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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11. f e b r u á r 2018
6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

21. ročník

„Bratia, či jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte,
všetko robte na Božiu slávu“ 1 Kor 10,31
Tento týždeň je Popolcová streda. Niektorí z nás sa na pôstne obdobie tešia,
iní môžu byť trochu skľúčení z toho, že si musia dať nejaké pôstne predsavzatie.
Netráp sa, ak patríš do tej druhej skupiny. Pavlove slová prichádzajú práve včas.
Sú povzbudivé a hodia sa na celé pôstne obdobie – môžeš sa k nim teda neustále
vracať a čerpať z nich svetlo a útechu.
Bratia. Najskôr si uvedom, že sa na túto cestu nevydávaš sám. Si súčasťou veľkej
rodiny, ktorú voláme Cirkev. Keď budeš kráčať za Ježišom po jeho krížovej ceste,
tento zástup pôjde po tvojom boku. Na týchto svojich spoločníkov sa môžeš obrátiť
vždy, keď budeš potrebovať povzbudenie alebo modlitbu. Navyše, môžeš vždy, keď
pôjde do tuhého, poprosiť Otca, aby ti zoslal mimoriadny dar sily.
Či jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte. Nezabúdaj na to, že Božie kráľovstvo nie
je jedlo a nápoj (Rim 14,17). Ani nie je o jedení a pití. Neklaď teda priveľký dôraz
na drobnosti svojho predsavzatia. A netráp sa, keď sa ti ho občas nepodarí naplniť.
Zameraj sa skôr na svoju lásku k Ježišovi. Vybavovanie, pranie, starostlivosť
o manžela aj pôst – nech sa Božia láska prejaví naplno v každej oblasti tvojho života.
Všetko robte na Božiu slávu. Ak máš ešte z pôstneho obdobia trochu strach,
vezmi si k srdcu motto svätého Ignáca za Loyoly: „Všetko na väčšiu Božiu slávu.“
Boh je oslávený vtedy, keď mu jeho deti obetujú svoje každodenné povinnosti
a nachádzajú šťastie v jeho oslave. A v tom spočíva aj podstata pôstneho obdobia:
odložiť nabok časné potešenia, aby sme našli uspokojenie v Bohu.
„Pane, dávam ti celý svoj život - na tvoju slávu.“
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

ČAS

6.30
PO
12. 2.

Č: Jak 1, 1- 11
Ev: Mk 8, 11-13
Perla

UT
13. 2.

Č: Jak 1, 12-18
Ev: Mk 8, 14-21
Arpád

ST
14. 2.

Popolcová streda
Č1: Joel 2, 12-18
Č2: 2 Kor 5, 20-62
Ev:Mk 6, 1-6.16-18
Valentín

ŠT
15. 2.

Č: Dt 30, 15-20
Ev: Lk 9, 22-25
Pravoslav

PI
16. 2.

Č: Iz 58, 1-9b
Ev: Mt 9, 14-15
Ida, Liana

16.00
17.30
17.30
18.00

SO
17. 2.

Č:Iz 58, 9c-14
Ev: Lk 5, 27-32
Miloslava

6.30

NE
18. 2.

1. pôstna nedeľa
Č1: Gn 9, 8-15
Č2: 1 Pt 3, 18-22
Ev: Mk 1, 12-15
Jaromír

10.30
18.00
6.30
17.00
6.30
16.00
17.30
18.00
6.30
15.00
16.00
17.30
6.30

18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
14.30
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Dezider, Irena a rodičia
+ Jozef Holota, Mikuláš a Anna Banickí
+ Karol; + Katarína Salajová; + Viliam Bicko;
za uzdravenie duše i tela Jakuba;
ZBP Dominiky a uzdravenie rod. vzťahov;
ZBP Klaudie a rod.
+ Adrián Hirka
+ Cecília Hromjaková, dcéra Cecília a z rod.
ZBP Jozef Ferko, Ul. SNP
+ Pavol Staroščák, 5.výr., Michal Hanc, 5.výr.
+ Mária a Martin Mergoví
+ Katarína a Štefan Ihnát; + Martin Lacko
Nemocnica
Stakčín
+ Štefan Aľušík, Ul. Strojárska
+ Jozef Milovčík
+ Andrej, Anna Karľoví
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat. liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Jozef, nedož. 85 r. a Júlia Dunajoví, rodičia
a súrodenci, Ul. Sládkovičova
+ Jozef Guľák a z rod.
+ Ondrej Dolgoš; + Júlia a Ján
Nemocnica; 15.30 – krížová cesta
Stakčín; 17.00 – krížová cesta
Krížová cesta
+ Mária Zuščáková
+ Ján Špitalik
+ Cecília a Michal; + Katarína, Andrej a syn Andrej
+ Anna Dunajová
+ Hana Salajová
ZBP Melánie, 18 r.ž.; ZBP Adriány, 18 r.ž.
Stakčín
Nemocnica
poďak. za 25 r.sp.ž. Michal a Katarína;
ZBP Laura, 20 r.ž.
Krížová cesta + pôstna kázeň
+ Anna Melníková, 20.výr.

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
15.2.2018
16.2.2018
18.2.2018

ČAS
17.00
17.30
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30
14.30

LEKTORI
krížová cesta – sr. Rudolfa
sv. omša – Mgr. Jana Majcherová
krížová cesta - miništranti
Valéria Fundáková
manželia Legemzoví
Jakub a Anna Čopoví
manželia Aľušíkoví
krížová cesta - manželia

MILODARY
na kostol: z pohrebu M. Hudákovej 50 €.

ŽALM
deti
Katarína Gáborová
Štefánia Ondicová
RNDr. Jozef Lojan
Pavol Ľonc

OZNAMY

1. Dnes počas dňa a zároveň pondelok a utorok je fašiangová celodenná eucharistická
poklona.
2. Srdečne pozývame manželov zapojiť sa do Národného týždňa manželstva, ktorý
začíname bohatým programom, ktorý si všimnite v Spravodaji.
3. V pondelok 12.2. o 10:30 vás pozývame na svätú omšu, pri ktorej oslávime patrónov
našej CSŠ, svätých Cyrila a Metoda.
4. V utorok 13.2. sa uskutočnia rekolekcie kňazov sninského dekanátu v Belej
nad Cirochou, ktoré začnú celodekanátnym večeradlom o 8:00 a vyvrcholia
sv. omšou o 9:00.
5. V utorok 13.2. z dôvodu aktivity NTM premietania filmu a posedenia večerná
sv. omša sa posúva o hodinu skôr na 17:00.
6. V stredu 14.2. je popolcová streda, viaže nás prísny pôst, zdržiavanie sa mäsitého
pokrmu, trikrát cez deň sa najesť, z toho raz dosýta. Pri svätých omšiach ráno i večer
budeme poznačení popolom na znak pokánia. Sv. omša bude aj o 16:00 h
v nemocničnej kaplnke. V kaplnke CSŠ ranná sv. omša nebude.
7. Vo štvrtok 15.2. o 17:30 pozývame rodičov s deťmi, zvlášť prvoprijímajúcich,
na sv. omšu s katechézou pre nich.
8. Pozývame deti na skúšku detského zboru vo štvrtok 15.2. o 16:15 v mládežníckej
miestnosti.
9. V piatok 16.2. celodenná eucharistická poklona nebude, o 17:30 pobožnosť
krížovej cesty, po nej svätá omša s katechézou pre mladých a birmovancov.
V sobotu o 19:00 je mládežnícke stretko.
10. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude v piatok 16.2. o 19:00.
11. Počas pôstneho obdobia nezabúdajme v piatky a nedele na pobožnosť krížovej cesty.
Počas pôstnych nedieľ sa k nám v pôstnych kázňach bude prihovárať náš rodák
P. Viliam Karľa, SJ.
12. V piatky budú krížové cesty a sv. omše počas pôstu aj v nemocničnej kaplnke
namiesto utorka.
13. Budúca nedeľa 18.2. bude prvá pôstna nedeľa, pri svätých omšiach koná sa jarná
zbierka na charitu. Z tohto dôvodu sa naša pravidelná mesačná zbierka na kostol
presúva na nedeľu 25.2. Úprimná vďaka.
14. Dávame do pozornosti, že v nemocničnej kaplnke budú tretí týždeň v mesiaci
(v pôstnom období v piatok a cezročnom v utorok) sv. omše Za život. Po skončení
sv. omše v piatok 16.2. bude požehnanie mamičiek v požehnanom stave, ktoré
povzbudzujeme k účasti na tejto sv. omši.
15. Územný spolok Slovenského Červeného kríža vyzýva všetkých darcov krvi, ktorí
môžu darovať krv pre 18 mesačné dievčatko Rebeku Vincovu, ktorá leží
na onkologickom oddelení v Košiciach. Rebeka má krvnú skupinu 0+, ale pomôžu aj
ostatné krvné skupiny. Darovanie krvi sa uskutoční v stredu 14.2. dopoludnia od 7:00
do 12:00 v Dome humanity SČK v Snine.
16. Členom Združenia zázračnej medaily a podomovej návštevy Panny Márie zázračnej
medaily oznamujeme, že rozpis putovania kaplnky po našich rodinách nájdete vonku
na nástenke pred kostolom. Koordinátorky tohto spoločenstva sú MUDr. Silvia
Homzová a Martina Kurťáková. V prípade potreby, či nejakej zmeny obracajte sa
priamo na ne.
17. Naďalej je možnosť v kancelárii prihlásiť sa na leteckú púť do Lurd.
18. 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.
19. Aj v tomto roku sa na vás obraciame s prosbou o poskytnutie 2 % z vami
zaplatenej dane Cirkevnému centru voľného času v Snine. Podporíte tak naše
centrum, ktoré slúži na aktivity celého farského spoločenstva. Tlačivá nájdete na
stolíkoch pri Spravodaji, na internetovej stránke ccvc@ccvc.sk alebo priamo
v CCVČ. Vopred Pán Boh zaplať. V prípade otázok nás kontaktujte na t.č.
057/7621555.
20. Kancelária v úradných hodinách, v stredu p. dekan, v utorok zatvorená.

