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ZO ŽIVOTA CIRKVI

FARNOSŤ POVÝŠENIA SV. KRÍŢA SNINA, NÁMESTIE JÁNA PAVLA II. 858/1, 069 01
DEKAN
– FARÁR
: ThLic. Allan Tomáš
DEKAN
– FARÁR
:
KAPLÁNI: Mgr. Peter Labanc, Mgr. Matúš Poremba

SOS SLUŢBA – ku chorému – sviatosti v nebezpečenstve smrti: 0918 601 051
SVÄTÉ OMŠE: Nedele: 7.30;9.00; 10.30; 18.00; Prikázané sviatky: 6.30; 17.00; 18.30
V týždni: Pondelok – Sobota: 6.30; 18.00; sv. omša za účasti detí – štvrtok: 17.30;
sv. omša za účasti mladých – piatok: 18.00
CELODENNÁ EUCHARISTICKÁ POKLONA: každý piatok (počas šk. roka)
SV. SPOVEĎ: denne, okrem nedele a sviatkov pol hodiny pred sv. omšou
ÚRADNÉ HODINY: počas pracovných dní: 9.00 – 10.00 a po sv. omši.
Kancelária je v prvý piatok v mesiaci, v prikázaný sviatok a v štátny sviatok zatvorená.
TELEFÓN: 057/7622234; 0918 601 051; E-MAIL: snina@rimkat.sk
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ĽALIE

Stáť nohami pevne na zemi a svojim srdcom vyletieť k Bohu, pri ktorom získame
iný uhol pohľadu na dnešný svet, k tomuto nás pozýva Boţie slovo tejto nedele.
S touto istotou nás Boh pozýva dvihnúť oči od svojich starostí a pozorovať vtáky
na oblohe a poľné ľalie. Ony nás utvrdzujú, ţe Boh stvoril svet s múdrosťou
a prezieravosťou, ţe Boh je vo svete prítomný, ţe sa o svet, a teda aj o nás neustále
stará. A hoci nás ľudí „potrestal potom tváre“, v ktorom si máme dorábať na chlieb,
viac krát nás uistil, ţe je náš Otec, naša Matka, ktorá sa stará, ktorá nezabúda. Vie, ţe
musíme rásť, ţe sme na ceste, ţe by nebolo správne drţať nás vo vatičke mimo
problémov ţivota. Vieme to aj my? On negarantuje absenciu bolesti v našich
ţivotoch, zaobchádza s nami ako s dospelými, dáva nám nazrieť do problémov sveta,
ale aj do svojho plánu ako ich vyriešiť.
Dvihnúť dnes oči od svojich starostí k nebeským vtákom a poľným ľaliám
neznamená zabudnúť na problémy nášho ţivota. Znamená to uveriť Boţej
prozreteľnosti, múdrosti, s ktorou riadi svet a aj naše ţivoty, ţivot kaţdého
jednotlivo. Znamená to uveriť, ţe kaţdé dobro vykonané nami, kaţdá poctivo
zvládnutá ţivotná ťaţkosť, je pre nás vkladom do budúcnosti, ktorej plné ovocie
a pôţitok zaţijeme inde. Nezabudnime: Boh je vo svete prítomný! Boh sa o nás
neustále stará!
Peter Labanc, kaplán

Výzva stálej rady KBS veriacim
Rok Sedembolestnej Panny Márie je vynikajúcou príleţitosťou na obnovu našich rodín
a manţelstiev. Je časom milostí, odpustenia a poţehnania. Boh nám doprial tento milostivý čas, aby
sme si všetci rodinu a manţelstvo viac váţili a napomáhali ich rozvoju. V situácii, keď sa
v legislatíve mnohých európskych štátov šíri rodová ideológia, sa obraciame na všetkých katolíkov,
aby sme za upevnenie rodín a manţelstiev obetovali tohoročné pôstne obdobie.
Modlime sa, aby všetci vo svedomí poznali pravdu, ţe prirodzenosť je Boţím darom a nie
osobným rozhodnutím človeka. Spoločne prosme, aby aj Ústava Slovenskej republiky zohľadňovala,
ţe manţelstvo je zväzkom muţa a ţeny; ţe práva a povinnosti vyplývajúce z manţelstva nie je
moţné zaloţiť inak. Modlime sa, aby deťom bolo dopriate poznať otca a mamu a byť nimi
vychovávaní.
Vo Vatikáne Sv. Otec kreoval devätnástich nových kardinálov.
Katolícka cirkev má od 22. 2. devätnásť nových kardinálov. Na obrade ich kreovania v rámci
verejného konzistória kardinálskeho zboru sa zúčastnil aj emeritný pápeţ Benedikt XVI. Svätý Otec
František sa s ním zvítal na začiatku slávnosti. Obrad sa konal príznačne v deň slávnosti Katedry sv.
apoštola Petra na mieste pod kupolou Baziliky sv. Petra, kde sa v podzemí nachádza miesto
pochovania sv. apoštola Petra. Štátny sekretár Mons. Pietro Parolin v mene nových kardinálov
poďakoval pápeţovi Františkovi za prejavenú dôveru, pričom pripomenul symboliku sýtočervenej
farby kardinálskeho odevu, vyjadrujúcu pripravenosť „počínať si s pevnosťou aţ po vyliatie krvi, pre
rast kresťanskej viery, pre pokoj a nerušenosť Boţieho ľudu a pre slobodu a rozšírenie Svätej rímskej
cirkvi“. Slovami: „Hľa, tu som!“ potom za všetkých vyjadril ochotu plniť toto poslanie.
SVÄTEC TÝŽDŇA
Sv. Dominik Savio (9. marec)
Sv. Dominik Savio sa narodil 2. apríla 1842 v Chieri pri Turíne v Taliansku. Jeho rodičia boli
chudobní roľníci. Od malička mu vštepovali kresťanské zásady. Veľmi rád miništroval a ako
sedemročný uţ vedel naspamäť katechizmus. Veľmi túţil ísť na prvé sväté prijímanie, no vtedy to
nebolo v jeho veku moţné. Kňazi z okolia sa však o tom rozprávali a vzhľadom na jeho duchovnú
vyspelosť mu povolili na Veľkú noc roku 1849 pristúpiť k sv. prijímaniu. Mal sedem rokov. Bol to
preňho veľký deň. Poznačil si štyri zásady, ktorých sa potom drţal počas svojho ţivota: 1. Budem sa
často spovedať a k sv. prijímaniu pristupovať tak často, ako mi to spovedník dovolí. 2. Chcem svätiť
sviatočné dni. 3. Mojimi priateľmi bude Jeţiš a Mária. 4. Radšej zomrieť ako zhrešiť.
Prvý raz sa Dominik stretol s don Boscom v Becchi, v jeho rodnom dome. Don Bosco dal
Dominikovi deň na to, aby sa naučil naspamäť jednu stránku z katechizmu. Dominik prišiel za ním
o osem minút, ţe to uţ vie. A naozaj, vedel to presne, s tým, ţe výborne porozumel aj obsahu. Don
Bosco ho teda prijal medzi svojich chlapcov. Aj tam bol veľmi dobrým a usilovným v štúdiu
i v duchovnom ţivote. V roku 1855 mal don Bosco kázeň o svätosti, ktorá veľmi ovplyvnila
Dominika. Následne zaloţil druţinu pod ochranou Nepoškvrnenej Panny Márie. Jej členovia sa
navzájom pretekali v svätosti, v dobrých skutkoch, čnostiach, pomáhaní slabším atď. Dominik však
ochorel. Po predchádzajúcich ťaţkostiach v januári 1857 dostal silný kašeľ. 1. marca si poňho prišiel
otec. Dominik sa ešte vyspovedal a prijal Eucharistiu a odišiel domov. Nič však nepomohlo. Zomrel
9. marca 1857 v Mondoniu u rodičov. Jeho posledné slová boli: „Ach, aké krásne veci vidím!“
Za svätého bol vyhlásený 12. júna 1954. Jeho úcta je rozšírená po celom svete. Je patrónom
miništrantov a mládeţe.
Z KATECHIZMU KATOLÍCKEJ CIRKVI
1. Čo sú symboly viery?
Symboly viery sú členené formuly, nazývané aj „vyznania viery“ alebo „Krédo“. Týmito
formulami Cirkev od svojich začiatkov súhrne vyjadrovala a odovzdávala svoju vieru
normatívnou rečou, spoločnou všetkým veriacim.
2. Ktoré sú najstaršie vyznania viery?
Najstaršie sú krstné vyznania viery. Pretoţe krst sa udeľuje „v mene Otca i Syna i Ducha
Svätého“, pravdy viery vyznávané pri krste sa členia podľa ich vzťahu k trom osobám
Najsvätejšej Trojice.
3. Ktoré sú najdôležitejšie vyznania viery?
Najdôleţitejšie vyznania viery sú: Apoštolské vyznanie viery, ktoré je starobylým krstným
vyznaním viery rímskej cirkvi, a Nicejsko-carihradské vyznanie viery, ktoré pochádza z prvých
dvoch ekumenických koncilov, Nicejského (r. 325) a Carihradského (r. 381), a ešte aj dnes je
spoločné všetkým veľkým cirkvám Východu i Západu.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
3. 3.

Č: 1 Pt 1, 3-9
Ev: Mk 10, 17-27
Bohumil, Bohumila

UT
4. 3.

Č: 1 Pt 1, 10-16
Ev: Mk 10, 28-31
Kazimír

ST
5. 3.

Popolcová streda
Č1: Joel 2, 12-18
Č2: 2 Kor 5, 20-6, 2
Ev: Mt 6, 1-6.16-18
Fridrich

ŠT
6. 3.

Č: Dt 30, 15-20
Ev: Lk 9, 22-25
Radoslav, Radoslava

Č: Iz 58, 1-9b
Ev: Mt 9, 14-15
Tomáš

PI
7. 3.

SO
8. 3.

Č: Iz 58, 9c-14
Ev: Lk 5, 27-32
Alan, Alana

NE
9. 3.

1. pôstna nedeľa
Č1: Gn 2, 7-9; 3, 1-7a
Č2: Rim 5, 12-19
Ev: Mt 4, 1-11
Františka
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ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Štefan Kirňák;
+ Katarína a Jozef Onuferoví a syn Štefan
+ Štefan a Anna Legemzoví a z rod.
+ Štefan Zaremba; + Mária Kepičová
+ Ján Avuk a rodičia
+ Jarmila Čopíková
Večeradlo
+ z rod. Gerbocovej
+ Ernest a rodičia; + Jozef Ferko, 30.výr.
+ Zuzana a Štefan Ondica; + Ján Poliak
Nemocnica
+ Pavol Dzido, 1.výr.; + Katarína Hancová
+ Anna Černá a + z rod.Černej a Drobotovej
+ Andrej Savka, 1.výr. a + syn Andrej, 1.výr.
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Štefan Janko
Za členov BBSJ
+ Michal Jelo; + Anna Brečková
Krížová cesta (nemocničná kaplnka)
Nemocnica
Krížová cesta
ZBP Rastislava, 40 r.ž. a rod.
+ Ján Hodničák st. a ml.;
+ Dr. Ľubomír Kupčo
ZBP Jozefa, 70 r.ž.
+ Ján Vološin
ZBP tela i duše pre Jozefa, 55 r.ž.;
ZBP Veroniky, 65 r.ž. a celej rod.
ZBP Viery, 50 r.ž. a rod.;
ZBP Marcela, 50 r.ž. a rod.
Nemocnica
ZBP Jozefa Lapšanského, 60 r.ž.
Krížová cesta + pôstna kázeň
+ Mária a Michal Galanda a rodičia

OZNAMY

4.
5.
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9.
10.
11.
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13.
14.

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM

9.3.2014

ČAS LEKTORI

ŢALM

7.30 Štefan Andrejčík a Monika Poliaková
9.00 Ing. Ján Čop ml. a Diana Siváková
10.30 Štefan Kriško a Daniela Mariničová

Matúš Rosoľanka
Katarína Gáborová
Ing. Mariana Hancová

ROZPIS SLUŽIEB - KRÍŽOVÁ CESTA
DÁTUM
7.3.2014 (piatok)
9.3.2014 (nedeľa)

SPOLOČENSTVO
miništranti
kňazi

ZODPOVEDNÝ
diakon Martin
p. dekan

MILODARY
na pamätník nenarodených: Dr. Polačko 30 €, na kostol: z krstu M. Gerbocovej 30 €,
z pohrebu A. Bilaničovej 20 €, z pohrebu M. Gáborovej 60 €, bohuzn. z ul. J. Bottu 50 €.
Úprimné Pán Boh zaplať!

15.

1. Dávame do vašej pozornosti fašiangovú Eucharistickú poklonu
dnes od 11.30 h do 15.00 h, kedy bude ukončená adoráciou
a v pondelok a utorok celý deň. Dnes po skončení Eucharistickej
adorácie bude výmena ružencových tajomstiev.
2. Tento týţdeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme kaţdý
deň ráno od 6.00 h a popoludní od 17.00 h. Chorých navštívime doma
na prvý piatok 7.3. dopoludnia.
3. V stredu 5.3. je popolcová streda, začína sa 40-dňový pôst.
Tento čas upriamuje našu pozornosť na záverečnú časť Jeţišovej
činnosti, na jeho cestu k ukriţovaniu. Práve začiatok pôstneho
obdobia je spojený s popolom, ktorý pripomína, ţe sme smrteľní a hriešni, ale vţdy
s moţnosťou pokánia a zmierenia. Sv. omše budú ráno o 6.30 h a večer o 18.00 h,
v nemocničnej kaplnke o 16.00 h. V tento deň je prísny pôst a zdrţiavanie sa mäsitých
pokrmov (3x cez deň sa najesť, z toho raz do sýta).
Tento týţdeň sú jarné prázdniny, preto sv. omša s katechézou pre deti vo štvrtok
a pre mladých v piatok nebude. Taktieţ nebudú birmovné náuky a ani sv. omše na CSŠ.
V pôstnom období sa budeme modlievať pobožnosť krížovej cesty vţdy v piatky o 17.30 h
a v nedele o 14.30 h. V nedele po skončení kríţovej cesty o 15.00 h vás pozývame
k pôstnym príhovorom. V tomto roku sa nám bude počas piatich nedieľ prihovárať náš
rodák dp. Jozef Barlaš, kaplán Košice-Terasa. Nosnou myšlienkou jeho príhovorov bude
otázka: Prečo práve Ježiš?
V pôstnom období budú sv. omše v nemocničnej kaplnke presunuté z utorka na piatok.
Vţdy v piatok pred sv. omšou o 15.30 h sa budeme v kaplnke modlievať poboţnosť
kríţovej cesty. Sv. omša v utorok v nemocničnej kaplnke nebude uţ ani v tomto týţdni.
Vţdy v piatok po sv. omši budú v kaplnke modlitby za závislých.
Piatok 7.3. celodenná Eucharistická poklona nebude, nakoľko máme moţnosť
Eucharistickej poklony v pondelok a utorok.
V nedeľu 9.3. je prvá pôstna nedeľa, koná sa zbierka na charitu. Zároveň popoludní
o 14.00 h bude poboţnosť v roku Sedembolestnej, o 14.30 h kríţová cesta a po nej pôstna
kázeň.
Od 4. marca môţete počas pôstu dostávať na váš email myšlienku Sv. Otca Františka
k pôstnemu obdobiu. Viac na post.kbs.sk
Dávame do vašej pozornosti pripravované arcidiecézne púte: Levoča-Šaštín-Mariánka;
a Svätá Zem. Prihlásiť sa môţete v kancelárii FÚ. Pri prihlásení je potrebné zaplatiť zálohu
(30 € Levoča-Šaštín-Mariánka; 100 € Svätá Zem).
Riaditeľstvo CMŠ sv. Márie Goretti v Snine oznamuje, ţe zápis detí na školský rok
2014/15 prebieha od 17.2. do 14.3. Ţiadosti si môţete vyzdvihnúť v CMŠ, viac info na t.č.:
057/7622348.
Účastníci rodinného plesu, ktorí majú záujem o fotky z neho, nech kontaktujú Ţofiu
Čopovú na tel.č.0917691554, alebo ktoréhokoľvek z organizátorov.
CCVČ pozýva deti a mladých na aktivity, ktoré sú pre nich pripravené počas jarných
prázdnin. Nájdete ich na nástenke a web stránke.
Aj v tomto roku máte moţnosť darovať 2 % z vami zaplatenej dane Cirkevnému centru
voľného času. Podporíte tak naše centrum,
BLAHOŽELANIE
ktoré slúţi na aktivity celého farského
spoločenstva. Tlačivá sú na stolíkoch pri Všetko najlepšie k meninám
Spravodaji. Vopred Pán Boh zaplať.
p. dekanovi Allanovi
Kancelária v úradných hodinách, v stredu
prajú
p. kapláni, p. diakon
dopoludnia p. dekan. V piatok je prvý
piatok-kancelária zatvorená.
spolu s veriacimi.

Prečo práve Ježiš?
Pozývame vás kaţdú nedeľu pôstneho obdobia na pôstne kázne,
ktoré odznejú vţdy po skončení kríţovej cesty - o 15.00 h.
Spolu s kazateľom dp. Jozefom Barlašom budeme hľadať odpoveď
na otázku: „Prečo práve Ježiš?“

