Rubrika pána dekana
Milí dobrodinci,
chcem sa Vám úprimne poďakovať za milodary, ktoré ste v predveľkonočnom
čase venovali na pomoc ľuďom v núdzi. Vďaka nim sme pomohli 17 rodinám
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prežiť krajšie sviatky a aj v ich mene sa Vám mám poďakovať.
Chcem Vás oboznámiť s ďalšími aktivitami, ktoré chceme s Božou, a verím, že

aj Vašou, pomocou v najbližšom čase robiť. Ako už mnohí viete, bývalý misijný
dom teraz slúži ako charitný dom, v ktorom je denný stacionár pre hendikepované
deti. Tento dom potrebuje značnú rekonštrukciu, keďže zatiaľ sú zrekonštruované
iba priestory na prízemí, kde sa nachádza denný stacionár. Dom má však veľa
nevyužitých priestorov, preto by sme chceli opraviť garáž a pivnice, ktoré chceme
využívať na zber a triedenie šatstva, na zber trvanlivých potravín, či iných vecí,
ktoré mnohí z Vás ponúkate na ďalšie použitie.
Na to, aby sme to mohli zrealizovať, potrebujeme znovu Vaše štedré srdcia,
možno aj ochotné ruky, ktoré by nám pomohli. Najprv potrebujeme sanovať staré
omietky, ktoré sú popraskané a na mnohých miestach opadané, následne natiahnuť
nové, položiť dlažbu v garáži a vymaľovať takto opravené priestory. Bude to
vyžadovať isté finančné náklady, ktoré môžeme znížiť, ak si niektoré práce
urobíme svojpomocne. Preto Vás prosím, ak má niekto z Vás čas a ochotu pomôcť
(hlavne chlapi a chlapci), ozvite sa mi na č.t. 0915904674, aby sme mohli
skoordinovať tieto činnosti.
Viem, že v Snine žije veľa dobrých ľudí, už mnohokrát som sa o tom
presvedčila, preto verím, že aj tieto smelé plány sa nám s Božou pomocou a Vašou
ochotou podarí naplniť.
S vďakou
Mária Čopová, koordinátor farskej charity

Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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„ DOBRÝ SKUTO K, VY KONA NÝ... “

( Sk 4, 9 )

Peter práve uzdravil chromého žobráka pri Krásnej bráne. Ľudia, ktorí boli
svedkami tohto zázraku, žasli, no židovskí predstavení boli pohoršení, pretože Peter
povedal, že tohto muža uzdravil Ježiš - ten istý Ježiš, ktorého oni ukrižovali.
Niet divu, že ho zatkli.
Ježiš chce, aby sme každý deň konali dobré skutky. Chce, aby sme šli a pomáhali
ľuďom v núdzi. Ako povedal pápež František: „Pre Ježiša je dôležité predovšetkým
to, aby dostihol a zachránil vzdialených, zacelil rany chorých a všetkých znovu
včlenil do Božej rodiny“ (homília z 15.2.2015).
Svätý Otec nám často pripomína, že existuje úzke prepojenie medzi naplnením
Božou láskou a túžbou robiť dobré skutky. Čím viac sme naplnení Božou láskou,
tým viac ju chceme Bohu oplatiť - darmi chvály a dobrých skutkov.
My, na rozdiel od Petra, sa asi za svoj dobrý skutok v Ježišovom mene
nedostaneme do väzenia. No naše dobré skutky budú mať na ľudí podobný účinok
ako ten jeho. Obmäkčia im srdce. Pomôžu im uveriť v to, že Božia láska je skutočná
a mocná. Áno, niektorí môžu voči nemu aj namietať, no ani to nedokáže umenšiť silu
nášho svedectva. Každý deň sa teda modli a pros Ježiša, aby ťa naplnil svojou
láskou. Jeho láska ťa bude viesť k službe ľuďom vôkol seba. A buď
čo najveľkodušnejší. Vyhľadávaj príležitosti na dobré skutky.
Ježiš od nás chce, aby sme robili dobré skutky. Možno nemáme Petrovu odvahu,
ale všetci vieme robiť rôzne naplánované skutky lásky. Začni teda už dnes. Daj si
záležať na tom, aby si bol dnes srdečný, užitočný, veľkodušný a súcitný.
Tvoje skutky lásky budú nákazlivé. Ktovie? Možnože niekoho privedú k Bohu.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

Sv.Vojtech, biskup
a muč.
Č: Sk 11, 1-18
Ev: Jn 10, 1-10
Vojtech

PO
23. 4.

ČAS

6.30
7.45
18.00
6.30

UT
24. 4.

Sv. Juraj, muč.
Č: Sk 11, 19-26
Ev: Jn 10, 22-30
Juraj

ST
25. 4.

Sv. Marek, evanjelista
Č: 1 Pt 5, 5b-14
Ev: Mk 16, 15-20
Marek

ŠT
26. 4.

Č: Sk 13, 13-25
Ev: Jn 13, 16-20
Jaroslava

PI
27. 4.

Č: Sk 13, 26-33
Ev: Jn 14, 1-6
Jaroslav

16.00
17.00
18.00
6.30

7.45
17.30
18.00
6.30
15.00
16.00
17.30
6.30
17.30
18.00

Č:Sk 13, 44-52
Ev:Jn 14, 7-14
Jarmila

SO
28. 4.

6.30
18.00
7.30

NE
29. 4.

5. veľkonočná nedeľa
Č1: Sk 9, 26-31
Č2: 1 Jn 3, 18-24
Ev: Jn 15, 1-8
Lea

9.00
9.00
10.30

10.30
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ z rod. Harakaľovej a Kováčovej
+ Anna, Mikuláš a Alexander Šestákoví
CSŠ
+ Jozef Miško, nedož. 80 r. a rodičia a z rod.
Gulovej
+ Juraj Kuchta; + Emília Karľová
+ Mária a Bartolomej Výhonskí
Nemocnica
Večeradlo
+ Ján, Tomáš a z rod. Cilipovej
+ Dominik Sakulič, + Jaroslav Švec
+ rodičia a svokrovci
CSŠ
Stakčín
+ František Štofik; + Alica Vassová
+ Katarína a Juraj Kovaľoví
+ Jozef Pčola (30 r.), Ul. Hámorská
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat. liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Jozef Onufer
+ Mária a Juraj Čochráč a syn Juraj;
+ Anna a Jozef Gnip
+ Rozália Gičová
Stakčín
+ Michal Hríb a Jozef Ondík;
+ MUDr. Vladimír a Alena Muravskí
+ Michal Kováč a Mária Molnárová
+ Ján Bocko
+ Mária a Jozef Čopíkoví a deti;
+ Peter Grecko
poďak. 50 r.ž. Jaroslav, ZBP celej rod.;
ZBP Kataríny, 20 r.ž.
ZBP Miroslava, 25 r.ž.; ZBP Jaroslav, 50 r.ž.
Stakčín
Nemocnica
ZBP Ľubica, 55 r.ž. a rod.;
ZBP Dušana a Márie, 35 r.sp.ž.
+ Mária Selčanová,
+ Katarína, 20.výr. a Rudolf Kafka

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
26.4.2018
27.4.2018
29.4.2018

ČAS
17.00
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
sv. ruženec - Mgr. Katarína Gerbocová
sv. omša – sr. Rudolfa
Simona Parasková / sk. G. Zápotokovej
manželia Čopoví st.
manželia Korobaničoví
manželia Aľušíkoví

MILODARY
na kostol: z krstu Niny Gajdulovej 30 €.

ŽALM
deti
Mgr. Žofia Čopíková
Mgr. Matúš Rosoľanka
Mgr. Lenka Harakaľová
Anton Vass

OZNAMY
1. Úprimná vďaka za vaše milodary na kostol, vyzbieralo sa
1411,79 €.
2. Vďaka za vaše milodary obetované dnes pri zbierke
na kňazský seminár.
3. Pozývame deti, zvlášť prvoprijímajúce, a taktiež rodičov
na sv. omšu vo štvrtok 26.4. o 17:30 s katechézou pre nich.
Deti majú mať v pracovnom zošite vyplnenú úlohu Štvrtá
veľkonočná nedeľa.
4. Pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov na veľké
stretko 26.4. o 16:30, na ktorom bude aj preskúšanie detí
z prípravy na 1. sv. prijímanie.
5. Pozývame rodičov s deťmi 3 – 7 r. do CCVČ na ďalšie stretnutie KATECHÉZ
DOBRÉHO PASTIERA v piatok 27.4. o 16:00. Tešíme sa na stretnutie s deťmi,
a tiež s rodičmi.
6. V piatok 27.4. večerná sv. omša o 18:00 s katechézou pre birmovancov
a mladých.
7. V sobotu 28.4. bude podľa arcidiecézneho rozpisu celodenná poklona v našej
farnosti. Sviatosť Oltárna bude vyložená po rannej sv. omši do 14:00, kedy bude
ukončená Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a požehnaním. Z tohto dôvodu
piatková celodenná eucharistická poklona nebude.
8. Nácviky Spojeného mládežníckeho zboru budú v stredu (25.4.) a v piatok
(27.4.) o 19:00.
9. Pozývame mladých na prípravné stretko k P18, ktoré bude v sobotu o 19:00
v mládežníckej miestnosti.
10. Prosíme veriacich, ktorí sa prihlásili na októbrovú púť do Svätej Zeme,
aby nahlásili presné osobné údaje, číslo pasu, ak doteraz tak neurobili.
11. Pripomíname, že ešte máte možnosť poskytnúť 2 % z Vami zaplatenej dane
Cirkevnému centru voľného času v Snine. Podporíte tak naše centrum, ktoré slúži
na aktivity celého farského spoločenstva. Vopred Pán Boh zaplať.
12. Riaditeľka Cirkevnej materskej školy oznamuje, že zápis detí na šk. rok
2018/2019 prebieha do 31.5. Žiadosti si môžete vyzdvihnúť v Cirkevnej MŠ
v pracovných dňoch.
13. Milí veriaci, všimnite si aj zadnú stranu Spravodaja, kde v Rubrike pána dekana je
uverejnený článok ohľadom najbližších aktivít našej farskej charity.
14. Kancelária v úradných hodinách.

Sviatosť manželstva chcú prijať
Michal Pichnarčík, nar. v Prešove a Mgr. Beáta Kotusová, nar. v Snine, sobáš 28.4. o 15:00
Štefan Durkot, nar. v Snine a Bettina Erzsébet Bazula, nar. v Maďarsku, sobáš 28.4. o 16:00
Patrik Gerboc, nar. v Snine a Valéria Maškulíková, nar. v Snine, sobáš 5.5.2018
Samuel Mištec, nar. v Novom Sade a Martina Kolcunová, nar. v Brezne, sobáš 5.5.2018
Mimo farnosti
Mgr. Peter Čus, nar. v Snine a Veronika Hunčárová, nar. v Snine, sobáš 28.4. farnosť Snina-Brehy
Ľuboslav Torma, nar. v Snine a Ing. arch. Zuzana Frajkorová, nar. v Humennom, sobáš 12.5.

