FARNOSŤ SV. KRÍŽA SNINA, NÁMESTIE JÁNA PAVLA II. 858/1, 069 01
DEKAN
– FARÁR: ThLic. Allan Tomáš
Dekan
– farár:
KAPLÁNI: Mgr. Martin Rečlo, Mgr. Martin Murajda

V CEZROČNOM OBDOBÍ
48 34. NEDEĽA
NEDEĽA KRISTA KRÁĽA
25. n o v e m b e r 2 0 1 8

21. ročník

„ Mo j e k rá ľo vs t vo n i e j e z t o hto sv e ta . “

(Jn 18, 36)

Podľa Písma Kain, ktorý zabil svojho brata Ábela, založil aj prvé mesto (porov. Gn 4, 17).
Od tej chvíle bolo násilie súčasťou každého známeho kráľovstva na svete. Takmer každý vládca,
na ktorého si spomenieš, použil nejakú formu násilia na „zachovanie pokoja“ a udržanie svojej
moci. Ešte aj veľký kráľ Dávid radil svojmu synovi Šalamúnovi, aby vyvraždil svojich
politických oponentov a tým po jeho smrti upevnil svoju vládu (porov. 1 Kr 2).
Niet divu, že Ježiš povedal, že jeho kráľovstvo nie je z „tohto sveta“! On prišiel ako „Knieža
pokoja“ (Iz 9,5), nie ako vypočítavý diktátor. Preto je dnešný sviatok Krista Kráľa taký
výnimočný. Je oslavou nového druhu kráľa – Kráľa, ktorý nastoľuje nový druh kráľovstva.
Ježišovo kraľovanie sa nepodobá kraľovaniu iných kráľov. Namiesto toho, aby na svojich
ľudí použil svoju moc, on sa podriadil ich moci – aj keď to znamenalo nechať sa nimi zabiť.
A pretože odmietol pokušenie panovať nad svojím ľudom, Boh ho pozdvihol a ustanovil ho
za jediného pravého kráľa nad celým stvorením.
A v akom kráľovstve je to Ježiš kráľom? V kráľovstve obrátených sŕdc - je to kráľovstvo
ľudí, ktorí sa zriekli hriechu a násilia a ktorí sa usilujú žiť v pokoji a spravodlivosti.
Nie sme, samozrejme, dokonalí. Stále páchame hriechy. Stále sa uchyľujeme k násiliu – hoci
len k jeho jemnejším formám - , aby sme získali to, čo chceme. No namiesto toho, aby sa nám
Ježiš, náš Kráľ, vyhrážal násilím, on s nami zaobchádza láskavo a nečakane, nezaslúžene,
ba priam škandalózne milosrdne. Obmäkčuje naše srdce a žiada nás, aby sme sa navzájom
milovali tak, ako nás miluje on – pokorne, uprednostňujúc pred sebou tých druhých.
Ježiš, Kráľ vesmíru, prišiel premôcť hriech láskou, násilie pokojom a nespravodlivosť
milosrdenstvom. Toto kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ono je oveľa krajšie a slávnejšie!
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
26. 11.

Č:Zjv 14, 1-3.4b-5
Ev: Lk 21, 1-4
Kornel

UT
27. 11.

Č: Zjv 14, 14-19
Ev: Lk 21, 5-11
Milan

ST
28. 11.

Č: Zjv 15, 1-4
Ev: Lk 21, 12-19
Henrieta

ŠT
29. 11.

Č: Zjv 18, 1-2.21-23;
19, 1-3.9a
Ev: Lk 21, 20-28
Vratko

PI
30. 11.

Sv. Ondrej, apoštol
Č: Rim 10, 9-18
Ev: Mt 4, 18-22
Ondrej, Andrej

SO
1. 12.

Č:Zjv 22, 1-7
Ev: Lk 21, 34-36
Edmund

NE
2. 12.

1. adventná nedeľa
Č1: Jer 33, 14-16
Č2: 1 Sol 3, 12-4,2
Ev: Lk 21, 25-28.34-36
Bibiána

ČAS

6.30
7.45
18.00
6.30
16.00
17.00
18.00
6.30

7.45
17.30
18.00
6.30
15.00
16.00
17.30
6.30

18.00
8.00
8.45
8.00
17.00
6.00
7.30
9.00

9.00
10.30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Štefan Karaščák
+ Jozef, Anna Čopíkoví a ich rodičia
CSŠ
+ Alica Vassová; + Gabriela Stanková
ZBP Peter, 25 r.ž.
+ Zuzana, Michal Durkotoví, syn Michal
Nemocnica
Pobožnosť ZZM
+ Mária, Jozef Kráľoví; + Katarína Holotová
+ MUDr. Vincent Lukáč;
+ MUDr. Vladimír Muravský
+ Irena, nedož. 70 r.; + Pavol Kirňák
CSŠ
Stakčín
+ Juraj Kovaľ; + Ladislav Galanda
+ z rod. Karola Savku; + Ján Obšatník
+ Mária, Rozália, Ján Kurila
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Jozef a Andrej; + František Dobeš
+ Andrej st., ml., Anna, Štefan Kirňák;
+ Štefan Špitalik, nedož. 81 r. a manž. Anna
ZBP Milan, 70 r.ž.
ZBP Anny, 80 r.ž.
Fatimská sobota
RB, NSPM
+ Miroslav Koban
Stakčín
+ Július, Alžbeta Kováčoví; + Jozef Špitalik
ZBP Martiny, obrátenie a pokoj v rodine
ZBP Kataríny Savkovej, 70 r.ž.;
za uzdravenie Olívie
Stakčín
ZBP Peter, 40 r.ž. a rod.;
ZBP Jozefa, 50 r.ž. a rod.
+ Štefan Vološin;
+ Agnesa a Mikuláš Charitunoví

Nemocnica

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
30.11.2018
1.12.2018
2.12.2018

ČAS
18.00
8.00
8.45
6.00
7.30
9.00

LEKTORI
Bianka Mudzová / Miroslava Jurová / p.k.Martin Rečlo
sv. ruženec – Mgr. Gabriela Zápotoková
sv. omša – s. Blandína
manželia Pavlíkoví
manželia Homzoví
Ing. Štefan Nevoľník a Mgr. Daniela Mariničová

MILODARY
na kostol: z krstu A. Rujaka 50 €.

ŽALM
Eva Mária Karľová
Anna Mária Čopíková
RNDr. Jozef Lojan
MUDr. A. Rosoľanková
Eduard Ferenc

OZNAMY
1. Úprimná vďaka za vaše milodary, ktoré ste dnes obetovali pri pravidelnej mesačnej
zbierke na kostol a potreby farnosti (t. č. vydanie knihy o farnosti).
2. V utorok 27.11. máme sviatok Panny Márie Zázračnej Medaily. O 17:00 namiesto
večeradla bude spoločná modlitba ruženca s pobožnosťou a po nej slávnostná
sv. omša, na ktorú vás pozývame a prosíme o účasť všetkých členov ZZM. Všetky
potrebné informácie ZZM môžete hľadať na novej informačnej tabuli na chodbe
pri kancelárii.
3. Spoločne sa v tomto týždni modlievame deviatnik Panny Márie Zázračnej Medaily
i deviatnik k sv. Ondrejovi, patrónovi našej arcidiecézy.
4. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude v stredu 28.11. a v piatok 30.11.
o 19:00.
5. V piatok 30.11. celodenná eucharistická poklona, 18:00 sv. omša s katechézou pre
mladých a birmovancov.
6. Tí, ktorí máte záujem zúčastniť sa celodiecéznych kňazských rekolekcií v sobotu
1.12. v Košiciach, zapíšte sa pri kancelárii. Odchod autobusu bude o 7:00 z parkoviska
pred kostolom.
7. V sobotu 1.12. prvá sobota v mesiaci – Fatimská. O 8:00 sv. ruženec a potom
sv. omša. Pozývame rodiny s deťmi a všetkých mariánskych ctiteľov. Po sv. omši
výmena ružencových tajomstiev.
8. Pozývame deti (5 – 14 r.) na mimoriadny nácvik detského zboru v sobotu 1.12.
o 14:00. Stretneme sa v mládežníckej miestnosti.
9. Upozorňujeme, že večerná sv. omša v sobotu 1.12. bude o hodinu skôr o 17:00.
10. V nedeľu 2.12. bude 1. adventná nedeľa. Pri sv. omšiach budú požehnané adventné
vence, ktoré položte pred oltár. Z dôvodu večerného adventného koncertu RTVS,
ktorý bude vysielaný priamym prenosom z nášho kostola, bude upravený režim
sv. omší takto: sv. omše budú ráno o 6:00, 7:30 a o 9:00. Sv. omša o 10:30 nebude
a večerná o 18:00 sa presúva na sídlisko do farnosti Božieho Milosrdenstva. Keďže je
prvá nedeľa, pobožnosť bude v závere ranných sv. omší o 6:00 a 7:30.
11. Upozorňujeme, že z dôvodu priameho prenosu adventného koncertu v nedeľu 2.12.
parkovanie pred kostolom na parkovisku nebude možné kvôli prenosovým vozom.
12. Na prvú adventnú nedeľu pri sv. omšiach koná sa zbierka na charitu. Úprimná
vďaka.
13. V predvečer prvej adventnej nedele a v prvú adventnú nedeľu členky Duchovnej
rodiny pripravili každoročný adventný jarmok, na ktorom si budete môcť zakúpiť
na chodbe pri kancelárii výrobky ich vlastnej tvorby, t. j. adventné vence, ikebany
a iné milé pozornosti. Pozývame vás.
14. Od prvej adventnej nedele si môžete v sakristii zakúpiť vianočné oblátky (1euro).
15. Lístky na adventný koncert RTVS v nedeľu 2.12. si môžete od pondelka večera
vyzdvihnúť v sakristii alebo v kancelárii počas úradných hodín nasledujúce dni. Lístky
nie sú cenovo ohraničené, ide o dobrovoľný príspevok na kostol.
16. Na stolíkoch pri Spravodaji si môžete vziať do svojich domácností farský nástenný
kalendár, cena 2 eurá.
17. Dávame do pozornosti snúbencom, ktorí plánujú v nasledujúcom roku 2019 uzavrieť
sviatostné manželstvo, aby si všimli termíny kurzov prípravy na farskej stránke
a na nástenke a nahlásili sa v kancelárii FÚ alebo u manželov Čopových (0905970956
alebo email: copovi.jm@gmail.com).
18. Pozývame všetkých - deti i animátorov, ktorí chcú ísť tento rok koledovať s Dobrou
novinou na stretnutie, ktoré bude 25.11.2018 (t.j.dnes) o 14:00 h v mládežníckej
miestnosti.
19. Pozývame deti na adventné stretko, ktoré bude 1.12. o 10:00 h (cca do 14:00 h) v
mládežníckej miestnosti. Prineste si so sebou niečo na jedenie a pitie. Kontakt.:
Mgr. Mária Kohutová 0908890495.
20. V sobotu 8.12. o 14:00 h pozývame miništrantov a zároveň chlapcov, ktorí by chceli
začať miništrovať na spoločné stretko v CCVČ.
21. Kancelária v úradných hodinách. (Od 26.11. do 30.11. p. dekan sa zúčastňuje
duchovných cvičení.)

