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FARSKÝ LIST
”Mária vstala a ponáhľala sa” (porov. Lk 1, 39)
Tieto slová sú témou posolstva Svätého Otca na najbližší diecézny Svetový
deň mládeže, ktorý sa bude po celom svete sláviť na slávnosť Krista Kráľa,
20. novembra 2022.
Pápež František nás veľakrát vyzýva, aby sme sa nebáli opustiť pohodlie
svojho gauča a boli Cirkvou “vychádzajúcou”. To, že to myslí vážne, potvrdzuje aj
vlastným príkladom, keď napriek chatrnému zdraviu a zrelému veku udivuje svet
neutíchajúcou každodennou službou. V spomínanom posolstve mladým okrem
iného píše:
“Po zvestovaní sa mohla Mária sústrediť len na seba, na svoje starosti
a obavy vyplývajúce z jej nového stavu. Ale nie, ona úplne dôveruje Bohu. Myslí
skôr na Alžbetu. Vstane a dá sa do pohybu, pretože si je istá, že Boží plán je pre
jej život tým najlepším možným plánom. Mária sa stáva Božím chrámom,
obrazom Cirkvi na ceste; Cirkvi, ktorá vychádza a dáva sa do služby.”
Uvažujúc nad tým, že Mária sa ponáhľala k Alžbete, pápež pripomína:
“Mária je príkladom mladého človeka, ktorý nestráca čas usilovaním sa
o pozornosť alebo uznanie druhých – ako sa to stáva, keď sme závislí od „lajkov“
na sociálnych sieťach –, ale usiluje sa o skutočné spojenie, ktoré vychádza zo
stretnutia, zo vzájomného zdieľania, z lásky a služby.”
V závere listu mladých napokon povzbudzuje:
“V tých dňoch sa Mária
“Teraz je čas povstať! Rýchlo vstaňme! A tak ako
vydala na cestu
Mária aj my nosme Ježiša v sebe, aby sme ho
a ponáhľala sa do istého
sprostredkovali všetkým!”
judejského mesta
v hornatom kraji.”
Nech je nastávajúci Týždeň Cirkvi pre mládež
(Lk 1, 39)
príležitosťou pre nás všetkých, aby sme omladli na duchu
a stali sa ako Mária nositeľmi Krista v službe druhým.
(z myšlienok Svätého Otca z posolstva na diecézny Svetový deň mládeže)
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• Dnes je 6. svetový deň
chudobných. V našej arcidiecéze
sa v tento deň koná Dobročinná
zbierka sv. Alžbety.

• Nedeľa 20. 11. je Nedeľou Krista
Kráľa. V Šarišskej Trstenej
bude odpustová slávnosť, na
ktorú sme všetci pozvaní.

• V dňoch 14. – 20. novembra
2022 sa na Slovensku uskutoční
Týždeň Cirkvi pre mládež.
Viacero organizácií pracujúcich
s mládežou a farností chystá
v tomto týždni aktivity pre mladých
ľudí. V našej farnosti pozývame
mládež vo štvrtok na výstup na
Haľagoš (o 9:30 od fary), po
ktorom bude nasledovať zábavné
popoludnie na fare. Pokračovať
budeme v piatok mládežníckou sv.
omšou s adoráciou a následným
filmovým večerom. V sobotu
zakončíme týždeň účasťou na
Arcidiecéznom stretnutí v Snine.
Viac informácií o aktivitách môžete
nájsť na stránke
www.erko.sk/tyzdenpremladez.
Zároveň pozývame v tomto týždni
všetkých k modlitbe za mladých
ľudí.

• Nedeľa 20. 11. je aj treťou
v mesiaci. Pri sv. omšiach
vykonáme zbierku na naše kostoly.
• Blíži sa sviatok sv. Ondreja,
hlavného patróna našej arcidiecézy.
V našich chrámoch sa pri tejto
príležitosti pred začatím sv. omše
budeme spoločne modliť
Deviatnik k sv. Ondrejovi (od
pondelka 21. 11.).
• Nedeľa 27. 11. je prvou
adventnou. Je to deň, keď sa vo
všetkých chrámoch na Slovensku
koná jesenná zbierka na
charitu. Pri sv. omšiach požehnám
adventné vence.

4

