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36 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
2. s e p t e m b e r 2 0 1 8

21. ročník

MY DLO VÉ BUB LI NY
Všetky deti majú rady mydlové bubliny. Dokonale guľatý tvar, množstvo farieb,
vznášanie sa vo vzduchu. Žiaľ, každá z nich veľmi rýchlo praskne a neostane z nej
nič. Vlastnosti mydlovej bubliny sú porovnateľné so zbožnosťou farizejov. Situácia
musela byť dosť vážna, keď Ježiš hovorí, ich srdce je ďaleko od Neho. Dnes sú nám
už cudzie obyčaje náboženských skupín tej doby. Niekedy až nadobúdame dojem,
že my sme vlastne tí dobrí Kristovi učeníci, ktorí pochopili, čo chcel v dnešnom
evanjeliu povedať. Pravda je však taká, že nie zriedkavo sa podobáme na farizejov
a podobne ako oni si vytvárame svoj vlastný systém zbožnosti. Viera však obsahuje
v sebe viac ako len zopár zvykov ktoré sú vo vnútri prázdne ako mydlové bubliny.
Čo s tým? Zrušíme zvyky, aby sme našli nejakú „inú“ vieru? Určite nie. Práve
naopak, pokračujme vo všetkom, čo je navonok pekné. Nezabúdajme však dať tomu
srdce uvedomením si toho, prečo to tak robíme.
Keď ideme v nedeľu do kostola v sviatočných šatách, tak to nie je preto, lebo tu je
taký zvyk, ale je to z úcty ku dňu Pána; keď sa pomodlíme s rodinou pred jedlom, tak
to nie je preto, že je to milý zvyk, ale preto, že nám záleží, aby Pán bol s nami
v každej chvíli; keď sa zdravíme katolíckym pozdravom, tak to nie je preto, že sa to
na určitých miestach sluší, ale preto, že skutočne týmto pozdravom chcem chváliť
Boha. Pochopme, čo to znamená naozaj uctievať Pána srdcom, nielen perami.
Nehľaďme na to, čo vidno navonok, hľadajme v našej viere pevné jadro.
Jozef Barlaš
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
3. 9.

Sv. Gregor Veľký, pápež
a uč. Cirkvi
Č: 1 Kor 2, 1-5
Ev: Lk 4, 16-30
Belo

UT
4. 9.

Č: 1 Kor 2, 10b-16
Ev: Lk 4, 31-37
Rozália

ČAS

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Ján Avuk
6.30
+ Anna Macková, Andrej st., ml., Štefan Kirňák
9.00 Veni Sancte

18.00 + Anna a Ján Terpákoví
6.30 + Štefan Bajus
16.00
17.00
18.00

ST
5. 9.

Č: 1 Kor 3, 1-9
Ev: Lk 4, 38-44
Regína

ŠT
6. 9.

Č: 1 Kor 3, 18-23
Ev:Lk 5, 1-11
Alica

PI
7. 9.

Sv. Marek Križin, Melichar
Grodziecki a Štefan Pongrácz, kňazi, mučeníci
Č: 1 Kor 4, 1-5
Ev: Lk 5, 33-39
Marianna

SO
8. 9.

NE
9. 9.

Narodenie Panny Márie
Č: Mich 5, 1-4a
Ev: Mt 1, 1-16.18-23
Miriama
23. nedeľa v cezročnom
období
Č1:Iz 35, 4-7b
Č2: Jak 2, 1-5
Ev: Mk 7, 31-37
Martina

6.30
17.30
18.00
6.30
15.00
16.00
17.30
6.30
17.30
18.00
6.30
18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

+ Rozália, Jozef Jankajoví, synovia a dcéra
Nemocnica
Večeradlo
+ Jozef a Katarína Mariničoví, dcéra Mária;
+ František Jastrabský
+ Ján Kováč, 1.výr.; + Michal (nedož.82 r.)
+ Ján, Helena Krivjančinoví;
+ Ján, Anna Harmaňošoví
Stakčín
+ Mária Salajová; + Martin Hanc
+ Jozef Kovaľ
+ Jozef Aľušik, Ul. Jána Bottu
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat. liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Juraj Dunaj; + František Gajdoš
+ Marcela Pošmourna a rodičia;
+ Helena Kozejová, syn Jozef a Ján
BBSJ
Stakčín
+ Ján Gerboc;
+ Margita Mariničová, nedož. 74 r.ž.
ZBP František, 75 r.ž. a rod.
+ Ján Haburaj; + Peter Grecko
+ Margita Hudáková;
+ Jozef, Mária Gáboroví
na úmysel celebranta
ZBP rod. Hancovej; ZBP Anna, 65 r.ž. a rod.
Stakčín
Nemocnica
ZBP rod. Šimonovej;
za novomanž. Eliašových;
ZBP Daniely a Jána Aľušíkových, 25 r.sp.ž.
+ Jozef a Mária; + Jozef a Pavol

ČAS
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
manželia Jankoví
Oliver Semko a Valéria Fundáková
manželia Harakaľoví

MILODARY
na kostol: z pohrebu F. Dobeša 100 €.

NOVÁ BLAHOSLAVENÁ
ALŽBETA EPPINGEROVÁ - MATKA ALFONZA MÁRIA
Zakladateľka Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa
*9.9.1814 – †31.7.1867
Alžbeta Eppingerová pochádzala z hlboko zbožnej katolíckej
rodiny vo Francúzsku, v kúpeľnom meste Niederbronne z 11-tich
detí. V mladých rokoch to bolo nenápadné dievča, často choré
a prijímalo pritom veľa návštevníkov, niekedy až 80 osôb v priebehu
dňa. Mnohých prilákali šíriace sa chýry o mladej žene, iní túžili
počuť objasňujúce slovo o vlastnej budúcnosti. Jej dobrá kresťanská
výchova, jej choroby, duševné i telesné utrpenia, mimoriadne dary
a omilostenia boli vzácnymi činiteľmi, ktorými si Boh poslúžil, aby ju formoval a použil
na uskutočnenie svojich plánov. Jej vyvolená duša a výnimočná osobnosť zanechali na všetkých,
ktorí sa k nej priblížil silný a blahodarne pôsobiaci dojem, lebo bola vychovávaná v škole
Vykupiteľa a v škole Jeho kríža.
Žena s pohľadom upretým na kríž, hľadajúc Boha v trpiacich a núdznych, stáva sa svetlom
Božej lásky a ukazovateľom cesty k Bohu. Jej hľadanie neskončilo, pokračuje v tých, ktorých si
Boh povolal pre začaté dielo a ešte aj v budúcnosti povolá.
Dňa 28.8.1849 Alžbeta Eppingerová so súhlasom biskupa Rässa založila rehoľné spoločenstvo
a pri obliečke prijala rehoľné meno Alfonza Mária.
Kongregácia sa rýchlo vzmáhala počtom. Poslanie sestier Božského Vykupiteľa bolo v roku
1866 potvrdené cirkevnou autoritou.
V súčasnosti sestry pôsobia na 4 kontinentoch. Na Slovensku bol zriadený prvý dom v roku
1875 v Nových Zámkoch. Postupne sa zriaďovali ďalšie rehoľné domy. Do našej farnosti prišli
rehoľné sestry v roku 1968. Súčasne rehoľné sestry dnes vykonávajú rôzne apoštolské úlohy
a spolupracujú s laickými členkami pod názvom Duchovná rodina.
Všetci sme naplnení radosťou keď vidíme, že proces blahorečenia našej Zakladateľky je
ukončený. Blahorečenie nie je dôležité iba pre naše rehoľné spoločenstvá a pre laických členov,
ale oveľa viac pre Cirkev.
Samotný akt blahorečenia vykoná prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo
Amato v nedeľu 9. septembra 2018 o 14.30 vo francúzskom Štrasburgu, v Katedrále Notre
Dame de Strasbourg. V CCVČ bude možnosť sledovať priamy prenos na veľkoplošnej obrazovke.
Srdečne pozývame.

Sviatosť manželstva chcú prijať

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
9.9.2018

OZNAMY
1. Upozorňujeme, že v dnešnú nedeľu večerná sv. omša nebude.
2. Pozývame všetkých farníkov na dnešný Farfest.
3. Zajtra, v pondelok 3.9. o 9:00 hod. bude sv. omša Veni Sancte pre žiakov a študentov CSŠ,
CMŠ, CCVČ, rodičov a zamestnancov cirkevných inštitúcií.
4. Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno i večer pred sv. omšou. Pozývame
k spovedi zvlášť žiakov, študentov a birmovancov, ktorí začínajú v tomto šk. roku prípravu
k sviatosti birmovania.
5. Chorých navštívime v piatok 7.9. dopoludnia.
6. Od prvého piatku 7.9. bude v našej farnosti znovu každý piatok celodenná Eucharistická
poklona.
7. V závere sv. omše sa v tomto týždni modlíme deviatnik k novej blahoslavenej,
zakladateľke Sestier Božského Vykupiteľa, Sr. Alfonze Eppingerovej.
8. V sobotu 8.9. je sviatok Narodenia Panny Márie, sv. omša ráno o 6:30.
9. V nedeľu 9.9. – Hubertove dni v miestnom kaštieli, začínajú sv. omšou o 9:00 na nádvorí
kaštieľa.
10.Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude v piatok 7.9. o 19:00.
11.Pripomíname, že stále prebieha prihlasovanie do CCVČ na šk. rok 2018/2019. Prihlášky
nájdete na stolíkoch v kostole a v CCVČ.
12.Rovnako aj rodičia detí 5-6 ročných (rok nar. 2012-2013) môžu zapísať svoje dieťa
na krúžok „S najmenšími k Bohu“ – náboženstvo prebiehajúce priamo v materskej
škole a to vypísaním prihlášky, ktorú dostanú v MŠ alebo v CCVČ. Zápis trvá do 13.9.2018.
13.Pripomíname stredoškolákom, ktorí sa nestihli prihlásiť na prípravu k sviatosti
birmovania, aby tak urobili čo najskôr. Prihlášky nájdete v CCVČ.
14.Kancelária v úradných hodinách (streda – p. dekan, piatok – zatvorená).

ŽALM
Eduard Ferenc
Lucia Mariničová
Pavol Ľonc

Radoslav Dudo, býv. v Jabloni a Zuzana Buriková, býv. v Snine, sobáš 8.9. o 14:00
Jozef Goffa, býv. v Ďapalovciach a Miriama Majerníková, býv. v Košiciach, sobáš 8.9. o 15:00
Peter Cséplö, býv. v Košiciach a Soňa Jušková, býv. v Snine, sobáš 8.9. o 16:00
Peter Gajdoš, býv. v Belej nad Cirochou a Jana Karaniková, býv. v Snine, sobáš 15.9. o 15:00
Tibor Hirják, v Pichnom a MUDr. Veronika Rodzenáková, býv. v Žiline, sobáš 22.9. o 16:00
Mimo farnosti:
Peter Filip, býv. v Snine a Anna Hasičová, býv. v Zempl. Hámroch, sobáš 22.9.
Ing. Štefan Salaj, býv. v Snine a JUDr. Zuzana Kondisová, býv. v Humennom, sobáš 22.9.
Ing. Lukáš Zuščák, býv. v Snine a Mgr. Martina Holubová, býv v Benkovciach, sobáš 22.9.
Štefan Krug, býv. v Snine, a Martina Ondrušková, býv. v Krásne/Kysucou, sobáš Krásno/Kysucou

