Slávnosť Všetkých svätých
Korene sviatku Všetkých svätých siahajú do 4. storočia. Vo Východnej cirkvi sa
totiž už vtedy slávila spomienka na všetkých tých, ktorí položili svoj život pre vieru. V Západnej cirkvi sa datuje vznik spomienky na všetkých svätých na začiatok 7. storočia. V
roku 835 pápež Gregor IV. nariadil tento deň sláviť ako sviatok Všetkých svätých. Cirkev
si už v začiatkoch uctievala ľudí, ktorí sa osvedčili vo vernosti k Bohu. Boli to mučeníci –
martýri, ktorí svojou smrťou svedčili o Kristovi. Druhú skupinu tvorili vyznávači.
Cirkev ich uznala za hodných úcty a nasledovania pre ich zbožnosť a horlivosť vo
viere, dokonalé mravy a čnosti. Ich svedectvo o evanjeliových hodnotách v každodennom
živote bolo hrdinstvom, ktoré sa približovalo k mučeníctvu. Proces kanonizácie prešiel
rôznymi úpravami. Spočiatku právo kanonizácie patrilo diecéznemu biskupovi. Prvú
pápežskú kanonizáciu uskutočnil Ján XV., ktorý roku 993 vyhlásil za svätého augsburského
biskupa Ulricha.
Apoštolská konštitúcia Divinus perfectionis Magister z 25. januára 1983 nariaďuje
množstvo prísnych skúmaní rôznej povahy, ktoré sú zamerané na postupné získanie dôkazov v prospech kandidáta svätosti, no aj proti nemu. Prvým stupňom kanonizácie je beatifikácia, blahorečenie. Úcta k blahoslavenému sa obmedzuje na kláštory, miesto diecézy,
cirkevnú provinciu alebo krajinu, odkiaľ pochádzal, kde žil, zomrel. Môžu mu byť vyhotovené
obrazy a sochy, zasvätené oltáre, nie však chrámy.
Po blahorečení sa môže začať kanonizačný proces, ktorý je prísnejší a nesmie
byť ukončený skôr ako desať rokov po beatifikácii. Je potrebný aj dokázateľný zázrak na
jeho príhovor. Rímske martyrológium uvádza vyše 6000 mien svätých a blahoslavených.
Katolícka cirkev si uctieva vyše 20 000 svätých a vyše 200 000 blahoslavených. - L. Horná

Kampaň proti extrémizmu
V súčasnosti sa Európou šíri extrémizmus a cirkev na Slovensku nemôže nereflektovať na jeho existenciu v rôznych podobách, preto prichádza s iniciatívou “Láskou
proti extrémizmu.”
V spoločnosti si nachádza čoraz väčší priestor extrémizmus, ideológia nenávisti.
Rasizmus, antisemitizmus, strach zo všetkého nového či túžba po okamžitých riešeniach.
Tieto a mnohé ďalšie charakteristiky dnes opätovne nahrávajú rastúcej popularite extrémizmu - ideológii postavenej na nenávisti. Nie sú však riešením spoločenského napätia,
ale jeho priamym zosilnením. Slovenská katolícka charita sa preto rozhodla spustiť kampaň s názvom „Láskou proti extrémizmu,“ ktorej hlavné posolstvo „Pretože extrémna môže
byť láska, nie nenávisť,“ má jasne odsúdiť ideológiu, ktorá sa čoraz silnejšie šíri
spoločnosťou na Slovensku. „Tento rok je to už 90 rokov, čo sa v Slovenskej katolíckej
charite jasne držíme hesla - „blízko pri človeku.“ Usilujeme sa pomáhať všetkým ľuďom v
núdzi bez rozdielu rasy, vierovyznania či politickej orientácie. So znepokojením sledujeme
nárast napätia, radikálnych riešení a nevôle k istým spoločenským skupinám, a to primárne
zo strany mladých ľudí,“ hovorí generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Erich Hulman. Práve mladí ľudia sú cieľovou skupinou kampane „Láskou proti extrémizmu,“ ktorá sa
aktívne šíri sociálnou sieťou Facebook. „Hlavným cieľom je motivovať mladých k solidarite. Spolu s pápežom Františkom tvrdíme, že jediným prípustným extrémizmom je
extrémizmus lásky k blížnemu,“ vysvetľuje Hulman.
Samotné slovo charita pochádza z latinského „caritas,“ čo značí empatickú lásku,
ktorá rozumie človeku v núdzi a nezištne mu pomáha. Za kľúčovú hodnotu považuje Slovenská katolícka charita ľudskosť, záujem o človeka a jeho potreby. Pretože extrémna môže
byť láska, nie nenávisť. - zdroj: www.tkkbs.sk
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30. Nedeľa cez RoK
Resp: Milujem ťa, Pane, moja sila
Láska, slovo ktoré pozná a prežíva
v živote snáď každý z nás. Slovo láska však
neznamená len milovať, ale aj darovať sa.
Je dôležité a obohacujúce žiť v láske manželskej, rodičovskej, súrodeneckej, priateľskej, snúbeneckej, alebo žiť v láske
duchovnej v stave kňazskom či rehoľnom.
Kto však žije bez lásky má život
ťažký, kto pozná zlyhanie lásky vie, ako to
bolí. A práve preto snáď nikto nepochybuje
o význame slov Pána Ježiša:

Dnešný svet potrebuje budovať
pravú lásku, pretože je hladný po pravej
láske. Sväté sa znesväcuje a vyhlasuje za
dovolené! Takmer v celej našej spoločnosti
vidíme hodnotu lásky prevrátenú naopak a
uvedomujeme si, že sa nemôžeme nechať
otráviť hriechom, ktorý spôsobuje duchovnú
smrť.

Milovať budeš Pána svojho
Boha celým svojím srdcom,
celou svojou mysľou celou
svojou dušou a svojho blížneho ako seba samého...
Slová z evanjelia sú odpoveďou na
otázku farizeja: “učiteľ, ktoré z prikázaní v
Zákone je najväčšie?“ a Ježiš hovorí jasne,
že milovať Boha a blížneho, ako seba samého je najväčší príkaz.
Kto by teda porušil Desatoro, previní sa proti láske. Je dôležité, pozerať sa na
slová evanjelia a spytovať si svedomie:
- Neprevinil som sa proti láske k Bohu?
- neopovrhujem láskou?
- neprevinil som sa proti láske voči blížnemu?
- konal som ľútosť nad hriechom proti láske?
- odstránil som zo srdca každú zlobu proti láske?

Aj najmenší skutok vykonaný s veľkou láskou ako hovorievala Terezka Ježiškova má väčšiu hodnotu, ako veľké výkony.
Preto sa čo najskôr zapojme do konania
skutkov lásky voči blížnemu, aby príkaz
lásky z evanjelia obohacoval náš život a
skrze nás aj naše okolie, lebo skutky opravdivej lásky patria na svietnik, aby svietili
všetkým na ceste k Bohu.
Mária Štefanková

Liturgický program na 30. týždeň cez rok
deŇ

LITURGIcKÝ KaLeNdÁR

Po
30. 10.

PoNdeLoK
30. TÝŽdŇa cez RoK

Ut
31. 10.

18.30

UToRoK
30. TÝŽdŇa cez RoK

6.30

(Rim 8,18-25; Ž 126; Lk 13,18-21)

2. 11.

ZBP manželov Bičejových

8.00

Za uzdravenie Oľgy

9.30

Za farníkov
......
.......

6.30

+ Jozef, Pavlína, Andrej, Helena

16.30

Za všetkých zosnulých veriacich

(Rim 8,18-25; Ž 126; Lk 13,18-21)

18.00

+ Michal

PIaToK
30. TÝŽdŇa cez RoK

6.30

+ Pavol

18.00 Obr., B.mil. Peter, Natália, Filip

(Rim 9,1-5; Ž 147; Lk 14,1-6)

SoBoTa
SV. KaRoLa BoRoMeJSKÉHo,
KŇaza, spomienka

7.00 + Helena, Jozef

TRIdSIaTa PRVÁ Nedeľa
V cezRoČNoM oBdoBÍ

8.00

+ Denisa, Jozef

9.30

+ Pavol

(Mal 1,14 – 2,2.8-10; Ž 131; 1Sol 2,7-9.13;

11.00

+ Michal (10. r.)

18.30

+ Mária, Pavol, Michal

Mt 23,1-12)

Filiálky

Po

VT dlhé

18.00

Ut

Rod. oblasť

St

Št

Pi

9.30

18.00

18.00

11.00

8.00 škola

So

2. Na potreby kostola daroval Bohu
známy 50,-€ a Bohu známa 100,-€
a Bohu známy 40,-€. Úprimná vďaka za
tieto dary.
3. Minulú nedeľu sa pri zbierke na misie
vyzbieralo v našej farnosti 884,30,- €.
(Farský kostol 736,30-€, filiálka Vranovksé Dlhé 98,-€, filiálka Rod. Oblasť
50,-€). Úprimná vďaka za finančné obety.
4. V pondelok bude na filiálke dlhé
slávnosť Výročia konsekrácie kostola.
Slávnostná sv. omša bude o 18.00 hod.
Celebrovať ju bude vdp. Marián Halás,
adm. v Medzilaborciach (bývalý p. kaplán). Všetci ste srdečne pozvaní.
5. Blížia sa dušičkové sviatky. Aj v tomto
roku sa chceme zapojiť do aktivity
Sviečka za nenarodené deti. V sakristii
si môžete zakúpiť sviečku. cena je 1,- €.
Zažneme ju v svojich domovoch a pomodlime sa nenarodené deti dňa 2.11.
o 20.00 hod.

18.00 + Štefan

(Rim 11,1-2.11-12.25-29; Ž 94; Lk 14,1.7-11)

5. 11.

18.30

11.00

3. 11.

Ne

+ Mária, Ján

18.30

Pi

4. 11.

+ Mária, Michal

(Zjv 7,2-4; Ž 24; 1 Jn 3,1-3; Mt 5,1-12)

ŠTVRToK
SPoMIeNKa Na VŠeTKÝcH
VeRNÝcH zoSNULÝcH

Št

+ Juraj, Štefan, Helena

STReda
VŠeTKÝcH SVÄTÝcH
Slávnosť

1. 11.

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny
Fialovú, Martonovú a Strmeňovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

ÚMYSLY

6.30

(Rim 8,12-17; Ž 68; Lk 13,10-17)

St

So

ČaS

Oznamy

Ne

9.30
11.00

Lektori na budúcu nedeľu:
Nedeľa 5.11.2017

8.00

9.30

11.00

18.30

Sobota Gazda
Gazdová

Ivanko
Ivanková

Babej
Babejová

Klapák
Klapáková

Demčák
Plančárová

6. Nasledujúci týždeň bude prvopiatkový. Spovedať budeme každý deň ráno
a večer pol hodiny pred sv. omšami
(okrem stredy, kedy nespovedáme z dôvodu slávnosti Všetkých svätých a sv.
omše budú ako v nedeľu). Spovedanie
pred prvým piatkom a dušičkovými sviatkami bude na Vranovskom dlhom
v pondelok od 16.30 hod.

7. od stredy popoludnia 1.11.
(Všetkých svätých) až do 8.11. môžeme
získavať úplné odpustky pre duše
v očistci. Podmienky – sv. spoveď, sv.
prijímanie, modlitba Na úmysel Sv. Otca,
ako aj návšteva cintorína v dušičkovej
oktáve.
8. Dnes v noci sa zmenil čas na zimný.
Z tohto dôvodu bude zmenený čas
večerných sv. omší cez týždeň
vo farskom kostole od začiatku
novembra, teda od štvrtka 2.11 budú
večerné sv. omše o 18.00 hod. (okrem
nedieľ a prikázaných sviatkov).
9. Pobožnosť za duše v očistci bude v
stredu popoludní o 13.00 hod. na cintoríne na Vranovskom dlhom.
10. Svätá omša za účasti detí sa presúva zo stredy na štvrtok večer o 18.00
hod. Téma vo štvrtok bude 8. Slávenie
Paschy – ex 12,1-51.
11. V piatok bude vo farskom kostole
vystavená Sviatosť oltárna od 15.00
hod. k adorácii.
12. Lektori na slávnosť Všetkých Svätých: 8.00 – Uriga, Josipčuková; 9.30 –
Benčo, Fecenková; 11.00 – Josipčuk,
Antolíková; 18.30 – Klapák, Klapáková.
----------------------------

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Michal SLaMKa
a Ivana TUTKoVÁ
ohlasujú sa druhýkrát

zahŕňte týchto mladých
do svojich modlitieb.

