Rímskokatolícka cirkev, Gréckokatolícka cirkev a Pravoslávna cirkev
v spolupráci s mestom Snina pri príležitosti

Národného týždňa manželstva ponúkajú a pozývajú na tieto akcie:
➢ Športové popoludnie
nedeľa 11. 2. 2018 o 1500 hod.
➢ Film
utorok 13. 2. 2018 o 1800 hod.

➢ Ocenenie manželov
štvrtok 15. 2. 2018 o 1500 hod.

V telocvični Cirkevnej spojenej školy na Švermovej ul.
v Snine si troška „rozhýbeme kosti“.
Film si pozrieme v spoločenskej sále Opus Dei
a pokračovať budeme fašiangovým posedením
pri vínku.

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 Sninskom kaštieli manželom, ktorí spoločnou cestou
kráčajú 50 rokov, poďakuje primátor mesta a
do ďalších rokov spoločného života im
požehnajú duchovní otcovia farností nášho mesta.

➢ Liturgia vopred posvätených darov s katechézou pre manželov a
rozdávaním pôstnej sladkosti Kolivy (na pamiatku sv. Teodora, aby nám slúžila
na posilnenie počas Veľkého pôstu)

piatok 16. 2. 2018 o 1800 hod.

Stretneme sa vo farnosti Matky ustavičnej pomoci
na Pčolinskej ul., moderuje duchovný otec Maroš Prejsa.

➢ Duchovná obnova na tému: Manželstvo ako umenie lásky
sobota 17. 2. 2018 o 900 hod.
Sprevádzať nás bude duchovný otec Štefan Novotný,
stretneme sa v spoločenskej sále Opus Dei.

➢ Sv. omša s obnovením manželských sľubov
nedeľa 18. 2. 2018 o 900 hod.
Rímsko-katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža v Snine.

Organizačné pokyny:
• Na jednotlivých aktivitách
sú vítané manželské páry
i páry a jednotlivci žijúci
mimo sviatostného manželstva
bez rozdielu veku a dĺžky trvania.
• Na akcie v utorok a sobotu
zabezpečujeme občerstvenie,
v sobotu aj obed, preto je dôležité
prihlásiť sa, aby sme ho zabezpečili
v primeranom množstve.
• Nahlásiť sa môžete u Gabiky Jankovej
osobne alebo na t.č. 0915 236 962.
• Viac informácií o NTM
na http /www.ntm.sk/

AKCIA:

50% zľava pre manželské páry
v čase 12.2.-18.2.2018
podmienky: obrúčky na rukách (so sebou),
zľava sa nevzťahuje na alkoholické nápoje.

Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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4. f e b r u á r 2018
5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

21. ročník

PRE VŠETKÝCH SOM SA STAL VŠETKÝM

1Kor 9,22

Ježiš raz svojim učeníkom povedal, že cesta do neba je úzka a je málo tých, čo ju
nachádzajú (Mt 7,14). Povedal však aj: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude
spasený“ (Mk 16,16). To znie trochu mätúco, však? Pravda je taká, že odpoveď
na otázku, koľkí ľudia budú spasení, nepozná nik.
Možno aj preto sa Pavol s takým zápalom venoval apoštolskej práci. Vedel
o nebeskej radosti a nechcel, aby niekomu unikla. A tak sa počas svojho života snažil
stať „všetkým pre všetkých, aby zachránil aspoň niektorých“ (1Kor 9,22).
Pavlovo odhodlanie cítiť aj z toho, že v troch veršoch používa až štyrikrát slovo
„získať“. Pavol chce ľudí „získať“, čiže priviesť ich k Pánovi. Chce urobiť všetko,
čo je v jeho silách, aby spoznali Ježišovu spásu.
Ako môžeme získavať ľudí pre Ježiša? Ako sa môžeme stať všetkým
pre všetkých? Pavol by nám možno povedal, že ak chceme získať športových
fanúšikov, mali by sme sa naučiť hovoriť o športe, aby sme mali na začiatok
spoločnú tému. Povedal by nám, že sa máme naučiť hovoriť o súčasných udalostiach
s dôrazom na Boží plán. Povedal by nám, že sa máme naučiť žiť v chudobe, aby sme
pochopili chudobných, alebo spoznať hlavné záujmy mladých, aby sme sa mohli
vcítiť do ich kože a získať ich.
Pavol svoje učenie vždy prispôsobil kultúre daného mesta. Tak sa dokázal
dotknúť ľudí slovami a obrazmi, ktorým rozumeli. V tom nám môže byť veľkým
príkladom. Nemali by sme byť pre druhých prekážkou na ceste k evanjeliu len preto,
že nepoznáme ich kultúru a záujmy. Napodobnime teda svätého Pavla a buďme čo
najflexibilnejší, aby sme tak mohli čo najväčšiemu počtu ľudí pomôcť priblížiť sa
k Ježišovi.
„Pane, nauč ma zvestovať tvoju radostnú zvesť.“
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
5. 2.

Sv. Agáta, panna a muč.
Č: 1 Kr 8, 1-7.9-13
Ev: Mk 6, 53-56
Agáta

UT
6. 2.

Sv. Pavol Miki a spol.,
muč.
Č: 1 Kr 8, 22-23.27-30
Ev: Mk 7, 1-13
Dorota

ST
7. 2.

Č: 1 Kr 10, 1-10
Ev: Mk 7, 14-23
Vanda

ŠT
8. 2.

Č: 1 Kr 11, 4-13
Ev: Mk 7, 24-30
Zoja

PI
9. 2.

Č: 1 Kr 11, 29-32; 12, 19
Ev: Mk 7, 31-37
Zdenko

SO
10. 2.

Sv. Školastika, panna
Č:1 Kr 12, 26-32; 13,
33-34
Ev: Mk 8, 1-10
Gabriela

NE
11. 2.

6. nedeľa v cezročnom
období
Č1: Lv 13, 1-2.45-46
Č2:1 Kor 10, 31-11, 1
Ev: Mk 1, 40-45
Dezider

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
17.30
18.00
6.30
18.00
7.30
9.00

9.00
10.30
10.30
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Ján Kováč
+ Jozefína a Ján Cenkneroví
CSŠ
+ Mária Janková a dcéra Martina
+ Mikuláš Hrivňák
+ Michal, Michal, Alžbeta, Anna Kováčoví
Nemocnica
Večeradlo
+ Pavol, Jozef, Ján
+ Štefan Burik, 1.výr.
+ Ján a Mária Štofiroví
CSŠ
Stakčín
+ Ján Gerboc
+ Ján Galanda, Katarína a Ján Pčoloví
+ Štefan, Anna a syn Štefan
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat. liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Katarína Megová
+ Ján Savka, dcéra Mária, rodičia a svokrovci;
+ Mária a Jozef Karľa
+ František Burda a Jozef Maškulík;
+ MUDr. Vincent Lukáč
Stakčín
+ Štefan Štofira, 10.výr. a z rod.
+ Mária Štofiková
+ Štefan Gič, 30.výr.
+ Juraj a Mária Košickí,
+ Michal a Mária Onuferoví
ZBP Zdena, 70 r.ž. a rod.
poďak. a ZBP Peter, 50 r.ž. a rod.;
ZBP Jozef, 70 r.ž. a rod.
Stakčín
Nemocnica
poďak. Anna, 60 r.ž.; ZBP celej rod.
ZBP Anna, 60 r.ž.

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
8.2.2018
9.2.2018
11.2.2018

ČAS
17.00
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
sv. ruženec - Mgr. Gabriela Zápotoková
sv. omša - sr. Blandína
Simona Peložatová
manželia Pavlíkoví
manželia Mariničoví
manželia Kirňákoví

MILODARY

na kostol: z pohrebu Š. Vološina 100 €.

ŽALM
Pavol Ľonc
Eva Mária Karľová
Mgr. Magdaléna Legemzová
Anton Vass

OZNAMY

1. Minulú nedeľu sa pri pravidelnej mesačnej zbierke na kostol vyzbieralo
1477,79 €.
2. V stredu 7.2. po večernej sv. omši sa uskutoční skúška chrámového zboru.
3. Nácviky Spojeného mládežníckeho zboru budú v stredu 7.2. a v piatok 9.2.
o 19:00.
4. Vo štvrtok 8.2. o 17:30 pozývame deti a rodičov, zvlášť prvoprijímajúcich,
na sv. omšu s katechézou pre nich.
5. V piatok 9.2. pozývame mladých a birmovancov na sv. omšu o 18:00
s katechézou pre nich a pozvaným hosťom, pri ktorej bude účinkovať kapela Sion,
po sv. omši bude moderovaná adorácia.
6. V piatok 9.2. celodenná eucharistická poklona nebude, nahrádza ju nedeľná
fašiangová poklona, ktorá potrvá až do popolcovej stredy.
7. V nedeľu 11.2. je Svetový deň chorých, pri sv. omši o 7:30 a taktiež
v nemocničnej kaplnke o 10:30 udelíme sviatosť pomazania chorých tým, ktorí
sa cítia zoslabnutí chorobou alebo starobou.
8. Pozývame rodičov s deťmi 3 – 7 r. do CCVČ na piate stretnutie KATECHÉZ
DOBRÉHO PASTIERA v nedeľu 11.2.2018 o 15:30. Rodičov čaká téma
„Modliť sa s dieťaťom“ pod vedením kňaza. Stretnutie bude zavŕšené spoločnou
krátkou adoráciou v kostole s deťmi.
9. Dávame do vašej pozornosti blížiaci sa Národný týždeň manželstva s bohatým
programom, ktorý nájdete v Spravodaji.
10. Prežite nový neopakovateľný príbeh so skvelými hrami, plný slnka a skvelých
ľudí. Aj v tomto roku pozývame deti do letného tábora v Mníchovskom
Potoku, ktorý bude od 15.7. – 20.7.2018. Vyzdvihnúť prihlášky si môžete
po každej detskej sv. omši v kancelárií farského úradu u s. Rudolfy. Miesta sú
obmedzené. Kto príde skôr a prinesie čo najskôr vyplnenú prihlášku + zálohu 40 €
ten vyhráva. Celková cena je 90 €. Teší sa na vás p. kaplán Martin a vaši
animátori.
11. Ponúkame vám púť k Panne Márii Lurdskej v tomto jubilejnom roku
160. výročia zjavenia do Lúrd s odletom z Košíc v dňoch 8.-10. mája. Cena 550 €.
Nahlásiť sa môžete v kancelárii FÚ, pri nahlásení uhradiť 200 € zálohu a uviesť
potrebné údaje. Pre veľký záujem je treba tak urobiť čím skôr.
12. Oznamujeme, že sa pripravuje v rámci arcidiecézy i našej farnosti v tomto roku
na jeseň aj púť do Svätej zeme v čase 15.-22.10.2018. Cena 650 €, odlet z Košíc.
Termín nahlasovania bude určený neskôr.
13. Kancelária v úradných hodinách (v stredu p. dekan).

PRIŠLI, ODIŠLI - január 2018
Antónia Sekeráková
Amélia Kamiyczek
Emma Kovaľová
Patrik Hančarik

Krsty

Diana Hrehová
Laura Perecová
Matej Marko

Pohreby
+ Juraj Kovaľ (85 r.)
+ Katarína Aľušíková (90 r.)
+ Miroslav Gnip (45 r.)

Sviatosť manželstva chcú prijať
Ing. Tomáš Arvaj, nar. v Snine a Ing. Veronika Širgeľová, nar. v Humennom, sobáš 10.2. o 14:00
Ing. Martin Lukáč, nar. v Snine a MUDr. Magdaléna Škovránová, nar. v Snine, sobáš 10.2. o 15:00

