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33 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
12. a u g u s t 2 0 1 8

21. ročník

SKÚSTE A PRESVEDČTE SA, AKÝ DOBRÝ JE PÁN

Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

„Vstaň a jedz“ (1 Kr 19, 5)
Eliáš bol skľúčený, lebo kráľovná Jezabel nariadila jeho
zabitie. Pritom len pred pár dňami prežíval úžasné chvíle.
V akomsi duchovnom „dueli“ vyhral nad štyrmi stovkami
Bálových prorokov.
Ako rýchlo Eliáš z jasotu skĺzol do hlbokej depresie!
Od nebojácnej dôvery v Boha klesol k strachu o svoj život.
Necítil sa už ako zvláštny vyslanec Boha, ale ako neužitočný
a zbytočný človek. Bolo to také zlé, že prosil Boha, aby mu odňal život.
V tejto temnej chvíľke Boh poslal Eliášovi jedlo a anjela. A tento anjel mu povedal:
„Vstaň a jedz, lebo máš pred sebou ešte veľkú cestu“ (1 Kr 19, 7).
Tak ako Eliáš aj my prežívame chvíle radosti, ale aj znechutenia. Stretáme sa s rôznymi
ťažkosťami v práci a v rodine a možno pritom strácame svoju dôveru v Boha a máme pocit,
že stále len zlyhávame. Takéto ťažké chvíle dokážu z človeka vysať všetku energiu.
V dnešnom evanjeliu Ježiš ľuďom hovorí, že on je chlieb života, „ktorý zostúpil
z neba“ (Jn 6, 51). Ježiš nám zaobstaral teda ešte lepší chlieb, než bol ten, ktorý daroval
Eliášovi: dal nám Chlieb života, svoje vlastné telo. V Eucharistii nám ponúka svoj život, preto
nikdy nemusíme strácať nádej. V Eucharistii Ježiš slúži nášmu ustráchanému a zlomenému
srdcu. Dokonca aj jednoduché prijatie tohto Chleba nám môže priniesť útechu.
Eucharistia nás inšpiruje k tomu, aby sme sa držali svojej viery, aj keď sme úplne na dne.
Pripomína nám, že Ježiš je človek ako my vo všetkom okrem hriechu. Aj on bol pokúšaný.
Aj on trpel ako my. Sám okúsil, aké je to trápiť sa.
Vezmi teda a jedz s vedomím, že Ježiš je s tebou aj v tých najťažších chvíľach. On ti dá
silu na dlhú cestu, ktorá ťa ešte čaká.
„Pane, ty si môj chlieb života.“
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
13. 8.

Č: Ez 1,2-5.24-28c
Ev: Mt 17, 22-27
Ľubomír
sv. Maximilián Mária
Kolbe, kňaz a muč.
Č: Ez 2, 8-3,4
Ev: Mt 18, 1-5.10.12-14
Mojmír

UT
14. 8.

Nanebovzatie Panny
Márie
Č1: Zjv 11, 19a;12,16a.10a-c
Č2: 1 Kor 15, 20-27a
Ev: Lk 1, 39-56
Marcela

ST
15. 8.

ŠT
16. 8.

Č: Ez 12, 1-12
Ev: Mt 18, 21-19,1
Leonard

PI
17. 8.

Č: Ez 16, 1-15.60.63
Ev: Mt 19, 3-12
Milica

SO
18. 8.

sv. Helena
Č:Ez 18, 1-10.13b.30-32
Ev:Mt 19, 13-15
Helena, Elena

ČAS

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
6.30 + Michal, Štefan, Michal Holotoví

18.00

6.30 + Martin Copák a svokrovci
16.00 Nemocnica
17.00 Večeradlo
18.00 + Štefan Aľušík, Ul. Strojárska
6.30 ZBP Matúša, 40 r.ž. a rod.
16.00 Nemocnica
17.30 Stakčín
17.00

NE
19. 8.

+ Mária Grecková, Jozef Grecko, nedož. 70 r.;
+ Štefan Maškulík, 40.výr. a rodičia

18.30 + Anna a Martin Kovaľoví, syn Marián
6.30
15.00
16.00
17.30
6.30
17.30
18.00
6.30
18.00
7.30

20. nedeľa v cezročnom
období
Č1: Prísl 9, 1-6
Č2: Ef 5, 15-20
Ev: Jn 6, 51-58
Lýdia

+ Jozef Mihok, 1.výr.;
+ Margita Paprčková r.Čopíková

9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

+ Mária Zuščáková;
+ Štefan Gábor nedož.90 r.
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat. liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Ján Petrík, Ul. Študentská, 10.výr.
+ Ján Špitalik
Stakčín
+ Hana Salajová, 1.výr.
ZBP Viliama
+ Mária Fedáková; + Radoslav Pčola;
+ Helena a Ján
+ MUDr. Vincent Lukáč;
+ MUDr. Miroslav Lopatník
poďak. za 45 r.sp.ž. Katarína a Dmitrij
Stakčín
Nemocnica
ZBP Samuel Mikuláško, 20 r.ž. a vnúčatá;
ZBP Petry a Vladislava, 1 r.sp.ž.
ZBP Miriam a rod.; ZBP Jána a Anny, 60 r.sp.ž.;
ZBP Michala, Jarky, Simonky a Peťa

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
15.8.2018
19.8.2018

ČAS
17.00
18.30
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
Jakub a Anna Čopoví
manželia Kirňákoví
manželia Pavlíkoví
manželia Kurťakoví
František a Mária Dunajoví

ŽALM
Eduard Ferenc
Eva Mária Karľová
Simona Špitaliková
Gabriela Gáborová
Mgr. Matúš Rosoľanka

MILODARY
na kostol: z krstu T. Ondika 50 €, E. Cichovičovej 30 €, z pohrebu M. Hanca 50.

OZNAMY
1. V stredu 15.8. máme prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie, viaže nás
účasť na sv. omši tak ako v nedeľu, sv. omše budú ráno 6:30, 17:00, 18:30
a v nemocničnej kaplnke o 16:00. Pri svätých omšiach bude požehnanie bylín
a kvetov.
2. Pozývame mužov, mládencov na celoslovenskú Púť mužov do Gaboltova
19.8.2018. Nahlásiť sa môžete v sakristii alebo u Vladimíra Čopa. Program si
všimnite v Spravodaji.
3. Budúca nedeľa bude tretia nedeľa v mesiaci, pri svätých omšiach koná sa
pravidelná mesačná zbierka na kostol a potreby farnosti.
4. Kancelária v úradných hodinách, v stredu zatvorená (prikázaný sviatok).

Niečo na povzbudenie pre chlapov...

"Keď je po všetkom a nieto už čo dodať, nie je to o tom, koľko gólov
či prihrávok ste dosiahli, alebo koľko trofejí ste získali. Je to o tom, čo ste dosiahli
ako manžel a otec a či ste sa týchto rolí zhostili správnym spôsobom."
Toto nie je výrok zo Sv. písma ani výrok nejakého filozofa, teológa či svätca.
Je to výrok najlepšieho slovenského (pre niektorých svetového) hokejistu všetkých
čias, Stana Mikitu, ktorý nás v utorok navždy opustil a narodil sa pre nebo.
Prečo o tom píšem? Lebo toho úžasného muža zdobila jedna vlastnosť,
a to odvaha. Keby ako osemročný nemal odvahu, neodcestoval by s tetou a strýkom
do Kanady. Keby nemal odvahu, nechodil by, hoci neznalý reči, medzi chlapcov,
ktorí sa mu vysmievali, až kým ho nevzali medzi seba hrať hokej, lebo, ako sám
povedal, „nemali rovnie strany“. Keby nemal odvahu, nezmenil by sa z tvrdého
hráča na najslušnejšieho hokejistu ligy za dva roky (začo získal aj trofej) na základe
toho, že sa ho malá dcérka pýtala, prečo je na striedačke sám (nebola to striedačka,
ale trestná lavica). Priznal pred ňou, že robí veci, ktoré sú zlé. Je ešte veľa
momentov, ktoré by sa tu dali spomenúť, no nie je na to priestor (môžete si to zistiť
v jeho knihe „Naveky Čiernym jastrabom“).
Nám mužom chýba odvaha. Odvaha niečo vo svojom živote meniť, odvaha vyjsť
zo svojho stereotypu. Chceš vo svojom živote niečo zmeniť? Chceš byť lepší
manžel, otec, strýko, kamarát, človek, nasledovník Krista...? Tak zober zvyšky
odvahy a prihlás sa na púť mužov do Gaboltova! Tam mení Ježiš tých, ktorí sa chcú
zmeniť a majú na to odvahu, prostredníctvom modlitieb, prednášok (o. Marián
Kuffa), sv. omše. Prajem všetkým veľa odvahy.
Vladimír Čop
P.S. Dvere do sakristie sú pri spovedniciach.

Sviatosť manželstva chcú prijať
Ján Pčola, býv. v Snine a Zuzana Pitlaničová, býv. v Stakčíne, sobáš 25.8. o 15:00 v Stakčíne
Štefan Charitun, bývajúci v Snine a Eva Pandulová, bývajúca v Snine, sobáš 25.8. o 15:00
Jozef Dunaj, bývajúci v Snine a Slavomíra Parasková, bývajúca v Snine, sobáš 1.9. o 16:00

