Rubrika pána dekana
ZO ŢIVOTA 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 týţdni: 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: kaţdý 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@gmail.com
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19. ročník

V ST ÚP I L DO SE BA
Z času na čas kaţdý z nás vstúpi do seba a hodnotí svoj ţivot.
Ľudia, ktorí myslia dopredu, to robievajú pravidelne, a ľudia, ktorí
ţijú pre prítomný okamih, čakajú na nejakú krízu – no robí to
kaţdý.
Márnotratný syn patril do tej druhej skupiny. Aţ keď sa ocitol
v stave úplnej núdze, prišiel k rozumu. Zaiste tento mladík cítil, ţe
zlyhal. Určite sa obával, ţe jeho vzťah s otcom sa uţ nebude dať
napraviť. A predsa uvaţoval: „Aj ten posledný nádenník v dome
môjho otca sa má lepšie ako ja teraz. Aj najsmutnejší človek tam
doma je šťastnejší ako ja.“ A tak sa vybral domov. Moţno nebol
úprimný. Moţno neľutoval svoje hriechy a jediné, po čom túţil, bol
pohodlnejší ţivot. Ale na tom nezáleţí. Podstatné je, ţe sa rozhodol
oslobodiť sa od naviazanosti, v ktorej bol. Či uţ boli jeho pohnútky
čisté, zmiešané, alebo úplne sebecké, predsa len sa vrátil k svojmu otcovi. A to ostatné je, ako
sa hovorí, minulosť. Jeho otec s ním, prirodzene, nezaobchádzal ako so sluhom! Zahrnul ho
láskou a na počesť jeho návratu usporiadal veľkú oslavu.
Vţdy, keď konáme pokánie, náš nebeský Otec nás víta rovnako radostne. Nepovie nám ani
slovo výčitky či odmietnutia. Dokonca ani nespochybňuje naše pohnútky. Vrelo nás prijíma
a zaobchádza s nami ako s deťmi, ktorými sme. Jediné, na čom záleţí, je to, ţe sme sa vrátili
späť domov. On vie, ţe ak zostaneme s ním, všetko sa napokon podarí. Nečakaj na krízu, aby
si zmenil svoj ţivot. Dnes vstúp do seba a pozorne skúmaj všetky oblasti svojho ţivota –
prácu, rodinu, financie, odpočinok. Po spytovaní svedomia sa rozbehni k Otcovi a pros ho
o milosť. Zostaň s ním, v jeho dome a budeš oveľa šťastnejší.
(Prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

Výročie zvolenia
V nedeľu 13.3. si Svätý Otec pápeţ František pripomína tretie výročie zvolenia na Petrov stolec.
Pamätajme naňho v modlitbách a volajme: Ţiv Boţe Otca Svätého, Námestníka Kristovho.
ŠTÚDIUM NA TEOLOGICKEJ FAKULTE
Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v
Ruţomberku oznamuje, ţe
v akademickom roku 2016/2017 poskytuje vzdelávanie v odbore katolícka teológia, náuka
o rodine, sociálna filozofia, sociálna práca a učiteľstvo.
Podmienky prijatia: Pre bakalársky spojený stupeň úplné stredné vzdelanie. Pre magisterský
stupeň ukončené bakalárske štúdium. Rešpektovanie katolíckeho ducha univerzity.
Termín podania prihlášky: do 30.04.2016. Je potrebné vypísať aj elektronickú prihlášku
na adrese: http://e-prihlaska.ku.sk Ďalšie informácie: www.ku.sk.
Termín prijímacieho konania: 15.06.2016 a 20.06.2016

SVÄTEC TÝŢDŇA
Teofan “Chronograf” Vyznávač, mních (12. marec)
Sv. Teofan sa narodil okolo roku 760 v Konštantínopole. Jeho rodičia sa volali Izák a Theodota.
Otec bol šľachticom, bol gubernátorom Archipelagijských ostrovov. Zomrel však, keď mal
Teofan len tri roky. Teofanovi zanechal veľmi veľké dedičstvo, ktoré bolo pod patronátom vládcu
Konštantína Kopronyma. O matke nevieme, čo sa s ňou stalo. Výchovy malého Teofana sa ujal
náboţný sluha, ktorý mu vštepil zásady čností a náboţenstva. Keď Teofan dorástol, jeho priatelia
ho nahovárali, aby sa oţenil. V deň svadby sa dohodol so svojou manţelkou, ţe urobia doţivotný
sľub čistoty. Ona potom vstúpila do kláštora. Teofan za peniaze z dedičstva vybudoval dve
opátstva v Mýzii. V jednom z nich, neďaleko Propontu, potom ţil. Zabudol na svet, ţil
v utiahnutosti, modlitbe a umŕtvovaní. V roku 787 pomáhal na Druhom nicejskom koncile. Všetci
ho s úţasom obdivovali, keďţe ho poznali ako zámoţného muţa. Teraz bol odetý v jednoduchom
odeve, a predsa vyzeral vyrovnaný a pokojný. V kláštore spával len na rohoţi, ako vankúš mu
slúţil kameň, jeho stravou bol obyčajný chlieb a voda. Keď mal päťdesiat rokov, prechladol na
ľadviny. No znášal to s radosťou. V roku 814 začal arménsky vládca Lev prenasledovať Cirkev.
Pod vplyvom bludu ikonoklazmu (obrazoborectva) zakázal pouţívanie obrazov svätých. V roku
817 ho poslali do vyhnanstva do Samotrácie na ostrov v Egejskom mori, kde zomrel 12. marca.
Bolo to len sedemnásť dní po jeho príchode na ostrov. Pri jeho hrobe sa stalo veľa zázrakov.

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI
1. Potrebuje Cirkev miesta na slávenie liturgie?
Kult novej zmluvy „v duchu a pravde“ (Jn 4,24) sa neviaţe na nijaké výlučné miesto, lebo
Kristus je pravý Boţí chrám, prostredníctvom ktorého aj kresťania a celá Cirkev sa pôsobením
Ducha Svätého stávajú chrámami ţivého Boha. Ale Boţí ľud vo svojom pozemskom stave
potrebuje miesta, kde by sa spoločenstvo mohlo zhromaţdiť na slávenie liturgie
2. Čo sú posvätné budovy?
Posvätné budovy sú Boţie domy, symbol Cirkvi, ktorá ţije na určitom mieste, a symbol
nebeského príbytku. Sú miestami modlitby, na ktorých Cirkev slávi najmä Eucharistiu a klania sa
Kristovi skutočne prítomného vo svätostánku.
3. Ktoré sú privilegované miesta v posvätných budovách?
Privilegovanými miestami v posvätných budovách sú: oltár, svätostánok, úschovňa svätej krizmy
a iných svätých olejov, sedadlo biskupa (katedra) alebo kňaza, ambona, krstný prameň
a spovednica.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
7. 3.

Sv. Perpetua a Felicita,
muč.
Č: Iz 65, 17-21
Ev: Jn 4, 43-54
Tomáš

UT
8. 3.

Sv. Ján z Boha, rehoľník
Č: Ez 47, 1-9.12
Ev: Jn 5, 1-3.5-16
Alan, Alana

ST
9. 3.

Č: Iz 49, 8-15
Ev: Jn 5, 17-30
Františka

ČAS

6.30

7.45
18.00
6.30
17.00
18.00
6.30
7.45
18.00
6.30

ŠT
10. 3.

Č: Ex 32, 7-14
Ev: Jn 5, 31-47
Branislav, Bruno

15.00
16.00
17.30
6.30

PI
11. 3.

Č: Múd 2,1a.12-22
Ev: Jn 7, 1-2.10.25-30
Angela, Angelika

SO
12. 3.

Č:Jer 11, 18-20
Ev: Jn 7, 40-53
Gregor

NE
13. 3.

5. nedeľa v období cez
rok
Č1: Iz 43, 16-21
Č2: Flp 3, 8-14
Ev: Jn 8, 1-11
Vlastimil

15.30
17.30
18.00
6.30
18.00
7.30
9.00
10.30
10.30
14.30
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Jozef Jelo;
+ Jozef a Mária Gerbocoví, Ul. Švermova
+ Anna Černá a rod. Černá a Drobotová
CSŠ
+ Štefan Janko a z rod.; + Jozef Maškulík a syn Jozef
+ Martin a Mária Mergoví;
+ Gabriela Mackaničová, 4.výr.
ZBP Jozef, 56 r. ţ.; ZBP Jozef a Mária Kováčoví
Večeradlo
ZBP dcéra Jana, 45 r.ţ., vnuk Štefan, 20 r.ţ., za rodinu
ZBP Jaroslav a rod.
+ Katarína a Jozef Pavliskoví;
+ MUDr. Ľubor Kupčo
CSŠ
+ Štefan Curko, manţelka Mária;
+ Anna a Juraj Matienko
+ Katarína Galandová;
+ Igor Lukáč a z rod. Matyščákovej a Gerbocovej
+ Katarína Halamková, Ul. Nad Cir., 5.výr.
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.kat. liturgia v nemocničnej kaplnke
sv. omša za účasti detí
ZBP Veronika a rod.;
ZBP Mária Zarembová, 60 r.ţ.
+ Anna a Jozef Dunajoví, syn Jozef a nevesta Cecília
+ Jozef a Mária Andrejčíkoví; + Mária Dzidová
Nemocnica – krížová cesta + sv. omša
Krížová cesta
sv. omša za účasti mladých
ZBP Jozefa a Beáty; ZBP rod. Harmaňošovej
+ Katarína, Štefan, Pavol Štofira; + Kamil Mikulák
+ Jozef a Anna Mariničoví; + Anna a Andrej
+ Anna Štofíková, 1.výr.; + Mária Jarolínová
+ Emília Rentková; + Igor Lukáč
ZBP Tatiana a Vladimír s rod.;
ZBP Emília s rod., 55 r.ţ.
Nemocnica
ZBP Jana, 50 r.ţ a rod.; ZBP Vojtech, 80 r.ţ.
Krížová cesta + pôstna kázeň
ZBP Štefan a rod.

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
10.3.2016
11.3.2016
13.3.2016

ČAS
17.00
17.30
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30
14.30

LEKTORI
ŢALM
Kríţová cesta – PaedDr. Viera Hišemová
sv. omša – PaedDr. Viera Hišemová
deti
Kríţová cesta— členky ruţencového bratstva—Mária Kepičová
Sv. omša – p. kaplán Matúš
mládeţ
Mgr. Ján Chochrun a Mgr. Jana Šepeľová
MUDr. A. Rosoľanková
Jakub Čop a Eva Mária Karľová
Mgr. Ţofia Čopová
Štefan Kriško a Ing. Veronika Kapráľová
Anton Vass
Kríţová cesta—rodiny s deťmi—Štefan a Gabriela Jankoví

OZNAMY

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

1. Dnešnú prvú nedeľu v mesiaci vás pozývame o 14:00 h na poboţnosť,
po skončení ktorej bude kríţová cesta o 14:30 h a pôstna kázeň.
2. Dnes popoludní po skončení pôstnej kázne v Opus Dei sa uskutoční
stretnutie duchovnej rodiny SDR. Členky pozývajú aj nové záujemkyne,
ktoré chcú vstúpiť do duchovnej rodiny.
3. Skúška detského zboru sa uskutoční vo štvrtok 10.3. o 16:15 h
v mládeţníckej miestnosti.
4. Vo štvrtok 10.3. pripomíname deťom a rodičom, zvlášť
prvoprijímajúcim, účasť na sv. omši o 17:30 h s katechézou pre nich.
5. V piatok 11.3. celodenná Eucharistická poklona, ukončenie poklony
o 15:00 h Korunkou Boţieho milosrdenstva. O 17:30 h kríţová cesta
a o 18:00 h mládeţnícka LIVE sv. omša s pozvaným hosťom (P. Juraj Pigula, OSA)
a kapelou Sion.
Od štvrtka 10.3. do soboty 19.3. budeme sa ráno i večer na záver sv. omše modliť spoločne
deviatnik k sv. Jozefovi, patrónovi rodín, muţov – otcov i svätej Cirkvi.
Zvyk zahaľovať kríţe i obrazy v kostoloch, na uliciach, rázcestiach pred 5. pôstnou
nedeľou sa zachováva aj u nás. Kríţe ostávajú zahalené aţ do konca slávenia Utrpenia
a smrti Pána na Veľký piatok, nezabudnime na to.
Na budúcu 5. pôstnu nedeľu (13.3.) misijný krúţok pripravuje Veľkonočný jarmok.
Jednotlivé výrobky z ich dielne si budete môcť zakúpiť po sv. omšiach na chodbe
pri kancelárii. Jarmok bude pokračovať aj na Kvetnú nedeľu.
Na budúcu 5. pôstnu nedeľu vás pozývame o 12:00 h zapojiť sa spoločne do pôstnej
aktivity „Podeľme sa“! Zapísať sa môţete na chodbe pri kancelárii.
V starej i novej časti kostola sú umiestnené pokladničky, do ktorých môţete prispieť
na kvety k Boţiemu hrobu a veľkonočnú výzdobu. Vďaka!
Arcidiecéza Košice organizuje v tomto svätom roku diecéznu púť v dňoch 29.4. – 1.5.
2016 do Czestochowej, Oswiecimu, Wadowíc, Lagiewniki-Krakow. Cena púte je 125 €.
Nahlásiť sa môţete v kancelárii. Pri nahlásení treba uhradiť zálohu 50 €. Viac informácii
vonku na nástenke.
Na stolíkoch pri Spravodaji dávame do pozornosti katolícku tlač: Katolícke noviny
a časopis Nahlas.
BLAHOŢELANIE
Na chodbe pri kancelárii alebo
Nášmu p. dekanovi Allanovi
v sakristii si môţete zakúpiť
k meninám (8.3.) v modlitbách
veľkonočného baránka (5 €).
Kancelária
je
otvorená
vyprosujeme hojnosť darov Ducha Svätého
v úradných hodinách (v stredu –
a potrebné milosti pre jeho sluţbu.
p. dekan).
P. kapláni, bohoslovec a veriaci.

Cirkevná materská škola sv. Márie Goretti v Snine

Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2 % z Vašich daní
za rok 2015. Darujte našim deťom 2 % zaplatenej dane. Vaše 2 % nám pomôţu robiť malé
veci veľkým srdcom. ĎAKUJEME!
Stručný návod, ako na to: vypíšete tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %
zaplatenej dane...“; k tlačivu pripojíte potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane;
odnesiete na Daňový úrad (v prípade, ţe nemáte na to čas, môţete odovzdať v Cirkevnej MŠ).
Tlačivá nájdete na stolíku v strednej časti kostola.

Púť do Ríma (Assisi – Rím) 1.5. - 6.5. 2016

Cena : 289,- €
Cena zahŕňa: autobusovú dopravu Humenné – Assisi - Rím a späť, 3 x ubytovanie v hoteli
(www.fraternadomus.it) v blízkosti Ríma, (každá izba má sociálne zariadenie) s polpenziou
(raňajky a večera), sprievodca, doprovod kňaza, cestovné poistenie.
Autobusová doprava: moderný klimatizovaný autobus
Kontakt: Lukáš Dudo, t.č.: 0918 746 448, e-mail: vivertrade@gmail.com

