Rubrika pána dekana
Košická arcidiecézna púť Svätá Zem

s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom
z príležitosti jeho 25. výročia biskupskej vysviacky

Termín: 15. – 22. október 2018
Cena: 650,- EUR (vrátane letiskových poplatkov)
V cene je zahrnuté:
– letenka Košice – Tel Aviv – Košice (cez Istanbul), resp. Rzesow – Tel Aviv – Rzesow
(priama linka)
– 6 x ubytovanie s polpenziou v 2 – 3 lôžkových izbách so soc. zariadením
– doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
– odborný sprievodca – kňaz
– servisné poplatky
– pri odlete z Rzesowa, transfér na letisko a z letiska.

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

V cene nie je zahrnuté:
– obslužné, ktoré predstavuje sumu 70,- € (platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)
– komplexné cestovné poistenie 16,– €
Sprievodca púte: Mons. Ján Majerník
Program púte:
1.deň: V podvečerných hodinách stretnutie skupiny v Košiciach na letisku s následným
odletom do Tel Avivu cez Istanbul, resp. zraz vo farnosti, transfér do Rzesowa na letisko,
odlet do Tel Avivu.
2.deň: Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny
Márie u Alžbety; presun do Jeruzalema - Západný múr (múr nárekov); hora Sion –
večeradlo a kostol usnutia Panny Márie.
3.deň: Presun do Galilee – Jericho, hora Karmel, Eliašova jaskyňa a miesto úcty Panny
Márie Škapuliarskej; výstup na horu Tábor /peši, alebo taxíkom za 7,-USD/, prehliadka
kostola Premenenia; Nazaret – bazilika Zvestovania a kostol sv. Jozefa; Kána Galilejská –
miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské sľuby.
4.deň: Hora Blahoslavenstiev; Tabgha 1 – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb;
Genezaretské jazero Tabgha 2 – miesto Primátu sv. Petra; Kafarnaum – dom sv. Petra
a miestna synagóga. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra.
5.deň: Jeruzalem – prehliadka mesta: návšteva Olivovej hory – panoráma (najkrajší
pohľad na staré mesto); kostolík Dominus Flevit – miesto, kde Pán Ježiš plakal
nad Jeruzalemom.
6. deň: Getsemanská záhrada a bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou/;
kostol hrobu Panny Márie; prehliadka Starého mesta – Krížová cesta (Via Dolorosa);
bazilika Božieho hrobu, Kalvária – Golgota.
7.deň: prehliadka Betánie – Lazárov hrob; návšteva miesta Ježišovho krstu Qasr al Jahúd
na hranici s Jordánskom, prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta
Jericho; hora pokušenia; návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Pre záujemcov je
fakultatívny výlet Massady a Qumránu.
8.deň: Betlehem – bazilika Narodenia Ježiša Krista; Pole pastierov; jaskyňa Mlieka,
možnosť nákupu suvenírov. V doobedňajších hodinách odchod na letisko do Tel Avivu,
odlet do Košíc, resp. do Rzesowa.
Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.
Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu! Program v ponukovom letáku je
orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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4. P Ô S T N A N E D E Ľ A

21. ročník

„ ... a to nie je z vás, je to Boží dar.“ Ef 2, 8
Pavol nám dôrazne pripomína: Sme spasení Božou milosťou, nie vlastným
úsilím. Veď keby sme sa dokázali spasiť sami, Ježiš by nemusel zomrieť za naše
hriechy.
Aký je teda vzťah medzi Božou milosťou a naším úsilím? Ak to chceme
pochopiť, tak musíme najprv uveriť Pavlovým slovám, že sme „spasení milosťou
skrze vieru“ (Ef 2, 8). No zároveň si musíme pripomenúť aj ďalšie Pavlove slová,
ktoré píše o dva verše ďalej: sme povolaní vykonať „dobré skutky, ktoré pripravil
Boh, aby sme ich konali“ (Ef 2, 10).
Pavol nehovorí o nejakých jednotlivých prejavoch láskavosti alebo služby.
Hovorí o celkovom spôsobe života. Vraví nám, že my, ktorí sme zachránení
milosťou, musíme na tento láskavý Boží dar odpovedať. A tou najlepšou, ba vlastne
jedinou odpoveďou je pokúsiť sa mu v láskavosti pripodobniť – tým, že budeme
slúžiť ľuďom v núdzi a konať dobročinné skutky.
Pavol dokonca hovorí, že naše dobré skutky nám Boh „pripravil“ vopred. Inými
slovami, aj keď si myslíme, že túžba pomôcť niekomu v ťažkostiach sa zrodila
v našej mysli či vôli, v skutočnosti pochádza od Ducha Svätého.
Boh každému človeku vložil do srdca túžbu po konaní dobrých skutkov.
No mnohí ľudia si veľmi často myslia, že sú príliš zaneprázdnení na to, aby mohli
druhým pomôcť. Alebo si myslia, že ich pomoc veľa nezmení. A tak je, žiaľ, stále
veľa ľudí, ktorým sa nedostáva potrebná pomoc.
Nedovoľ, aby niečo také zastavilo teba! Dnes sa pevne rozhodni, že Pánovi
oplatíš jeho milosť dobrými skutkami. Pôstne obdobie je priam stvorené na to, aby si
navštívil chorého, obdaroval chudobného alebo pomohol človekovi, ktorý je nejako
zranený. A najlepšie by bolo, keby sa v tomto úsilí pripojili k tebe aj tvoje deti
a vnúčatá.
„Pane, ty si ma vykúpil, teraz ti chcem slúžiť.“
(Prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

Č: Iz 65, 17-21
Ev: Jn 4, 43-54
Gregor

PO
12. 3.

UT
13. 3.

.
Č: Ez 47, 1-9.12
Ev: Jn 5, 1-3.5-16
Vlastimil
Č: Iz 49, 8-15
Ev: Jn 5, 17-30
Matilda

ST
14. 3.

ČAS

6.30
7.45
18.00
8.00
9.00
18.00
6.30
17.30
18.00
6.30

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

ŠT
15. 3.

15.00
16.00
17.30
6.30

PI
16. 3.

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

SO
17. 3.

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

NE
18. 3.

5. pôstna nedeľa
Č1: Jer 31, 31-34
Č2: Hebr 5, 7-9
Ev: Jn 12,20-33
Eduard

16.00
17.30
17.30
18.00
6.30
18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
14.30
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Katarína a Jozef Pavliskoví
+ Anna Štofiková, Ul. Šafáriková
CSŠ
+ Adrián Hirka
Večeradlo
ZBP Jozef, 40 r.ž.
+ Jozef a Anna Mariničová;
+ Katarína Pokšajová, nedož. 85 r.
+ Peter Mikulák, 1.výr.; + Anna Ferková, 1.výr.
+ Štefan Aľušík, Ul. Strojárska
+ Juraj Golitko
Stakčín
ZBP Jozef, 50 r.ž. a rod.
+ Anna, 15. výr., Michal a zať Juraj,
brat Miroslav a švagriná Mária
+ Michal Pacola, rodičia Pacoloví a Čusoví
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat. liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Agnesa Michalčáková, 10.výr., Ján; Cyril
a František, 5.výr., Jozef;
+ Anna a Štefan Štofikoví a syn Ján,
Ul. Kpt. Nálepku
+ Anna a Andrej Smolkoví, dcéra Jarmila
a syn Milan
ZBP Lívia, 50 r.ž. a rod.
Nemocnica (15.30 – krížová cesta)
Stakčín (17.00 – krížová cesta)
Krížová cesta
+ Anna Kepičová; + Radoslav Pčola
+ Ján Špitalik; + Martin Lacko
+ Jozef Kovaľ, Ul. Študentská, nedož. 80 r.
+ Mária Zuščáková
+ Hana Salajová, nedož. 60 r.
Poďak. Jozef, 70 r.ž.; ZBP Jozef, 40 r.ž. a rod.
Stakčín
Nemocnica
ZBP pre Jarmilu, 50 r.ž. a rod.
Krížová cesta + pôstna kázeň
ZBP Ľuboš, 45 r.ž. a rod.

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
15.3.2018
16.3.2018
18.3.2018

ČAS
17.00
17.30
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30
14.30

LEKTORI
Krížová cesta – Mária Fedáková
Sv. omša – Katarína Gerbocová
Krížová cesta - rehoľné sestry SDR
Veronika Lojanová /skupina Mgr. G. Zápotokovej
manželia Čopoví st.
manželia Homzoví
manželia Karľoví
Krížová cesta - CSŠ a CMŠ

MILODARY
na kostol: z krstu Simona Hromadková 50 €.

ŽALM
deti
Štefánia Ondicová
Eva Mária Karľová
Pavol Ľonc
RNDr. Jozef Lojan

OZNAMY
1. Dnes popoludní o 14:30 vás pozývame k modlitbe
krížovej cesty, po ktorej bude nasledovať pôstna kázeň.
2. V utorok 13.3. budeme mať v našej farnosti kňazské
rekolekcie. Začnú spoločným večeradlom o 8:00,
po skončení bude o 9:00 sv. omša. Upozorňujeme, že v tento
deň ranná sv. omša o 6:30 nebude. Zároveň v tento deň sa
modlíme za Sv. Otca pápeža Františka pri 5.výročí zvolenia
do jeho služby.
3. V stredu 14.3. sv. omša na CSŠ nebude.
4. V stredu 14.3. po večernej sv. omši sa uskutoční skúška
chrámového zboru.
5. Nácviky Spojeného mládežníckeho zboru budú v stredu
(14.3.) a v piatok (16.3.) o 19:00.
6. Vo štvrtok 15.3. o 17:30 pozývame deti, zvlášť
prvoprijímajúce, na sv. omšu s katechézou pre nich.
7. V piatok 16.3. celodenná eucharistická poklona, 17:15 ukončenie, 17:30 krížová
cesta a po nej sv. omša s katechézou pre mladých a birmovancov.
8. V piatok 16.3. v nemocničnej kaplnke o 16:00 bude Svätá omša za Život,
zároveň sa v tento deň začíname v našej farnosti modliť deviatnik Za počatý život.
9. V sobotu dopoludnia pozývame mladých na pôstnu duchovnú obnovu
so začiatkom o 9:00 v CCVČ, obnova potrvá dopoludnia.
10. Na budúcu nedeľu pri svätých omšiach koná sa zbierka na pomoc
prenasledovaným kresťanom. Z tohto dôvodu naša farská zbierka na kostol sa
presúva o týždeň neskôr.
11. V nedeľu 18.3. vás členky misijného krúžku pozývajú na veľkonočný jarmok,
ktorý bude na chodbe pri kancelárii, kde si môžete zakúpiť veľkonočné aranžmá
a iné zaujímavé veci na váš sviatočný stôl. Zakúpením prispejete a podporíte našu
farnosť.
12. V nedeľu 18.3. po pôstnej kázni nám misijná dobrovoľníčka Mirka ponúkne
prezentáciu o projektoch Pôstnej krabičky pre deti v Ugande a Rwande
a o svojej misii v Afrike. Po nej bude možnosť zakúpiť si africké suveníry
a ochutnať africký čaj v priestoroch CCVČ.
13. Na budúcu nedeľu 18.3. o 10:00 ste pozvaní do farnosti Božieho milosrdenstva
na sídlisku na slávnosť požehnania zvonov a novej zvonice.
14. Dávame do vašej pozornosti arcidiecéznu púť do Svätej Zeme v termíne
15. – 22. októbra 2018, cena 650 eur. Záujemcovia môžete sa nahlásiť
v kancelárii, je potrebné uviesť všetky údaje a vyrovnať zálohu 200 eur. Keďže je
veľký záujem, máme zatiaľ ako farnosť rezervovaných 20 miest.
15. Na nástenke si môžete všimnúť ponuku štúdia na Katolíckej univerzite
v Ružomberku.
16. Arcibiskupský školský úrad vypisuje výberové konanie na funkciu riaditeľa
CSŠ, bližšie info nájdete vonku na nástenke.
17. Kancelária v úradných hodinách, v utorok zatvorená (v stredu p. dekan).
Slovensko bude mať novú blahoslavenú. Svätý Otec
František prijal v utorok 6. marca 2018 na osobnej
audiencii kardinála Angela Amata SDB, prefekta
Kongregácie pre kauzy svätých, a schválil dekrét
o mučeníctve Božej služobníčky Anny Kolesárovej.
Božia služobníčka Anna Kolesárová sa narodila 14. júla
1928 vo Vysokej nad Uhom v okrese Michalovce a bola
usmrtená z nenávisti k viere. V závere druhej svetovej
vojny, 22. novembra 1944 ju zastrelil ruský vojak vo svojej rodnej obci, kde je aj
pochovaná. Mladé dievča zomrelo, aby si zachovalo nevinnosť. Spoznať bližšie
Annu Kolesárovú je možné na stránke annakolesarova.sk

