Posolstvo pápeža Františka k 54. svetovému dňu médií

Pápež
František
sa
v tomto
roku
v posolstve zameral na význam „narácie“, čiže
rozprávania príbehov. Podelenie sa s príbehmi je
dôležitou zložkou komunikácie a súčasťou života
človeka a jeho vzťahu s Bohom. Svätý Otec hneď na
úvod zdôrazňuje spätosť rozprávania s pravdou
a dobrom, keď píše, že „na to, aby sme nepoblúdili,
potrebujeme dýchať pravdu dobrých príbehov:
príbehov, ktoré budú vychovávať, nie pustošiť;
príbehov, ktoré pomôžu nájsť korene a silu kráčať
ďalej pospolu.“
Posolstvo ku Dňu médií Svätý Otec rozdelil
do piatich bodov (1) Utkávanie príbehov, (2) Nie
všetky príbehy sú dobré, (3) Príbeh príbehov, (4)
Príbeh, ktorý sa obnovuje, (5) Príbeh, ktorý nás obnovuje.
„Človek je bytosť rozprávajúca,“ píše pápež František s obrazným vyjadrením, že
„netkáme len šaty, ale aj príbehy“, nielen „textílie“, ale aj „texty“. Príbehy majú teda
„spoločnú tkanú štruktúru“. Rozprávania nám „môžu pomôcť pochopiť a povedať kto sme“,
a „pohrúžením sa do príbehov môžeme znovu nájsť hrdinské motivácie, aby sme čelili výzvam
života“.
Svätý Otec upozorňuje v posolstve i na to, že mnoho príbehov nás „mámi, aby nás
presvedčili, že ku šťastiu neustále potrebujeme „mať, vlastniť a konzumovať“, a tak často tieto
„tkáčske štruktúry“ komunikácií produkujú „deštruktívne príbehy a provokácie“. Toto treba
riešiť „múdrosťou prijímať a vytvárať krásne, pravdivé a dobré príbehy“, povzbudzuje pápež:
„Potrebujeme odvahu odmietať tie falošné a zlomyseľné. Potrebujeme trpezlivosť
a rozlišovanie, aby sme znovu objavili príbehy, ktoré nám pomôžu nestratiť niť uprostred
mnohých trhlín dneška; príbehy, ktoré by znovu priniesli na svetlo pravdu o tom, kto sme,
a to aj v nepovšimnutom hrdinstve každodenného života.“
„Príbehom príbehov“ nazval pápež František Sväté písmo, pretože predstavuje nespočetné
udalosti, národy a osoby a od počiatku vyjavuje Boha, ktorý je „stvoriteľom a rozprávačom
zároveň“. „Biblia je veľkolepým príbehom lásky medzi Bohom a ľudstvom“, v centre ktorého
je Ježiš, píše Svätý Otec.
Po pripomenutí základného biblického rozprávania v knihe Exodus o tom, ako Boh
vstupuje do dejín jeho ľudu, Svätý Otec pripomína, že Ježiš hovoril o Bohu „nie abstraktnými
príhovormi, ale podobenstvami a krátkymi rozprávaniami čerpajúcimi z každodenného života.
Tu sa život stáva príbehom, a pre poslucháča sa potom príbeh stáva životom: toto rozprávanie
vstupuje do života toho, kto počúva a premieňa ho.“
„Kristov príbeh nie je akýmsi pokladom minulosti, ale je naším príbehom, stále
aktuálnym,“ pripomína Svätý Otec a poukazuje aj na dôstojnosť každého ľudského
príbehu: „Ľudstvo si zasluhuje rozprávania hodné jeho výšky, tej závratnej a fascinujúcej
výšky, do ktorej ho vyzdvihol Ježiš.“
Pri pohľade na Sväté písmo a životy svätých pápež František poukazuje na dielo Ducha
Svätého, ktorý „slobodne píše do nášho srdca, obnovujúc v nás pamäť toho, kým sme v očiach
Božích“. S pohľadom Rozprávača (pápež ho píše s veľkým R), ktorý jediný má definitívny
uhol pohľadu, sa približujeme „k protagonistom, našim bratom a sestrám, aktérom po našom
boku v dnešných dejinách“.
Nejde tu teda o nejaké techniky „storytellingu“, ani o robenie reklamy, ale o to, „aby sme si
udržiavali pamäť toho, kým sme v Božích očiach, aby sme svedčili o tom, čo Duch vpisuje
do sŕdc, aby sme každému vyjavili, že jeho príbeh obsahuje úžasné zázraky.“
Posolstvo Svätého Otca Františka ku Dňu médií vyúsťuje do slov modlitby s očami
upretými na Pannu Máriu, „ženu a matku“, ktorá „utkala v lone Slovo božie“ a „vyrozprávala
svojím životom Božie skutky“.
(24.1.2020 Miroslava Holubíková – Vatikán)
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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„Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách“ (Sk 1, 14)
V dnešnom prvom čítaní máme zachytenú prvú novénu v dejinách Cirkvi. Áno, apoštoli
spolu s učeníkmi, ženami a s Pannou Máriou absolvovali modlitbovú novénu – deväť dní
modlitby. Slovo novéna totiž pochádza z latinského slova novem – „deväť“. To, aký
výsledok mala ich novéna, dobre vieme: v jej posledný deň na nich v podobe vetra a ohňa
zostúpil Duch Svätý. A v tej chvíli sa navždy zmenil celý svet.
Novény sú veľmi krásne modlitby. Pri ich modlitbe sa však musíme vyvarovať toho,
aby sme ich brali ako niečo, čím môžeme zmanipulovať Boha, aby nám dal to, čo chceme.
Pekne o tom hovorí Scott Hahn vo svojej knihe Znamenitý život:
„Hlboko ma bolí, keď niekto rozširuje niečo, čo nazýva „zaručene účinná novéna“.
Je jasné, že v istom zmysle je účinná každá novéna. Boh vypočuje a odpovie na každú
modlitbu, a to tak, aby to bolo pre nás čo najlepšie. Ale výraz „zaručene účinná“ vzbudzuje
dojem, že Boha možno nejako riadiť či manipulovať... Už v 2. storočí sa severoafrický
spisovateľ Tertulián obával o kresťanov, ktorých modlitba sa zmenila na poveru – rovnako
ako to bolo u pohanov. Namiesto úsilia hľadať Božiu vôľu pozerali na modlitby ako
na spôsob, akým možno manipulovať božstvo. Mali by sme si dávať pozor, aby sme sa
nemodlili týmto spôsobom. Ani by sme nemali podporovať modlitbu, ktorá by do omylu
uviedla ľudí málo poučených vo viere. Označenie „zaručené“ je lepšie ponechať na recepty
na cukrovinky, nie na novény!“
Novény sa často modlievame pred veľkými sviatkami: poznáme novény
pred Vianocami, Zoslaním Ducha Svätého či slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny
Márie. Nie vždy však musia priamo súvisieť s daným liturgickým obdobím: pápež
Ján XXIII. vyhlásil v celej Cirkvi Novénu k Duchu Svätému deväť dni pred začatím
Druhého vatikánskeho koncilu!
Aj my sa dnes nachádzame uprostred takejto novény k Duchu Svätému. Prosme teda
Pána, aby na nás hojne vylial svojho Ducha a aby tento Duch obnovil tvárnosť zeme!
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)
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LIT. KALENDÁR

ČAS

PO
25. 5.

Č: Sk 19, 1-8
Ev: Jn 16, 29-33
Urban

UT
26. 5.

Sv. Filip Neri, kňaz
Č: Sk 20, 17-27
Ev: Jn 17, 1-11a
Dušan

ST
27. 5.

Č: Sk 20, 28-38
Ev: Jn 17, 11b-19
Iveta

ŠT
28. 5.

Č: Sk 22, 30; 23, 6-11
Ev: Jn 17, 20-26
Viliam

PI
29. 5.

Sv. Pavol VI., pápež
Č: Sk 25, 13b-21
Ev: Jn 21, 15-19
Vilma

SO
30. 5.

Č:Sk 28, 16-20.30-31
Ev: Jn 21, 20-25
Ferdinand

NE
31. 5.

Zoslanie Ducha Svätého
Č1: Sk 2, 1-11
Č2: 1 Kor 12, 3b-7.12-13
Ev: Jn 20, 19-23
Petrana, Petronela

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

6.30 + MUDr. Štefan Harmaňoš a manž. Mária
ZBP Sabíny, 20 r.ž.
Poďakovanie za zdravie Jolany
18.00
a za Martina, 15 r.ž.
6.30 + Kamil Mikulák a Jozef, Mária Arvajoví
+ Martin Copák, rodičia a Margita Mariničová

18.00 + Štefan Ďurika
6.30 + Jozef, Anna Štofikoví
+ Michal, Anna Dunajoví, zať Pavol

17.30 Stakčín
18.00 + Martin Demjan; + Štefan Zuščák
6.30 ZBP Jany, 40 r.ž. a rod. Gancarčíkovej
ZBP Márie a rodiny

17.30 + Jozef a Oľga Gerbocoví a Ladislav
6.30 ZBP Kataríny, 60 r.ž. a rod.
+ z rod. Tišliarovej, Tibor Galanda a z rod.

18.00

ZBP Lenka, 45 r.ž.

+ Anna, Štefan Pacoloví; + Ján Holota
+ Jozef Koškovský a syn Jozef
Turíčna vigília
18.00
+Jozef, 15.výr. a Marta Andrejčíkoví

6.30

6.00
7.30
9.00
9.00
10.30
18.00

Za farnosť
ZBP Anny Hreškovej, 89 r.ž.
ZBP Márie
Stakčín
ZBP Márie, 30 r.ž.; ZBP Štefánie, 40 r.ž. a rod.
ZBP Jozefa, 60 r.ž. a rod.

ROZPIS SLUŽIEB

DÁTUM

ČAS LEKTORI

31.5.2020

6.00 manželia Pľutoví

Mgr. Matúš Rosoľanka

7.30 manželia Pavlíkoví

Eva Mária Karľová

9.00 manželia Jankoví

Lucia Mariničová

10.30 Ing. Štefan Nevoľník a Mgr. Daniela Mariničová

ŽALM

Ing. Marianna Hancová

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 máj, nezabúdajme na májové pobožnosti
loretánskych litánií.
2. Úprimná vďaka za vaše milodary, ktoré dnes obetujete na masmédiá.
3. Od piatku 22.5. okrem loretánskych litánií sa modlíme deviatnik k Duchu
Svätému ako prípravu na Turíce.
4. Vo štvrtok 28.5. pozývame deti a rodičov, zvlášť prvoprijímajúcich na sv. omšu
s katechézou pre nich.
5. Oznamujeme rodičom prvoprijímajúcich detí, že vo štvrtok 28.5. sa večer
po detskej sv. omši uskutoční v kostole organizačné stretnutie rodičov
s p. kaplánom a v CCVČ detí s katechétmi. Prosíme všetkých o účasť.

6. V piatok 29.5. bude celodenná Eucharistická poklona, 17:45 ukončenie poklony.
O 18.00 pozývame mladých a našich čerstvo pobirmovaných na sv. omšu
s katechézou pre nich. Tešíme sa na Vás.
7. V sobotu 30.5. o 18:00 vás pozývame sláviť turičnú vigíliu zo Zoslania Ducha
Svätého.
8. Na budúcu nedeľu 31.5. máme turíčnu nedeľu, ktorou sa končí 50-dňové
veľkonočné obdobie.
9. Kancelária - v úradných hodinách (9:00 - 10:00), svoje záležitosti môžete
vybaviť aj emailom alebo telefonicky.

10. Tí, ktorí chcete podporiť našu farnosť, réžiu kostola, môžete tak urobiť zaslaním
finančného príspevku na farský účet: SK84 0900 0000 0000 8690 9812.

Modlitba zasvätenia sa Duchu Svätému
Duchu Svätý, Duchu Boží, Duch svetla a lásky,
tebe zasväcujeme svoj rozum, svoje srdce a svoju vôľu.
Celé naše bytie pre čas i večnosť.
Riaď naše myšlienky, aby sme ustavične počúvali tvoj hlas
a nasledovali tvoje jemné vnuknutia. Daj nám milosť, Duchu
Svätý, Duch Otca a Syna, aby sme mohli vždy a všade povedať:
„Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!"
Večná Láska! Daj, aby sme ťa milovali, ako ťa miluje Otec
od večnosti a Syn v Otcovi. Daj nám milosť a silu konať vždy
a všade v pokoji a radosti, s trpezlivosťou a nežnosťou,
s dobrotivosťou a zhovievavosťou, s jemnosťou a vernosťou.
Duchu Svätý, posväcuj pôsobiacou silou svojej milosti našu životnú cestu
a veď nás k večným radostiam. Duchu Svätý, veď všetky národy k tvojej pravde!
Napĺňaj ohlasovateľov viery svetlom a silou, ako si naplnil apoštolov na Turíce.
Vlej Ducha Lásky do všetkých kresťanských sŕdc, aby sme boli jedno srdce
a jedna duša. Amen.

