Spovedanie SNINA
Vianoce 2017
„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ Mt 5, 8

Pondelok 18. 12.

po rorátnej sv. omši

FARNOSŤ SV. KRÍŽA SNINA, NÁMESTIE JÁNA PAVLA II. 858/1, 069 01
DEKAN
– FARÁR: ThLic. Allan Tomáš
Dekan
– farár:
KAPLÁNI: Mgr. Martin Rečlo, Mgr. Martin Murajda

6:00 – 7:00

večer sa nespovedá – spovedanie v dekanáte
Utorok 19. 12.

po rorátnej sv. omši

6:00 – 7:00

spovedanie chorých

8:00 – 12:00

večer sa nespovedá – spovedanie v dekanáte
Streda 20.12.

po rorátnej sv. omši

6:00 – 7:00

večer sa nespovedá – spovedanie v dekanáte
Štvrtok 21.12.

Piatok 22. 12.

Sobota 23.12.

po rorátnej sv. omši

6:00 – 7:00

Snina – sídlisko

15:00 – 17:30

Nikodémova noc

19:00 – 22:00

Snina – mesto

8:00 – 12:00

Snina – mesto

14:00 – 17:30

Stakčín

16:00 – 17:30

Snina – mesto

9:00 – 12:00

Pozývame Vás k Svätej spovedi!

Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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10. d e c e m b e r 2017
2. ADVENTNÁ NEDEĽA

20. ročník

A D VE NT S B OŽÍ M S LO VO M
Druhá adventná nedeľa je z rozhodnutia otcov biskupov Biblická nedeľa. V minulom
Spravodaji som vám vo svojej rubrike ponúkol vzor liturgie čítania Svätého Písma v rodinách.
Teraz vám ponúkam niekoľko povzbudivých myšlienok k čítaniu Svätého Písma od pápeža
Františka. Využime aj toto adventné obdobie na hlbšie poznanie i rozjímanie nad Svätým
Písmom.
„Moji drahí mladí priatelia, ak by ste mali možnosť vidieť moju Bibliu, neboli by ste
veľmi nadšení. Čože? To má byť pápežova Biblia? Táto stará, ošúchaná kniha? Mohli by ste
mi kúpiť novú za 1.000 dolárov, ale ja by som ju nechcel. Svoju Bibliu, ktorá ma sprevádza
pol môjho života, milujem. Mal som ju pri sebe v časoch radosti aj v časoch sĺz. Je to môj
najvzácnejší poklad. Žijem z nej a nič na svete by ju nenahradilo.
Niečo vám poviem: V dnešnom svete je viac prenasledovaných kresťanov, než za čias
ranej Cirkvi. A prečo ich prenasledujú? Pretože nosia kríž a svedčia o Ježišovi. Uznajú ich
za vinných, lebo vlastnia Bibliu. Teda Biblia je vysoko nebezpečná kniha – taká nebezpečná,
že v niektorých krajinách s vami preto zaobchádzajú tak, ako keby ste v skrini ukrývali
muníciu.
Mahátmá Gándhí, ktorý nebol kresťanom, raz povedal: »Vy kresťania opatrujete
dokument, ktorý v sebe skrýva dosť dynamitu na to, aby roztrhal celú civilizáciu na kusy,
prevrátil svet naruby a vojnami zmietanej planéte priniesol pokoj. Ale zaobchádzate s ním tak,
akoby to nebolo nič viac než literárne dielo.«
Čo teda máte vo svojich rukách? Len nejakú literatúru? Nejaké pekné staroveké poviedky?
Potom by ste museli povedať tým nespočetným kresťanom, čo idú do väzenia alebo sú mučení,
lebo vlastnia Bibliu: »Akí ste len hlúpi! Veď je to len literárne dielo!« Nie. Božím slovom
prišlo na svet Svetlo, a už nikdy nevyhasne. V Evangelii gaudium (175) som povedal:
»Nehľadáme tápajúc v tme, ani nemusíme čakať na to, aby sa Boh na nás obrátil so svojím
slovom, pretože ´Boh už prehovoril, nie je viac neznámy, ale zjavil sa´. Prijmime tento
vznešený poklad zjaveného Slova.«
Takže držíte v rukách niečo božské: knihu podobnú ohňu! Knihu, cez ktorú hovorí Boh.
Teda zapamätajte si: Biblia nemá byť položená na polici, ale máte ju brať do rúk a čítať často –
každý deň, sami aj spolu s inými. Spoločne športujete alebo chodíte nakupovať. Čo tak teda
aj čítať Písmo spoločne – dvaja, traja či štyria? V prírode, v lese, na pláži, večer vo svetle
niekoľkých sviec – budete mať úžasný zážitok!“
Požehnaný advent s Božím Slovom.
Allan Tomáš, dekan-farár

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR
Sv. Damaz I., pápež
Č: Iz 35, 1-10
Ev: Lk 5, 17-26
Hilda

PO
11. 12.

ČAS

6.30
7.45
18.00
6.30

Č: Iz 40, 1-11
Ev: Mt 18, 12-14
Otília

UT
12. 12.

16.00
17.00
18.00

ST
13. 12.

Sv. Lucia, panna a muč.
Č: Iz 40, 25-31
Ev: Mt 11, 28-30
Lucia

ŠT
14. 12.

Sv. Ján z Kríža, kňaz
a uč. Cirkvi
Č: Iz 41, 13-20
Ev: Mt 11, 11-15
Branislava, Bronislava

PI
15. 12.

Č: Iz 48, 17-19
Ev: Mt 11, 16-19
Ivica

SO
16. 12.

Č:Sir 48, 1-4.9-11
Ev:Mt 17, 10-13
Albína

6.30
7.45
18.00
6.30
15.00
16.00
17.30

6.30
17.30
18.00
6.30
18.00
7.30

NE
17. 12.

3. adventná nedeľa
Č1: Iz 61, 1-2a.10-11
Č2: 1 Sol 5, 16-24
Ev: Jn 1, 6-8.19-28
Kornélia

9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Mária Berdáková a manžel
+ Adrián Hirka
CSŠ
+ Anna Siničáková; + Juraj Kelemeca,10.výr.
+ Anna a Michal Dunajoví
+ Rozália Gičová
Nemocnica
Večeradlo
+ Anna a Andrej Smolkoví, dcéra Jarmila a syn
Milan; + Martin, Rozália Galandoví a z rod.
+ Ján Bober
+ z rod. Curkovej a Gazdovej
CSŠ
+ Anna Melníková
+ Štefan Karľa; + Štefan Aľušík
+ z rod. Gribaničovej a Zimovčákovej
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat. liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Anna Pčolová, Ul. Hámorská;
+ Rozália a Ján Pčoloví a syn Ján
ZBP Anna, 80 r.ž. a rod.
ZBP Tatiana, 55 r.ž.
Stakčín
+ Mária, Juraj, Emília Jarošoví
+ Ladislav Jankaj
+ Štefan Hanc, 5.výr., syn Pavol
+ Jozef Haburaj, 2. výr.
ZBP Ján, 50 r.ž. a rod.;
ZBP Štefan, 65 r.ž. a rod.
ZBP Dominiky, 18 r.ž.
Stakčín
Nemocnica
ZBP Jana, 50 r.ž.
+ Ľubica Pčolová; + Jozef Onufer

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
14.12.2017
15.12.2017
17.12.2017

ČAS
17.00
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
sv. ruženec - CMŠ
sv. omša – Mgr. Adriána Pavlíková
Oliver Semko
manželia Čopoví st.
Maroš Kohut a Diana Valková
Ing. Štefan Nevoľník a Mgr. Daniela Mariničová

ŽALM
Štefánia Ondicová
MUDr. A. Rosoľanková
Eva Mária Karľová
Katarína Gáborová

MILODARY
z adventného jarmoku 978,80 €; na vianočnú výzdobu: RB 100 €.

OZNAMY

1. V stredu 13.12. o 18:30 sa uskutoční nácvik Spojeného mládežníckeho zboru.
Taktiež po večernej sv. omši sa uskutoční skúška chrámového zboru.
2. Nácvik piesní na detskú sv. omšu bude vo štvrtok o 16:30 v mládežníckej
miestnosti.
3. Vo štvrtok 14.12. pozývame deti a ich rodičov, zvlášť prvoprijímajúce, o 17:30
na sv. omšu s katechézou pre nich. Pred sv. omšou o 16:30 sa uskutoční
stretnutie prvoprijímajúcich a ich rodičov v CCVČ. (Deti nech si donesú
pero.)
4. V piatok 15.12. celodenná Eucharistická poklona. 18:00 ukončenie poklony
a sv. omša s katechézou pre mladých. Predtým o 16:45 pozývame mladých
na nácvik piesní na sv. omšu do CCVČ.
5. V sobotu 16.12. pozývame mladých na stretko do mládežníckej miestnosti
o 19:00.
6. Na budúcu nedeľu bude tretia adventná nedeľa a zároveň tretia nedeľa v mesiaci,
pri svätých omšiach koná sa pravidelná mesačná zbierka na kostol a potreby
farnosti.
7. Prosíme, aby ste v kancelárii nahlásili mená a adresy chorých, starých
a nevládnych, ktorí chcú prijať vianočnú svätú spoveď. Netýka sa to tých,
ktorých navštevujeme každý prvý piatok. Spovedať chorých budeme 19.12.
dopoludnia.
8. V starej i novej časti kostola do určených pokladničiek môžete prispieť
na vianočnú výzdobu.
9. V sakristii si môžete zakúpiť vianočné oblátky (1 €).
10. Na stolíkoch pri Spravodaji sú Farské kalendáre na rok 2018, ktoré si môžete
zakúpiť, cena 2,50 €. Peniaze vhadzujte do pokladničky na Spravodaj.
11. Tak ako každý rok, aj tentoraz môžete svojim milodarom v závere roka za svoju
rodinu prispieť na platy zamestnancov, ktorí slúžia farskému spoločenstvu.
K spomínanému milodaru môžete priložiť v tomto jubilejnom roku 25. výročia
dokončenia a posvätenia kostola podľa svojich možností aj milodar na kostol.
Obálku s menom a adresou môžete odovzdať v sakristii, v kancelárii alebo
v nedele a sviatky členom farskej rady pri poľnom oltári. Ďakujeme.
12. Počas vianočných prázdnin pripravujeme pre deti, mladých i rodičov výlet
na Štrbské pleso (28.12.). Bližšie informácie na web stránke CCVČ
a na nástenke. Prihlásiť sa môžete do 22.12. u sr. Rudolfy, alebo v CCVČ,
nezabudnite k tomu priniesť preukážku na vlak.
13. Kancelária v úradných hodinách (v stredu - p. dekan).
Milí naši dobrodinci,
keďže sa rok chýli ku koncu a niektorí sa ma už pýtate, či bude vyhlásená zbierka aj pre našu
farskú charitu, aby sme pomohli urobiť pekné Vianoce aj tam, kde by bez našej pomoci neboli,
alebo boli veľmi skromné, chcem vás teda poprosiť, ak chcete a môžete, prispejte... Môžete
tak urobiť do pokladničky, ktorá je pri dverách pre matky s deťmi alebo priamo mne.
Ďakujem vám za štedré a láskavé srdce.
Nech sa vám sám dobrý Boh odmení za vašu štedrosť svojim hojným požehnaním.
Za farskú charitu s vďakou Mária Čopová

