Vo Wadowiciach otvorili proces blahorečenia rodičov Karola Wojtylu
Svätí sa rodia a žijú zo svätých
V rozhovore Mons. Oder poskytol pre Vatikánsky rozhlas
odpoveď na nasledujúcu otázku: Boli ste aj postulátorom
procesu blahorečenia a svätorečenia Jána Pavla II.,
posledného z ich troch detí, ktorý sa neskôr stal dobre
známym pápežom. Teraz sa táto cesta otvára aj pre jeho
rodičov... Ide teda o svätú rodinu?
„Veru, hľadiac na túto udalosť mi na myseľ prichádzajú
slová, ktoré Ján Pavol II. vyslovil pri kanonizačnej omši
svätej Kingy, známej ako Kunigunda, ktorá sa slávila
v Poľsku v Starom Sączi, keď povedal, že svätí sa rodia zo svätých, živia sa svätými, žijú zo
svätých a volajú ku svätosti.
A v tomto kontexte hovoril práve o rodine ako privilegovanom mieste, kde svätosť nachádza
svoje korene, prvé zdroje, kde môže dozrievať po celý život. Takže ma neudivuje myšlienka o
svätosti, ktorú Ján Pavol II. prežíval v domácom prostredí a potom ju dosvedčoval svojimi
činmi.”
Príbeh Karola a Emílie
Emília, rodným menom Kaczorowska, ktorá pochádzala z roľníckej rodiny, bola dcérou Feliksa
Kaczorowského a Marie Scholzovej. Mala osem súrodencov. Narodila sa 26. marca 1884 v
Krakove, kde absolvovala základnú školu. Jej matka umrela, keď mala Emília len 13 rokov.
Karol Wojtyla sa narodil 18. júla 1879 v Lipniku, neďaleko Bialej, ako syn Macieja Wojtyłu a
Anny Przeczekovej: bola to krajčírska rodina. V druhom roku života stratil matku. Navštevoval
nemeckú ľudovú školu v Bialej, neskôr začal študovať na nemeckom lýceu v Bielsku.
V roku 1900 bol povolaný do vojenskej služby na základni vo Wadowiciach. Po roku slúžil ako
desiatnik a šiel do školy kadetov Ľvovskej pechoty. V roku 1903 ukončil svoju vojenskú službu
hodnosťou seržanta čaty a mohol sa vrátiť domov. Rozhodol sa však zostať v armáde ako
profesionálny vojak a slúžil ako líniový poddôstojník u vyššieho dôstojníka v Krakove a ako
poddôstojník vo Wadowiciach.
Pár sa zosobášil 10. februára 1906 v kostole sv. Petra a Pavla v Krakove a mali spolu tri deti:
Edmunda (narodeného v roku 1906), Oľgu, ktorá zomrela skoro po narodení a krste v roku 1916
a Karola (narodeného v roku 1920), ktorý sa neskôr stal pápežom. Až do roku 1913 žili v
Krowodrze, odkiaľsa neskôr presťahovali do Wadowíc. Emília zomrela 13. apríla 1929, po tom,
ako prijala pomazanie chorých za prítomnosti manžela a bola pochovaná na Rakowickom
cintoríne v Krakove. Karol sa ako vdovec odvtedy ujal domácnosti a detí. Spolu so synom
Karolom sa v roku 1938 presťahoval do Krakova. Zomrel v roku 1941, vo veku 63 rokov, v
dôsledku oslabenia srdca. Pochovaný bol vedľa svojej manželky.

Modlitba, ktorú sa svätý Ján Pavol II. modlil celý život
Duchu Svätý, prosím Ťa
o dar Múdrosti, aby som Teba a Tvoju dokonalosť lepšie poznal,
o dar Rozumu, aby som lepšie chápal tajomstvá svätej viery,
o dar Poznania, aby som sa v živote riadil prikázaniami tejto viery,
o dar Rady, aby som vždy vo všetkom hľadal radu u Teba a vždy ju
nachádzal,
o dar Sily, aby ma žiaden strach ani ľudské ohľady od Teba neodvrátili,
o dar Nábožnosti, aby som vždy slúžil Tvojmu majestátu so synovskou láskou,
o dar Bázne voči Bohu, aby som sa bál hriechu, ktorý Teba, ó Bože, uráža. Amen.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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„ UCTI EVAJ TE S VÄTO KRI STA, PÁNA,
VO S VOJ I C H S R DC I A C H “ (1 Pt 3, 15)
Počkať – ako môžeme my sväto uctievať Krista?
Spomeň si, ako to býva ráno, keď sa zobudíš. Postupne si uvedomíš, že sa začína
nový deň so všetkými jeho povinnosťami, príležitosťami, problémami. Práve vtedy
máš ideálnu možnosť dať najavo, že ty patríš Kristovi. Toto znamená sväto si ho uctiť;
Kristus sa totiž stáva svätým v tvojom srdci a vyhlasuješ ho za svojho Pána a Spasiteľa.
Napríklad manželia sa často pri rozlúčke navzájom pobozkajú a až potom
odchádzajú za svojimi každodennými povinnosťami. Možno je to rutina, no za tým
bozkom sa skrýva oveľa viac, než je viditeľné navonok. Vyjadrujú si ním lásku
a oddanosť, ktorá medzi nimi rokmi rastie. Ten bozk je svojím spôsobom znakom
obnovy ich manželského sľubu, že sa budú milovať, ctiť a vzájomne sa o seba starať až
do konca života. Manžel ním hovorí, že patrí iba svojej manželke, a ona týmto bozkom
hovorí to isté jemu. Je to ich spôsob, ako si navzájom povedať: „Som tvoj/som tvoja“.
To isté hovoríme Ježišovi aj my, keď si ho sväto uctievame vo svojom srdci. Vtedy
vyznávame, že náš život nám už viac nepatrí, pretože my patríme jemu. Hovoríme mu,
že mu v ten deň chceme svojimi slovami a skutkami prejavovať lásku – v dobrom aj
v zlom, v zdraví aj v chorobe. V istom zmysle obnovujeme svoju zmluvu s ním!
Uctievaj teda sväto Krista ako Pána vo svojom srdci a uvidíš, ako odlišne budeš
prežívať deň. Možno budeš pokojnejší. Možno budeš vnímavejší voči vnuknutiam
Ducha Svätého. Alebo budeš ostražitejší v boji s pokušeniami. Prečo? Pretože keď
takto odovzdáš svoj život Ježišovi, on ho prijme!
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

OZNAMY

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

ČAS

PO
18. 5.

Sv. Ján I., pápež a muč.
Č: Sk 16, 11-15
Ev: Jn 15, 26-16,4a
Viola

UT
19. 5.

Č: Sk 16, 22-34
Ev: Jn 16, 5-11
Gertrúda

ST
20. 5.

Č: Sk 17, 15.22-18, 1
Ev: Jn 16, 12-15
Bernard

ŠT
21. 5.

PI
22. 5.

SO
23. 5.

NE
24. 5.

Nanebovstúpenie Pána
Č1: Sk 1, 1-11
Č2: Ef 1, 17-23
Ev: Mt 28, 16-20
Zina
Sv. Rita z Cascie, rehoľníčka
Č: Sk 18, 9-18
Ev: Jn 16, 20-23a
Júlia, Juliana
Č:Sk 18, 23-28
Ev: Jn 16, 23b-28
Želmíra
7.veľkonočná nedeľa
Č1: Sk 1, 12-14
Č2: 1 Pt 4, 13-16
Ev: Jn 17, 1-11a
Ela

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

6.30 + Anna Galandová
+ Katarína, Jozef Aľušíkoví, zať Juraj

18.00 + Margita Kaplanová; + Štefan Savka
6.30 + Anna, Jozef, manžel Ľudovít
18.00
6.30
18.00
6.30
10.00
17.30
17.00
18.30
6.30

+ Anna, Ján Korobanič, Agnesa, Štefan Terpák
+ Pavlína, Zuzana, Ján Zaremba; + Jozef Matoš
+ Štefan Jankaj, 1.výr.
+ Pavol a Mária Čopíkoví;
+ Michal Karaščák, nedož. 77 r. , rodičia,
syn Pavol
+ Jozef Zuščák; + Ján, Katarína Židoví
ZBP Dominik, 30 r.ž. a rod.
+ Mária Jelová
Stakčín
+ Hana Salajová
ZBP Anna, 60 r.ž. a rod.
+ Ján Kováč, švagor Valentín
+ Anna, Jozef Andrejčák; + Anna, Jozef Gajdoš

18.00 + Peter Štofira a starí rodičia
+ Magdaléna Vaňová; + Ján Kapko
+ Anastázia Černegová
18.00 + Štefan Gerboc
6.00 Za farnosť

6.30

7.30 ZBP Alžbety a rod.; ZBP Štefánie, 40 r.ž.
9.00 ZBP Štefana, 25 r.ž a rod.
9.00 Stakčín
10.30 + z rod. Harakaľovej a Kováčovej
18.00

ZBP bohuznámej;
za dar viery pre Matúša, 25 r.

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
24.5.2020

ČAS
6.00
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
Štefan Kriško a Ing. Amália Solomonová
Štefan Ondik a Ing. Anna Čopíková
manželia Korobaničoví
František a Mária Dunajoví

ŽALM
Eduard Chrin
Michal Rosoľanka
Gabriela Gaborová
Anton Vass

MILODARY na kostol: bohuznáma 100 €.
Sviatosť manželstva chcú prijať
Mikuláš Demčák, býv. v Z. Hámroch a Mgr. Jana Vovčíková, býv. v Snine, sobáš 30.5. o 14:00

1. V tomto mariánskom mesiaci
loretánskych litánií.

máj, nezabúdajme na májové pobožnosti

2. V pondelok 18.5. si pripomíname 100. výročie od narodenia Jána Pavla II. V
tento deň nezabudnime na modlitbu o jeho mocný príhovor. Zapáľme sviecu pri
relikvii, alebo vonku pri soche.
3. Oznamujeme rodičom, že predpokladaný termín 1.
ak situácia pôjde dobrým smerom, bude 7.6.2020.

svätého

prijímania,

4. Vo štvrtok 21.5. máme slávnosť Nanebovstúpenia Pána, sv. omše budú v našej
farnosti o 6:30, 10:00, 17:00, 18:30 a v Stakčíne o 17:30.
5. Zápis detí do Cirkevnej materskej školy sv. Márie Goretti v Snine
na školský rok 2020 - 2021 bude prebiehať aj vzhľadom na súčasnú situáciu
a bezpečnostné opatrenia každý utorok a stredu od 8:00 do 10:00 v priestoroch CMŠ
konca mája 2020. Prípadné informácie tel. čísle 0908 715 701.
6. Drahí naši dobrodincovia, z celého srdca Vám ďakujem v mene všetkých, ktorým
sme vďaka Vám pomohli v tomto náročnom období. Nech Vám to dobrý Boh
mnohonásobne vynahradí, lebo On povedal: „…. bol som hladný a dali ste mi
jesť...“ . Naša aktivita Pošli tašku pokračuje do konca karantény, keďže potom
sa už budeme znovu naplno venovať našim seniorom v dennom stacionári pre
seniorov. Takže kto chce a môže, nech pomôže… Každý pondelok a utorok môžete
priniesť tašku do budovy Opus Dei, kde ju od Vás radi prijmeme a posunieme tým,
ktorí to potrebujú. (Mária Čopová, vedúca denného stacionára)

7. Kancelária - v úradných hodinách (9:00 - 10:00), svoje záležitosti môžete vybaviť
aj emailom alebo telefonicky.
8. Tí, ktorí chcete podporiť našu farnosť, réžiu kostola, môžete tak urobiť zaslaním
finančného príspevku na farský účet: SK84 0900 0000 0000 8690 9812.
Drahí bratia a sestry!
BLAHOŽELANIE
Všetko najlepšie k 50.
Uplynulé dva mesiace sme sa nemohli
narodeninám Mons. PhDr.
stretávať pri slávení Eucharistie v našich kostoMarcela Gábora (22.5.),
loch. Boli sme doslova odkázaní na prenosy
veľa zdravia, pokoja a Božieho
bohoslužieb cez médiá.
Chcem poďakopožehnania pri práci vo vinici
vať všetkým kňazom, ktorí nerezignovali a cez
Pánovej.
sociálne siete streemovali sväté omše, pobožnosti a duchovné inšpirácie. Moja vďačnosť patrí aj verejnoprávnemu Rozhlasu a televízií za
priame prenosy.
Osobitne ďakujem našim katolíckym médiám Rádiu Lumen a Televízii Lux za ich prácu, ktorú vykonávali s veľkým nasadením a vytrvalosťou, a to nielen pri online prenosoch liturgických slávení. Ďakujem im za ich službu počas uplynulých mesiacov pandémie.
Na budúci týždeň je siedma veľkonočná nedeľa, kedy sa už tradične venujeme podpore
našich katolíckych médií. Prejavom vďaky a podpory našim médiám umožníme nielen ich ďalší
rozvoj, ale posilníme aj našu slobodu v komunikovaní pravdy, dobra a krásy. Za pomoc pre naše
katolícke médiá vám už vopred ďakujem.
Mons. Bernard Bober
arcibiskup - metropolita

