Príhovor p. dekana na konci roka 2017

Čas
Nebeský Otče, dal si nám veľký dar – čas.
Dnes čas plynie veľmi rýchlo.
Veľa pracujeme, veľa nakupujeme, vybavujeme mnoho vecí...
A keď nám ešte nejaký čas zvýši, strávime ho často na internete či pri televízii.
Ale máme čas byť, Pane, s tebou?
Máme čas sa stíšiť a počúvať ťa, milovať ťa, nechať sa tebou milovať?
Máme čas pre deti, pre manžela, pre manželku, pre rodičov, pre priateľov... pre tých,
na ktorých už možno nikto nemá čas a ktorým čas plynie tak pomaly?
Nebeský Otče, dal si nám čas, aby sme milovali - milovali teba, milovali druhých.
Často však mám, Pane, strach.
Strach, že stratím prácu, že si možno nebudem môcť kúpiť nové auto, ísť na dovolenku,
športovať, zabávať sa...
No mám strach, Bože, že nebudem milovať, že sa nenechám milovať, že svoj život prežijem
bez lásky?
Chcem teraz, môj Pane, vložiť všetok svoj čas do tvojich rúk.
Požehnaj ho Pane.
Požehnaj čas, ktorý som prežil... chvíľu, ktorú prežívam... aj čas, ktorý ešte len prežijem.
S tebou sa nemusím ničoho báť.
Čas síce všetko mení.
Aj náš život na tejto zemi sa raz skončí.
Ale ty, Pane, ostávaš stále ten istý, nemenný, stále milujúci.
Pomôž nám dobre prežiť každý okamih nášho života.
Viem, že ty, ktorý si čas stvoril, vieš, ako ho môžeme najlepšie využiť .
Verím, Pane, že ručičky mojich hodiniek s tebou nikdy neprejdú naprázdno. Amen

Štatistika farnosti Snina Sv. Kríža - rok 2017

Krsty 83, 49 chlapcov a 34 dievčat (z toho v Stakčíne 1 – Hana Havettová)
3 prijatia do Cirkvi
Pohreby 75, muži 43, ženy 32
Zaopatrených 60, nezaopatrených 15
Sobáše 53, z toho vierovyznanie katolícke 45; miešané 6; disp. cultus 2
z toho v Stakčíne 1
Prvoprijímajúcich: 70
Birmovanci: 97
Celý rok sme prežívali v storočnici Fatimy, ktorej posolstvo zostáva stále aktuálne
a nenaplnené. V tom chceme pokračovať úprimným každodenným pokáním, modlitbou
ruženca, modlitbou za obrátenie hriešnikov, duše v očistci a konaním prvých sobôt.
Najväčšia udalosť roka 2017 bolo 25. výročie konsekrácie kostola - návšteva kardinála
Jozefa Tomka (13.8.2017), predtým duchovná obnova s otcami Saletínmi.
Plánované udalosti 2018:
Tento rok sa bude niesť v dvestoročnici nášho starého kostola, ktorú si pripomenieme na
odpust Panny Márie Snežnej 5.8.2018 (nedeľa).
Sviatosť birmovania určí ABÚ do konca januára.
1.sv. prijímanie bude 13.5.2018.
Odpust Povýšenia Sv. Kríža 16.9.2018.
Vydanie knihy o farnosti.
Plánované púte:
Máj - Lurdy, letecky z Košíc
Október - Sv. Zem- letecky z Košíc
Poďakovanie:
Úprimná vďaka mojim najbližším spolupracovníkom p. kaplánom, výpomocnému
duchovnému o. Mariánovi , p. gazdinej, komunite sestier SDR, všetkým, ktorí konali službu
v chráme od miništrantskej, cez kostolnícku, kantorskú, lektorskú, spevácku, kapele až
po upratovanie kostola a aranžovanie kvetov. Vďaka za službu v katechéze farskej i školskej,
škole snúbencov, vďaka redakcii Spravodaja, hnutiam a spoločenstvám, sponzorom
a dobrodincom, mimoriadnym rozdávateľom Eucharistie, členom FR, ekonómke Amike
a Monike za vedenie farskej kroniky. Taktiež vďaka patrí za starostlivosť a službu
v nemocničnej kaplnke. Ďakujem aj kompetentným za vedenie a zveľaďovanie našich
cirkevných inštitúcií na území farnosti (CSŠ, CMŠ, CCVČ). Marke za starostlivosť o farskú
charitu a Janke za vedenie arcidiecéznej charity a stacionára.
Na záver ďakujem za chvíle medzi vami a odprosujem za nás kňazov, ak sme niekedy v našej
službe nesplnili vaše očakávania. Modlite sa za mňa. Modlite sa za nás, Vašich kňazov.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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HYMNUS

Ježiš nám žiári v týchto dnoch,
láškávý, dobrý Spášiteľ;
nech všetci ľudiá veriáci
chváliá ho špevmi hlášite.

Tu žážnie hláš á ž výšávý
Boh švojho Sýná predštáví
á Svátý Duch nán žoštupi
á chárižmámi obdárí.

Keď on už tridšáť rokov mál,
co v ľudškom tele prebývál,
pokorne o kršt požiádál,
hoc vinu žiádnu nepožnál.

Vrucne ťá, Krište, prošíme,
ochránuj šlábých, všetkých špáš;
nech nášá mýšeľ jášná je
á cištý život krášli náš.

Sťáštný je Ján, no ždráhá šá
obmýváť vodou od viný
toho, co krvou može šám
žmýť ž ľudštvá všetký preciný.

Krište, ši právdá, život náš;
kiež od náš uctu, šlávu máš;
tý, šlává Otcá, Duchá jáš,
žjávuješ šá nám v káždý cáš. Amen.
(Z Liturgie hodín)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
8. 1.

Č: 1Sam 1, 1-8
Ev: Mk 1, 14-20
Severín

UT
9. 1.

Č: 1 Sam 1, 9-20
Ev: Mk 1, 21-28
Alexej

ČAS

6.30
7.45
18.00
6.30
16.00
17.00
18.00
6.30

ST
10. 1.

Č: 1 Sam 3, 1-10.19-20
Ev: Mk 1, 29-39
Dáša

7.45
17.30
18.00

ŠT
11. 1.

Č: 1 Sam 4, 1-11
Ev: Mk 1, 40-45
Malvína

PI
12. 1.

Č: 1Sam 8, 4-7.10-22a
Ev: Mk 2, 1-12
Ernest

SO
13. 1.

Sv. Hilár, bisk. a uč. C.
Č:1 Sam 9, 1-4.10b.1719;10,1a
Ev:Mk 2, 13-17
Rastislav

NE
14. 1.

2. nedeľa v cezročnom
období
Č1: 1 Sam 3, 3b-10.19
Č2: 1 Kor 6, 13c-15a.17
-20
Ev: Jn 1, 35-42
Radovan

6.30
15.00
16.00
17.30
6.30
17.30
18.00
6.30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Ján Gerboc
+ Jana Novotná a z rod. Harkotových
CSŠ
+ z rod. Harakaľovej a Kováčovej
+ Štefan Janko, rodičia a súrodenci;
+ Mária a Jozef Karľa
+ Štefan a Anna Dunajoví
Nemocnica
Večeradlo
+ František
+ Mária a Juraj Kopčoví
+ Peter Mitterpach
CSŠ
Stakčín
+ Katarína Megová;
+ Jozef Vološin, + Štefan Marinič
+ Zuzana a Andrej Savkoví
+ Katarína Ihnátová
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat. liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Anna Hancová, 5.výr.
+ Ján, Anna Naščákoví, Jozef Gábor
+ Štefan Kirňák
Stakčín
+ Adrián Hirka
+ Jozef Štofík; + Katarína Karľová
+ Ján Bober, 1.výr.

18.00 + Juraj Guzej, 1.výr.
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

Poďak. 60 r.ž. Jozef, ZBP celej rod.
ZBP Márie, 30 r.ž. a rod.;
ZBP Štefánie, 50 r. ž a rod.
Stakčín
Nemocnica
Poďak. Ján a Emília Štofiroví, 50 r.sp.ž.
+ Štefan Aľušík, 1.výr., Ul. Sládkovičova

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
11.1.2018
12.1.2018
14.1.2018

ČAS
17.00
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
Sv. ruženec - PaedDr. Viera Hišemová
Sv. omša - PaedDr. Viera Hišemová
Valéria Fundáková
Štefan Ondik a Mgr. Adriána Ontkovičová
Oliver Semko a Kristína Majcherová
manželia Karľoví

ŽALM
deti
Katarína Gáborová
Mgr. Lenka Harakaľová
Štefánia Ondicová
Pavol Ľonc

MILODARY
na kostol: modliaci sa Prístrešie z ul. Komenského 30 €, z krstu G. Zarembovej 50 €, R. Jenčíka 30 €,
z pohrebu M. Kovaľovej 20 €, J. Kovaľa 100 €.

OZNAMY

1.Dnes popoludní o 14:30 pobožnosť na prvú nedeľu, po nej
výmena ružencových tajomstiev a stretnutie členiek duchovnej
rodiny.
2.Dnešnou nedeľou končíme vianočné obdobie, rozlúčiť sa
s Vianocami môžete aj účasťou na benefičnom koncerte dnes
o 14:00 v MsKS, ktorý pripravuje tradične Jednota dôchodcov.
3.Dávame do pozornosti, keďže skončili vianočné prázdniny,
vo štvrtok 11.1. o 17:30 sv. omšu za účasti detí a taktiež v piatok 12.1. večerná
sv. omša o 18:00 bude s katechézou pre mladých a birmovancov. Taktiež v tomto
týždni pokračujeme v birmovných stretkách ako obvykle.
4.V piatok 12.1. celodenná eucharistická poklona. Večer o 19:30 pozývame
mladých na adoráciu do nemocničnej kaplnky s kapelou Sion.
5.V nedeľu 14.1. o 10:30 pozývame na sv. omšu všetky rodiny, ktoré sa zapísali
do Združenia zázračnej medaily a podomovej návštevy Panny Márie zázračnej
medaily pri stretnutí, ktoré bolo začiatkom septembra minulého roku pri návšteve
sestier Vincentiek z Nitry. Pri tejto sv. omši v nedeľu budú požehnané kaplnky
a odovzdané prvým rodinám. Sv. omšu bude celebrovať P. Ondrej Skočík, CM
z rehole lazaristov.
6.Milodary na platy zamestnancov môžete odovzdať v sakristii, kancelárii FÚ alebo
členom FR pri poľnom oltári v nedele a sviatky.
7.V rámci prípravy Národného týždňa manželstva, ktorý budeme sláviť vo februári,
chceme pozdraviť jubilujúcich manželov, ktorí slávia 50., 60., 70. výročie spoločného
sviatostného manželského života. O tých, ktorí uzavreli manželstvo tu v Snine máme
informácie, avšak prosíme, aby ste nám nahlásili mená tých manželov, ktorí jubilujú
a uzavreli manželstvo mimo Sniny a žijú tu v Snine. Nahlásiť jubilantov môžete
v kancelárii FÚ alebo u manželov Čopových st.
8.Pozývame rodiny s deťmi na Rodinný ples, ktorý sa uskutoční 3.2. so začiatkom
o 14:30 v spoločenskej sále SOŠ v Snine. Cena lístka: dospelý 18 €, deti 6-18 rokov
10 €, deti do 6 rokov zdarma. Lístky si budete môcť zakúpiť od 14.1., v nedele
(14.1.,21.1. a 28.1.) po každej sv. omši v miestnosti pre matky s deťmi. Počet lístkov je
obmedzený. Viac informácií u Mareka Giča a na t.č. 0902 173 923.
9.Kancelária v úradných hodinách (streda - pán dekan).
Drahí dobrodinci,
chcem Vám vyjadriť úprimné Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť v predvianočnej
zbierke pre rodiny v núdzi. Pomohli sme 16 rodinám, v ktorých je 37 detí. Prispeli
sme trvanlivými potravinami, hlavne zo zbierky na Cirkevnej spojenej škole
sv. Cyrila a Metoda, ale aj z predvianočného punču, príspevkom na darčeky
aj na nákup základných potravín, aby mohli mať aj v týchto rodinách krásne a štedré
Vianoce. Pomoc vo forme šatstva budeme riešiť až teraz po novom roku, keďže
pre krátkosť času sme to pred Vianocami nestihli. Naša pomoc pokračuje aj počas
roka, preto ak by niekto z Vás cítil potrebu podeliť sa, môžete ma kontaktovať
osobne alebo na č.t. 0915904674. Nech Vás dobrý Boh požehná a odplatí Vám
štedrosť srdca.
S úctou
Mária Čopová, koordinátorka farskej charity

