent tvrdil o sebe, že sa ľahko nahnevá. Keď sa skúmal ohľadom
evanjeliovej výzvy k tichosti a poníženosti srdca, prosil Boha, aby zmenil jeho srdce:
"Prosil som Boha, aby zmenil moju tvrdú a odpudzujúcu povahu a dal mi tichého
a láskavého ducha. S pomocou Pánovej milosti a vlastnou snahou pri potláčaní
výbuchov prirodzenosti sa mi podarilo trochu upraviť moju zlú povahu." Boh naozaj
pomohol tomuto svätcovi. Jeho súčasníci o ňom tvrdia, že bol láskavý a že sa všetci
blížili k nemu bez strachu. Tichosť si zachoval aj pri napomínaní. Tak získal
aj najzatvrdnutejšie srdcia.
Svätý Vincent presviedčal členov svojej Spoločnosti o tom, že ľudia láskaví a tichí
nie sú slabí. " Niet stálejších a vytrvalejších v konaní dobra, ako sú tichí a láskaví.
A naopak, tí čo sa dajú unášať hnevom a vášňami, sú zvyčajne veľmi nestáli, pretože
pracujú pod vplyvom vrtochov a hnevu. Sú ako riavy, ktoré dokazujú svoju silu
a prudkosť tým, že sa vylejú z brehov. No len čo sa rozlejú, strácajú sa. Naopak rieky,
ktoré predstavujú ľudí dobrých, plynú tichučko, pokojne a nikdy nezanikajú." Usiluj
sa byť tichý. V živote sa môže agresivita prejaviť ako sklon k dobrému alebo zlému.
Je nesmierne potrebné kontrolovať ju a nájsť spôsob, ako ju usmerniť k dobrému.
Keď zameriame agresivitu podľa Ježišovho príkladu proti nespravodlivosti, stáva
sa silou, ktorá nás núti odvážne bojovať, postaviť sa proti farizejom, " vyhnať
predavačov z chrámu." Skúsenosť však potvrdzuje, že agresivita môže aj ničiť. Môže
nás priviesť k poškodeniu slabého alebo nevinného. Usiluj sa zistiť, aká je tvoja
agresivita a usmerňuj ju k dobrému, k pravde
a spravodlivosti. Tvoje úsilie môže občas
stroskotať, ale uvedom si, že Božia moc je väčšia
ako tvoja slabosť. Ježiš tvrdí, že tichí sú šťastní.
Svätý Vincent uveril týmto Ježišovým slovám
a získaval srdcia chudobných práve svojou
tichosťou, ktorá sa prejavila ako srdečnosť,
láskavosť, láskavé prijímanie iných, hlboká úcta
k ľuďom. Jeho súčasníci tvrdili, že bol tichý
a láskavý. Dokázal však, ako napísal svätej Lujze
de Marillac " zmiešať ocot s medom". Usiluj sa
aj ty dosiahnuť pozoruhodné spojenie láskavosti
s rozhodnosťou.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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„ON NIE JE BOHOM MŔTVYCH, ALE ŽIVÝCH“ (Lk 20, 38)
Je jasné, že saduceji chceli Ježiša „podchytiť v reči“, keď mu predložili hypotetickú
situáciu o žene, ktorá sa vydala postupne za siedmich bratov. Saduceji boli vplyvná
náboženská skupina, ktorá sa striktne pridržiavala Pentateuchu, prvých piatich kníh
Biblie (Mojžišovho zákona) a neuznávala vieru v zmŕtvychvstanie. Mysleli si, že
scenár, ktorý Ježišovi predložili, ho dostane do úzkych a oni ho budú môcť obviniť
z rúhania.
Ježiš však ich otázku obrátil naopak a použil ju na potvrdenie prísľubu
zmŕtvychvstania. „Tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, sa už
neženia ani nevydávajú... sú ako anjeli“ – nesmrteľní (Lk 20, 35. 36). Citujúc
z Mojžišovho zákona im Ježiš povedal, že Boh by sa nikdy nenazval Bohom
Abraháma, Izáka a Jakuba, pokiaľ by títo patriarchovia neboli tiež živí (pozri Ex 3, 6).
On je Bohom živých, „lebo pre neho všetci žijú“ (Lk 20, 38).
A to je naozaj radostná zvesť! Hoci jedného dňa každý z nás podstúpi telesnú smrť,
„pre Boha budeme stále živí“. Ako by aj nie? Veď pri krste vstúpil do nášho života
večný a nesmrteľný Boh. Keď sa usilujeme žiť svoju vieru, ani smrť nás neodlúči
od neho. A jedného dňa, keď Ježiš opäť príde, vzkriesi aj naše telá k novému životu.
Čím pevnejšie sa budeme pridŕžať týchto prisľúbení, tým menej sa budeme báť
smrti. Nebudeme ju vnímať ako akýsi koniec, ale skôr ako prechod k novému
a lepšiemu životu.
To však neznamená, že nebudeme cítiť žiadne obavy a úzkosť zo zomierania.
My napokon ani nevieme, aké je vlastne nebo... Môžeme sa však rozhodnúť dôverovať
Božím prisľúbeniam. Uverme, že ak dnes pôjdeme za Pánom, náš zajtrajšok bude
oveľa jasnejší, ako si vôbec dokážeme predstaviť.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
11. 11.

Sv. Martin z Tours,
biskup
Č: Múd 1, 1-7
Ev: Lk 17, 1-6
Martin, Maroš

UT
12. 11.

sv. Jozafát, bisk. a muč.
Č: Múd 2, 23-3, 9
Ev: Lk 17, 7-10
Svätopluk

ST
13. 11.

Č: Múd 6, 1-11
Ev: Lk 17, 11-19
Stanislav

ČAS

6.30
7.45
18.00
6.30
16.00
17.00
17.30
18.00

6.30
7.45
18.00
6.30

ŠT
14. 11.

Č: Múd 7, 22-8,1
Ev: Lk 17, 20-25
Irma

PI
15. 11.

Sv. Albert Veľký, bisk. a uč.
Cirkvi
Č: Múd 13, 1-9
Ev: Lk 17, 26-37
Leopold

Č:Múd 18,14-16;19, 6-9
SO
Ev: Lk 18, 1-8
16. 11.
Agnesa

9.00
15.00
16.00
17.30
17.30
6.30
9.00
18.00
6.30
11.30
17.00
7.30

33. nedeľav cezročnom
období
NE
Č1: Mal 3, 19-20a
Č2: 2 Sol 3, 7-12
17. 11.
Ev: Lk 21, 5-19
Klaudia

9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

DÁTUM
14.11.2019
15.11.2019
17.11.2019

ČAS
17.00
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Martin Copák; + Jozef, Štefan a svokrovci
+ Katarína Pochaničová, nedož. 60 r.a rodičia
CSŠ
+ Paulína Dunajová, 1.výr.;
+ Katarína a Jozef Juškoví
+ Dezider, Štefan, Karolína a Rozália
+ Štefan Juhás, rodičia a svokrovci;
+ Ján Baranik
Nemocnica
Večeradlo
Stakčín: +Štefan a Katarína Lach
+ Štefan Karaščák; + Anna Copáková
+ Štefan Hodničák
+ Dušan, Ján a Zuzana Dzurovejoví
CSŠ
+ Štefan Aľušík, ul. Šafárikova; + Ján Filip
+ Ján Poliak; + Mária Milovčíková, nedož. 90 r.,
manžel Ján, zať Ján
+ Katarína a Štefan Ihnátoví
duchovná obnova SDR
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
Stakčín: +Rudolf, Jozef, Karol Palašievič
+ Mária a Michal Sura; + Slavomír Iliško
+ Juraj a Mária Holotoví, synovia Štefan a Michal
+ Jozefína Miheliová
duchovná obnova SDR
+ Ján Čop;
+ Michal, 30. výr. a Mária Džurbanoví
ZBP František a Katarína, 55 r.sp.ž.
a František a Emília, 30 r.sp.ž.
+ Štefan a Mária Salajoví
duchovná obnova SDR
+ Ján a Zuzana Zaremboví, Ján Ondika;
+ Mária Mišková
ZBP a uzdravenie Adriany; ZBP a Božia
pomoc pre Izolu; ZBP Andreja, Boženy a Tea
ZBP Vasiľa, 70 r.ž. a rod.;
poďak. Zuzany za 40 r.ž. a ZBP celej rod.
Stakčín: ZBP rod. Palašievič
Nemocnica
ZBP Michala, 30 r.ž. a rod.;
ZBP Anna, 85 r.ž.; ZBP Štefan, 50 r.ž.
+ Ján Matto-Lukáč a z rod.; + Adrián Hirka

ROZPIS SLUŽIEB

LEKTORI
sv. ruženec – PaedDr. Viera Hišemová
sv. omša – PaedDr. Viera Hišemová
CSŠ kvinta - Mgr. Daniela Lojanová
manželia Čopoví st.
Filip Andrejčík a Bianka Mudzová
Ing. Štefan Nevoľník a Mgr. Daniela Mariničová

ŽALM

Gabriela Gáborová
Michal Rosoľanka
Anna Mária Čopíková
Mgr. Lenka Harakaľová

OZNAMY
1. Na budúcu nedeľu 17.11. bude dobročinná zbierka sv. Alžbety, ktorou chceme
podporiť výstavbu Pútnického domu bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach.
Pravidelná zbierka na potreby kostola bude 24.11.
2. Stretnutie animátorov a mladých, ktorí pomáhali pri organizácii karnevalu
svätých, bude v stredu 13.11. po večernej sv. omši v CCVČ.
3. V dňoch 14. – 16.11. budú duchovné cvičenia pre členky duchovnej rodiny
SDR. Program nájdete na nástenke.
4. Nácviky Spojeného mládežníckeho zboru budú vo štvrtok 14.11. a v piatok
15.11. po večernej sv. omši.
5. Vo štvrtok 14.11. o 17:30 pozývame deti, zvlášť prvoprijímajúce, na sv. omšu
s katechézou pre deti.
6. Pozývame tretiakov a rodičov na veľké stretnutie vo štvrtok 14.11. o 16:30
v CCVČ. Deti nech si donesú písacie potreby.
7. V piatok 15.11. o 16:00 pozývame rodičov s deťmi (3 – 7 rokov) do CCVČ
na ďalšie stretnutie KATECHÉZ DOBRÉHO PASTIERA. Tešíme sa na vás.
8. V piatok 15.11. bude celodenná eucharistická poklona, večer o 18:00 sv. omša
s katechézou pre mladých a birmovancov.
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.Na budúcu sobotu 16.11. bude zmena času večernej sv. omše na 17:00
za účasti maturantov CSŠ.
12.Kancelária v úradných hodinách.
BLAHOŽELANIE
V mene všetkých veriacich
srdečne blahoželáme
p. kaplánovi Martinovi
k jeho meninám, ktoré
oslavuje tento týždeň.
Vyprosujeme mu pevné
zdravie, hojnosť Božích
milostí a ochranu sv. Martina.

POMOC PRE OLÍVIU
Rodina malej Olívie žiada o finančnú
pomoc na rehabilitáciu ich onkologicky
chorej dcéry. Keďže liečba je finančne
náročná, obracajú sa na ľudí dobrej
vôle, ktorí môžu prispieť hoc aj malou
čiastkou, ktorá nezaťaží ich rodinný
rozpočet. Viac informácií nájdete
na nástenke – POMOC PRE OLÍVIU.

Sviatosť manželstva chcú prijať
Slavomír Kuriščák, býv. v Snine a Bianka Špitaliková, býv. v Snine, sobáš 23.11. o 15:00
Michal Hríb, býv. v Snine a Eva Vajanská, býv. v Petrovciach nad Laborcom, sobáš 30.11. o 15:00
MILODARY
na kostol: z krstu Damiána Škumaniča 50 €.

