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29 15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
15. j ú l 2 0 1 8

21. ročník

„ V ŇOM SI NÁS EŠTE PR ED ST VORENÍ M
S VE TA VY VO LI L “ ( Ef 1, 4 )

Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

Minulý rok v júni OSN odhadlo, že na zemi žije v súčasnosti asi 7,6 miliardy ľudí.
No možno ešte zaujímavejšie bolo číslo 108 miliárd. Toľko ľudí totiž odhadom žilo
na zemi od jej začiatku.
Vieš si teda predstaviť, že ťa ešte pred stvorením sveta Boh medzi tými viac než
108 miliardami ľudí dokonale poznal a vyvolil si ťa na to, aby si bol s ním?
Keď počúvame, že si Boh pred stvorením sveta vyvolil nás, znie to skôr ako pekná
teória. Pod „nás“ si pritom hneď predstavíme nejakú univerzálnu skupinu: Boží ľud,
všetkých veriacich alebo dokonca všetkých ľudí vôbec. No aj keď sme súčasťou týchto
veľkých skupín, nie sme len ich akýmisi anonymnými členmi. Boh nás nemiluje všetkých
len nejako všeobecne. Miluje každého z nás zvláštnym a osobným spôsobom. Aj teba
miluje pre to, kto si. Miluje ťa tým najlepším spôsobom, akým môžeš byť milovaný.
Hoci ti to možno znie až pridobre, aby to bola pravda, dovoľ dnes preniknúť tejto
myšlienke do tvojho srdca. Nezáleží na tom, či bolo na zemi hoci aj 108 triliónov ľudí.
Ty - s tvojimi osobitými črtami a osobnými zvláštnosťami - si bol už od počiatku v Božej
mysli a v Božom srdci. Stvoril ťa so zvláštnym zámerom a túži, aby si s ním bol naveky!
Nad touto úžasnou pravdou sa dá rozjímať aj takto: vezmi si dnešné druhé čítanie
a každé slovko „nás“ nahraď svojím menom. Napríklad: „Nech je zvelebený Boh a Otec
nášho Pána Ježiša Krista, ktorý (tvoje meno) v Kristovi požehnal všetkým nebeským
duchovným požehnaním. Veď v ňom si (tvoje meno) ešte pred stvorením sveta vyvolil,
aby bol/bola pred jeho tvárou svätý/á a nepoškvrnený/á v láske.“ Takto si nanovo prečítaj
celý úryvok a urob to tak niekoľkokrát. Nahlas to vyznávaj. Nech tak Boh rozšíri tvoje
chápanie toho, ako veľmi ťa miluje. A potom sa počas celého dňa kochaj jeho láskou.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

OZNAMY

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
16. 7.

Prebl.Panna Mária
Karmelská
Č: Iz 1, 10ab.11-17
Ev: Mt 10, 34-11,1
Drahomír

UT
17. 7.

sv. Andrej Svorad
a Benedikt, pustovníci
Č: Iz 7, 1-9
Ev: Mt 11, 20-24
Bohuslav

ST
18. 7.

Č: Iz 10, 5-7.13-16
Ev: Mt 11, 25-27
Kamila

ŠT
19. 7.

Č: Iz 26, 7-9.12.16-19
Ev: Mt 11, 28-30
Dušana

PI
20. 7.

Č: Iz 38, 1-6.21-22
Ev: Mt 12, 1-8
Iľja, Eliáš

SO
21. 7.

Č: Mich 2, 1-5
Ev: Mt 12, 14-21
Daniel

ČAS

6.30 + Mária Zuščáková
18.00 + Martina Schoblová a rodičia
6.30 + Marta Golitková, nedož. 100 r.;
+ Ján Špitalik

16.00 Nemocnica
17.00 Večeradlo
18.00 + Hana Salajová
6.30 + Andrej st., ml. Macko;
+ Anna, Štefan Kirňák

17.30 Stakčín
18.00 ZBP Kataríny a rod.
6.30 + Jozef, Mária Čopíkoví
15.00 Večeradlo v nemocničnej kaplnke
16.00 Gr.-kat. liturgia v nemocničnej kaplnke
17.30 + Štefan Čopík, Ul. Komenského 850;
6.30

NE
22. 7.

+ Marián Burik
+ Rozália Kelemecová, syn Daniel;
+ Zoltán a Margita Mezeioví
Stakčín
+ Mária Štofíková; + Radoslav Pčola
+ Mária Pčolová; + Štefan Aľušík, 2.výr.

17.30
18.00
6.30
18.00 + Mária Fedáková; + Jozef Tita
7.30

16. nedeľa v cezročnom
období
Č1: Jer 23, 1-6
Č2: Ef 2, 13-18
Ev: Mk 6, 30-34
Magdaléna

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

ZBP Lukáša a Matúša, 25 r.ž. a celá rod.;
ZBP Kataríny, 65 r.ž. a Jany, 35 r.ž. a vnúčat
ZBP Magdaléna Lempeľová, 60 r.ž. a rod.;
ZBP Anna, Michal, 40 r.sp.ž.
Stakčín
Nemocnica
ZBP Jozef, 70 r.ž. a rod.; ZBP Ján, 35 r.ž.
+ Jozef Mihok

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM

ČAS LEKTORI
7.30 Mgr. Ján Chochrun a Mgr. Jana Šepeľová

22.7.2018

9.00 manželia Homzoví
10.30 manželia Harakaľoví

ŽALM
Mgr. Matúš Rosoľanka
a MUDr. Alžbeta Rosoľanková
Eduard Ferenc
a Eva Mária Karľová
Anton Vass
a Katarína Gáborová

Sviatosť manželstva chcú prijať
Dávid Vasko, býv. v Snine a Barbora Karaščáková, býv. v Snine, sobáš 28.7. o 15:00
Daniel Kuľha, býv. v Snine a Jana Rutrichová, býv. v Snine, sobáš 28.7. o 16:00
Mgr. Marek Vružeňák, býv. v Sobranciach a Mgr. Eva Kapraľová, býv. v Stakčíne, sobáš 28.7.
o 16:00 Stakčín
Dávid Lojan, bývajúci v Snine a Andrea Petrušková, bývajúca v Snine, sobáš 4.8. o 15:00

1. Úprimná vďaka za vaše milodary, ktoré ste dnes obetovali pri pravidelnej mesačnej
zbierke na kostol.
2. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude v stredu 18.7. o 19:00.
3. Odchod autobusu do Gaboltova bude v sobotu 21.7. o 12:00 h z parkoviska
pred kostolom. Návrat v neskorých večerných hodinách.
4. Oznamujeme birmovancom,
že v
CCVČ si môžu vyzdvihnúť DVD
z BIRMOVKY (v prac. dňoch 8:00-16:00).
5. Milé deti, srdečne vás pozývame na denný letný tábor s názvom "HAVAJSKÁ
CESTA", ktorý bude prebiehať v dňoch 6.8.-10.8.2018 v Cirkevnom centre voľného času.
Cena pre členov CCVČ na celý týždeň je 26 eur, pre nečlenov 34 eur. Upozorňujeme, že
prihlásiť sa je možné do 1.8.2018. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v CCVČ, na stolíkoch
pri Spravodaji alebo osobne u Mareka Giča. Bližšie informácie získate na tel č.
0902173923 (Marek Gič).
6. Kancelária v úradných hodinách.

Sviatok Panny Márie Karmelskej (16. júl)

Chceš sa dozvedieť viac o škapuliari? Tento článok, ti k tomu pomôže.
Škapuliar je veľký dar Panny Márie, skrze ktorý ťa chce ochraňovať,
starať sa o teba a pomáhať ti vstúpiť do nebeskej vlasti. Božia Matka ti
dáva iba jednu podmienku – zober ho a nos. Čo znamená toto zober a nos
pre náš život? Čo je to škapuliar?
Čo je to škapuliar? Škapuliar je znamením putovania. Je to znak,
ktorý každému hovorí, kto ho dostal a vystrel po ňom ruky: „Si na ceste“.
Hovorí to v každej chvíli a pripomína cez deň, večer i každé ráno – „Si na
ceste“! Škapuliar, čiže vrchná časť habitu, ktorý sa nosí
v mnohých reholiach, vznikol zo zástery, ktorá sa používala pri práci, aby
boli ochránené ostatné časti oblečenia. Oblieka sa cez hlavu a jedna časť
látky visí na prsiach a druhá na chrbte. Latinské slovo scapulae znamená
plecia, ramená, chrbát.
Odev škapuliara dostali jednotlivé rehole pri zázračných zjaveniach ako znamenie
zvláštnej ochrany Božej Matky, ktorá nositeľom škapuliara vyprosuje veľa Božích milostí.
Táto mimoriadna ochrana Panny Márie bola sľúbená nielen samotným rehoľníkom, ale aj tým,
ktorí sú s nimi duchovne spojení. Preto predstavení jednotlivých reholí založili pri svojich
reholiach zbožné bratstvá aj pre svetských ľudí. Duchovne ich pripojili k svojim reholiam
a urobili ich účastnými na všetkých modlitbách a dobrých skutkoch svojej rehole.
Svätý Otec Ján Pavol II. o škapuliari povedal: „V mladosti som mal veľkú úctu
ku karmelitánskemu škapuliaru. Je krásne, že horlivá matka sa stará aj o odev... Panna
Karmelu, Matka škapuliara nám hovorí o svojej materinskej starostlivosti, o svojej
starostlivosti o naše oblečenie. Oblieka nás v duchovnom zmysle, oblieka nás do Božej milosti
a pomáha nám, aby odev, ktorý nosíme, bol stále biely...“
Oblečením škapuliara vyjadrujeme svoj súhlas, že si berieme Máriu k sebe, do domu
svojho srdca, a celkom sa jej obetujeme, vzali sme na seba povinnosť celkom jej slúžiť.
To však neznamená, že občas sa pomodlíme nejakú modlitbu, alebo si ju príležitostne uctíme,
ale zapájame celý svoj život. Takémuto úkonu sa učíme od samej Panny Márie, ktorá celý svoj
život obetovala Bohu – Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho
slova“ (Lk 1, 38).
Teraz si trochu povieme o počiatkoch vzniku škapuliara a pobožnosti s ním spojenej.
Cirkev v Anglicku bola v 13. storočí vystavená mnohým nepríjemnostiam zo strany vládnucej
moci, a tak aj pre karmelitánsky rád to boli ťažké časy. Rádu hrozila likvidácia, preto vtedajší
generálny predstavený Šimon Stock, ktorý žil v povesti svätosti sa spolu so svojimi
spolubratmi celkom zasvätil Panne Márii. Prosil ju o zvláštne znamenie pomoci
pre karmelitánsky rád, ktorý nosí vo svojom názve jej meno, aby mu udelila privilégiá
a zachovala ho.
Karmelitánska tradícia hovorí, že sv. Šimon Stock, brat Najsvätejšej Panny Márie z hory
Karmel sa k nej vrúcne modlil slovami antifóny: „Flos Carmeli“ – „Kvet Karmelu“. Panna
Mária mu dala odpoveď. Zjavila sa mu obklopená anjelmi v noci z 15. na 16. júla 1251
v kláštore karmelitánov v anglickom meste Cambridge. Ukázala na škapuliar a povedala:
„Milý syn môj, vezmi tento škapuliar svojho rádu, odznak môjho bratstva pre teba
a pre všetkých karmelitánov ako mimoriadne znamenie milosti. Kto v ňom zomrie, nezakúsi
večný oheň. To je znamenie spásy, ochrana v nebezpečenstvách, záruka pokoja a večnej
zmluvy.“

