Rubrika pána dekana
Zo života Cirkvi

Od tohto roka sa bude sláviť v celej Cirkvi latinského obradu povinná liturgická spomienka
Panny Márie, Matky Cirkvi. Jej termínom bude pondelok po Turíčnej nedeli, tradične
označovaný ako Svätodušný pondelok. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí
to ustanovila 3. marca zverejneným dekrétom s podpisom prefekta kardinála Roberta Saraha
z 11. februára 2018. V úvode dekrétu čítame: „Radostná úcta, ktorú prechováva súčasná
Cirkev voči Matke Božej, vo svetle reflexie nad Kristovým tajomstvom a nad svojou vlastnou
podstatou, nemohla zabudnúť na postavu Ženy (por. Gal 4,4), Panny Márie, ktorá je Matkou
Kristovou a zároveň Matkou Cirkvi.“
O tejto úcte už vo svojich dielach hovoril sv. Augustín a aj sv. Lev Veľký, pripomína ďalej
dekrét. V novodobej histórii Cirkvi v tejto súvislosti stojí za zmienku 21. november 1964, kedy
blahoslavený Pavol VI. na záver tretieho zasadnutia II. vatikánskeho koncilu prehlásil
Blahoslavenú Pannu Máriu za «Matku Cirkvi, čiže celého kresťanského ľudu, tak veriacich ako
aj pastierov, ktorí ju volajú najmilovanejšia Matka».
Kardinál Sarah vysvetlil výber termínu liturgického dňa v tesnej blízkosti Turíc: „Pri zvážení
dôležitosti tajomstva duchovného materstva Márie, ktorá sa počnúc očakávaním Ducha
Svätého na Turíce (porov. Sk 1,14) nikdy neprestala matersky starať o Cirkev putujúcu v čase,
pápež František ustanovil, že v pondelok po Zoslaní Ducha Svätého bude spomienka Panny
Márie, Matky Cirkvi záväzná pre celú katolícku Cirkev rímskeho obradu. Je zrejmé
prepojenie medzi turíčnou vitalitou Cirkvi a materskou starostlivosťou Márie voči nej.“
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Svätec týždňa

Sv. Rita z Cascie sa narodila v Roccaporene pri Cascii v Taliansku. Už od útleho veku nosila
v srdci túžbu stať sa mníškou. Jej rodičia na ňu však naliehali, aby sa vydala za muža, ktorý
však – ako sa ukázalo neskôr – bol k nej veľmi krutý. Mala vtedy len dvanásť rokov. Následne
prežila osemnásť veľmi smutných a namáhavých rokov. Mala dvoch synov. Nakoniec
ovdovela, jej muž bol zavraždený v bitke. Obaja synovia taktiež zomreli. Ona v srdci stále mala
túžbu z detstva, a tak zašla do augustiniánskeho kláštora v Cascii. Neprijali ju však, kvôli tomu,
že bola už vdova. Naveľa však spravili výnimku a v roku 1413 Rita mohla vstúpiť do kláštora.
Čoskoro sa stala známou kvôli tomu, že žila prísnym životom, modlila sa a pomáhala v rámci
svojich síl každému, kto to potreboval. Trpela však chronickou chorobou. Znášala to všetko
ako obetu Bohu. Uprostred utrpenia mala viaceré zjavenia. Dostala rany po tŕňovej korune.
Zomrela 22. mája 1447 v Cascii. Na jej príhovor sa stalo veľa zázrakov. Kanonizovaná bola
v roku 1900. Uctieva sa ako patrónka v beznádejných situáciách. Cascia patrí k najväčším
pútnickým miestam v Taliansku, dnes je centrom úcty sv. Rity a miestom zmierenia.

Z Katechizmu katolíckej cirkvi

1. Čo sa vyžaduje, keď jeden z manželov nie je katolík?
Aby miešané manželstvá (medzi katolíkom a pokrsteným nekatolíkom) boli dovolené,
je potrebné povolenie cirkevnej vrchnosti. Aby manželstvá s rozdielnosťou kultu (medzi
katolíkom a nepokrsteným) boli platné, vyžaduje sa dišpenz. V každom prípade je podstatné,
aby manželia nevylučovali prijatie cieľov a podstatných vlastností manželstva a aby katolícka
stránka potvrdila záväzky, s ktorými má byť oboznámená aj druhá stránka, zachovať svoju
vieru a zabezpečiť krst a katolícku výchovu detí.
2. Aké sú účinky sviatosti manželstva?
Sviatosť manželstva dáva vznik trvalému a výlučnému zväzku medzi manželmi. Sám Boh
spečaťuje súhlas manželov. Preto uzavreté a manželským úkonom zavŕšené manželstvo medzi
pokrstenými nemôže byť nikdy rozviazané. Okrem toho táto sviatosť udeľuje manželom milosť
potrebnú na dosiahnutie svätosti v manželskom živote a na zodpovedné prijatie detí a na ich
výchovu.
3. Aké hriechy vážne protirečia sviatosti manželstva?
Sviatosti manželstva vážne protirečia: cudzoložstvo, polygamia (mnohoženstvo), ktorá
je v rozpore s rovnakou dôstojnosťou muža a ženy a s jedinečnosťou a výlučnosťou manželskej
lásky, odmietnutie plodnosti, ktorá zbavuje manželský život daru detí, rozvod, ktorý
je previnením proti nerozlučiteľnosti.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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DÝCHAJ VO MN E, DUCHU S VÄ TÝ
Dýchaj vo mne,
Duchu Svätý,
aby moje myšlienky boli sväté.
Povzbudzuj ma,
Duchu Svätý,
aby moje skutky boli sväté.
Pomáhaj mi,
Duchu Svätý,
aby som miloval, čo je sväté.
Posilňuj ma,
Duchu Svätý,
aby som chránil, čo je sväté.
Ochraňuj ma,
Duchu Svätý,
aby som nikdy nestratil,
čo je sväté. Amen.
Svätý Augustín

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
21. 5.

Turíčny pondelok
Panny Márie, Matky
Cirkvi
Č: Jak 3, 13-18
Ev: Mk 9, 14-29
Zina

UT
22. 5.

.
Č: Jak 4, 1-10
Ev: Mk 9, 30-37
Júlia, Juliana

ST
23. 5.

Č: Jak 4, 13-17
Ev: Mk 9, 38-40
Želmíra

Náš Pán Ježiš Kristus,
najvyšší a večný kňaz
Č: Jer 31, 31-34
Ev: Mk 14, 22-25
Ela

ŠT
24. 5.

PI
25. 5.

Č: Jak 5, 9-12
Ev: Mk 10, 1-12
Urban, Vanesa

SO
26. 5.

Sv. Filip Neri, kňaz
Č:Jak 5, 13-20
Ev:Mk 10, 13-16
Dušan

ČAS

6.30
17.30
18.00
6.30
16.00
17.00
18.00
6.30
7.45
18.00
6.30
15.00
16.00
17.30
6.30
17.30
18.00
6.30

NE
27. 5.

9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
24.5.2018
25.5.2018
27.5.2018

ČAS
17.00
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Petronela a Michal Kislíkoví, Ladislav
+ Michal Karaščák, nedož. 76 r., rodičia a syn;
+ Helena, Juraj, Mária a Michal Staruchoví
Stakčín
+ Štefan Čopík, 1.výr.; + Mária Pčolová
+ Anna a Jozef Gajdoš a z rod. Tomášovej
+ Štefan Pčola, 20.výr. a manž Anna,
vnuk Radoslav
Nemocnica
Večeradlo
+ Mária Štofíková; + Martin Lacko
ZBP Márie a rod.
+ Emília Karľová; + Mária Bajusová
CSŠ
+ Štefan Kepič a svokrovci;
+ Anton Malec, Žofia
ZBP Alžbety Hausovej, 75 r.ž.
+ Emil Bobák, 5.výr.; + Peter a Anna Pčoloví
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat. liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Mária Diňová, 10.výr a rodičia.;
+ Mária Haričová
ZBP Andrea a Pavol Gičoví
+ Michal Kováč a Mária Molnárová;
+ Štefan Pokšaj, 1.výr.
Stakčín
+ František Štofik
+ Jozef Onufer; + Alica Vassová, nedož.80 r.
ZBP Anny Jankajovej, 60 r.ž.

18.00 + Katarína a Juraj Kovaľoví
7.30

8. nedeľa v cezročnom
období – Nedeľa Najsvätejšiej Trojice
Č1: Dt 4, 32-34.39-40
Č2: Rim 8, 14-17
Ev: Mt 28, 16-20
Iveta

OZNAMY

ZBP Kataríny 40 r.ž.;
poďak. a ZBP Sabíny, 18 r.ž.
ZBP Magdalény, 50 r.ž. a jej rod.;
ZBP Daniela a Kamily
Stakčín
Nemocnica
ZBP Lenky a Martina, 10 r.sp.ž.;
ZBP Juraja, 50 r.ž. a rod.
ZBP rod. Guľakovej

LEKTORI
sv. ruženec - CMŠ
sv. omša - Ing. Anna Čopíková
Maroš Kohút / sk. kaplána Martina
manželia Pľutoví
Mgr. Daniel Gavura a Mgr. Dana Šalachová
manželia Kirňákoví

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

1. Úprimná vďaka za vaše milodary, ktoré ste dnes obetovali
pri pravidelnej mesačnej zbierke na kostol.
2. Dnešnou Turíčnou nedeľou sa končí veľkonočné obdobie,
od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
3. Po sv. omšiach si môžete pri kancelárii zakúpiť knihu
od Mons. Mariána Čižmára o kardinálovi Tomkovi, alebo aj počas
týždňa v kancelárii FÚ (30 €).
4. V pondelok 21.5. slávime Turíčny pondelok a zároveň sviatok
Panny Márie, Matky Cirkvi, ktorý zaviedol do liturgického
kalendára pápež František svojím rozhodnutím zo dňa 3.3.2018.
Pozývame vás k účasti na sv. omši.
5. V utorok 22.5. o 16:00 v nemocničnej kaplnke sa uskutoční
duchovná obnova pedagógov CSŠ, CMŠ a CCVČ.
6. V stredu 23.5. po večernej sv. omši sa uskutoční skúška chrámového zboru.
7. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude v stredu 23.5. o 19:00.
8. Vo štvrtok 24.5. slávime sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného
Kňaza. Pozývame vás k účasti na sv. omši. Večerná sv. omša o 17:30 je s katechézou
pre deti. (Deti majú mať v pracovnom zošite vyplnenú poslednú úlohu Zoslanie Ducha
Svätého – Turíce)
9. V piatok 25.5. celodenná Eucharistická poklona, o 17:45 ukončenie poklony,
18:00 sv. omša s katechézou pre mladých a birmovancov.
10. V piatok 25.5. popoludní od 15:30 záverečné preskúšanie birmovancov v kancelárii
FÚ. Po večernej sv. omši stretnutie rodičov birmovancov v kostole. Prosíme, nakoľko
ide o organizačné pokyny pred birmovkou, aby sa tohto stretnutia zúčastnil aspoň jeden
z rodičov.
11. V sobotu 26.5. bude pre birmovancov program duchovnej prípravy na sviatosť
birmovania, ktorý začne o 9:00 na cirkevnej spojenej škole. Program povedie o. Peter
Kuriško, kaplán UPC v Košiciach spolu s mladými a potrvá do 17:00. Obed bude
zabezpečený, birmovanci nech si prinesú so sebou niečo na občerstvenie.
12. Budúca nedeľa je nedeľou Najsvätejšej Trojice.
13. Riaditeľka Cirkevnej materskej školy sv. Márie Goretti v Snine vyhlasuje výberové
konanie na pracovné miesto kuchárky v ŠJ. Informácie o podmienkach výberového
konania sú na nástenke pred kostolom alebo v Cirkevnej MŠ.
14. V pondelok 21. mája o 17:00 sa
B L A H O ŽE L A N I E
v kinosále Domu kultúry v Snine
Všetko najlepšie
uskutoční
benefičný
koncert
„Martinko“. Finančný
výťažok k narodeninám p. kaplánovi
z dobrovoľného vstupného bude Martinovi Rečlovi (22.5.),
venovaný pre 3 – ročného, zdravotne pevné zdravie a veľa chuti
postihnutého Martinka na úhradu
i elánu do ďalšej služby
nevyhnutného
rehabilitačného vo vinici Pánovej vyprosuje
pobytu.
a želá celá osádka fary spolu
15. Kancelária v úradných hodinách
s mladými, miništrantmi
(v stredu p. dekan).
a veriacimi.

Oznamy ABU

NEDEĽA, 20.05.2018 (Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť)
„Pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi v kampani „SILA DALITSKÝCH
ŽIEN“ upozorňuje na diskrimináciu indických kresťanov a zároveň inšpiruje k prehĺbeniu vlastnej
viery. Osobné svedectvo predstaví Indka Sherin A. Devanantham na www.pomoctrpiacim.sk
a v bezplatnom časopise ACN.“
NEDEĽA, 27.05.2018 (Najsvätejšia Trojica, slávnosť)
„SILA DALITSKÝCH ŽIEN“ je iniciatíva pápežskej nadácie ACN Slovensko - Pomoc trpiacej
Cirkvi, ktorá upozorňuje na diskrimináciu indických kresťanov, inšpiruje Slovákov k prehĺbeniu
vlastnej viery a k pomoci. Informácie na www.pomoctrpiacim.sk a v bezplatnom časopise ACN.“

Sviatosť manželstva chcú prijať
Mimo farnosti
Peter Ľonc, býv. v Snine a Mária Provázková, býv. v Prešove, sobáš 26.5. o 15:00 - konkatedrála
Bc. Michal Andraško, býv. v Lukačovciach a Nikola Tokárová, býv. Snina, sobáš 2.6.
Peter Šepeľa, býv. v Snine a Adriana Ďabolková, býv. v Košiciach – Krásna nad Hornádom, sobáš 9.6.

