Pôstny kalendár udalostí
a liturgických slávení
6.3.2019

14.4.2019

Popolcová streda
1. pôstna nedeľa
14:30 krížová cesta;
15:00 pôstna kázeň: dp. František Mariňák,
dekan-farár Humenné
Životné jubileá – Košice - katedrála 10:00
J. Em. Jozef kardinál Tomko (95 r.ž.), 70 r. kňazstva
J. E. Msgr. Alojz Tkáč (85 r.ž.)
Relikvia sv. košických mučeníkov v našej farnosti
2. pôstna nedeľa
14:30 krížová cesta
15:00 pôstna kázeň: dp. Stanislav Pavúk,
dekan-farár Michalovce
sv. Jozef (18:00 pozvanie pre otcov k službe oltára)
3. pôstna nedeľa
14:30 krížová cesta
15:00 pôstna kázeň: dp. Štefan Albičuk,
dekan-farár Vranov
Zvestovanie Pána – požehnanie matiek
Deň počatého dieťaťa
4. pôstna nedeľa
14:30 krížová cesta
15:00 pôstna kázeň: dp. Peter Gazda,
dekan-farár Prešov Solivar
5. pôstna nedeľa – Podeľme sa
14:30 krížová cesta
15:00 pôstna kázeň: dp. Anton Matina,
vicedekan
Duchovná obnova – moderujú Pátri lazaristi – Bijacovce
ZZM (P. Ondrej Skočík, CM)
Kvetná nedeľa – Pašie – veľkonočná sv. spoveď

15.4.2019

Veľkonočná sv. spoveď

16.4.2019

Veľkonočná sv. spoveď

10.3.2019

16.3.2019
16.3.-17.3.2019
17.3.2019
19.3.2019
24.3.2019
25.3.2019
31.3.2019

7.4.2019
11.4.-14.4.2019

Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

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

10 8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
3. m a r e c 2 0 1 9

22. ročník

„VYHOĎ NAJPRV BRVNO ZO SVOJHO OKA!“ (Lk 6, 42)
Ľudia radi posudzujú druhých a dávajú im rady napriek tomu, že im takmer ani nemajú
čo ponúknuť. Je celkom milé sledovať deti rozprávajúce sa o témach, o ktorých nič nevedia.
Keď však vyrastú, je to už trochu desivejšie. A ak ide o veľmi vážnu tému, tak to môže byť
výslovne nebezpečné – ako keď „slepý vedie slepého“.
Ježiš v dnešnom evanjeliu poukazuje na to, že sme veľmi náchylní dávať nepotrebné
a nedomyslené rady do duchovného a morálneho života. Niekedy sa nám zdá, že je také
jasné, čo ten druhý musí urobiť, až si nedokážeme zahryznúť do jazyka. Keď však ide o nás,
zvažujeme všetko akosi inak, pretože vidíme širšie súvislosti a vieme, že na všetky problémy
neexistuje rýchle a jednoduché riešenie.
No len Boh vidí všetky širšie súvislosti. A preto s nami aj zaobchádza s nekonečnou
trpezlivosťou, láskavosťou a bezhraničným milosrdenstvom. A to je veľmi povzbudivá
myšlienka! Môžeš sa upokojiť – s vedomím, že tvoj nebeský Otec ťa drží vo svojej dlani.
Avšak v dôsledku toho stojí pred nami ešte jedna výzva. Boh totiž vidí širšie súvislosti
života každého človeka. On každého drží vo svojej dlani – dokonca aj tých ľudí, ktorým
najmenej rozumieš. To znamená, že do jeho starostlivosti môžeš odporučiť aj všetkých
ostatných. Ty sa nemusíš trápiť nad tým, ako ich zmeniť!
Áno, máš milovať ľudí okolo seba a zapájať sa do ich života. No skús sa k nim správať
s takým milosrdenstvom a s takou láskou, s akou k tebe pristupuje Boh. Snaž sa druhých
pochopiť a vcítiť sa do nich, nie ich odsudzovať alebo dávať im nevyžiadané rady.
Spomeň si na jedného človeka, ktorého máš najčastejšie chuť súdiť alebo dávať mu rady.
Potom sa zameraj na jeden konkrétny rozhovor, ktorý ste naposledy spolu viedli – taký, keď
si podľahol pokušeniu naprávať ho. Ako by si mu namiesto toho mohol prejaviť lásku
a milosrdenstvo? A pri ďalšom rozhovore sa nechaj viesť viac láskou než túžbou po jeho
zmene.
(Prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
4. 3.

Č: Sir 17, 20-28
Ev: Mk 10, 17-27
Kazimír

UT
5. 3.

Č: Sir 35, 1-15
Ev: Mk 10, 28-31
Fridrich

ST
6. 3.

Popolcová streda
Č1: Joel 2, 12-18
Č2: 2 Kor 5, 20-6,2
Ev: Mt 6, 1-6
Radoslav, Radoslava

ČAS

6.30
7.45
18.00
6.30
17.00
18.00
6.30
7.45
16.00
17.30
18.00
6.30

ŠT
7. 3.

Č: Dt 30, 15-20
Ev: Lk 9, 22-25
Tomáš

PI
8. 3.

Č: Iz 58, 1-9b
Ev: Mt 9, 14-15
Alan, Alana

SO
9. 3.

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

NE
10. 3.

1. pôstna nedeľa
Č1: Dt 26, 4-10
Č2: Rim 10, 8-13
Ev: Lk 4, 1-13
Branislav, Bruno

DÁTUM
7.3.2019
8.3.2019
10.3.2019

ČAS
17.00
17.30
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30
14.30

15.00
16.00
17.30
6.30
16.00
17.30
17.30
18.00
6.30
18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
14.30
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Juraj a Mária Vološinoví;
+ Michal a Anna Frenoví
+ z rod. Gerbocovej; + Jozef Špitalik
CSŠ
+ Alexander Vaškanin;
+ Michal Gerboc, Ul. Šafárikova
+ Ernest Haus a rodičia
+ Zuzana, Štefan Ondicoví, rodičia;
+ Jozef Čopík a dcéra Katarína
Večeradlo
+ Mária Salajová; + Martin Hanc
+ Katarína a Štefan Ihnátoví, brat Jozef a rodičia
+ Jozef Maškulík; + Štefan Miško
CSŠ
Nemocnica
Stakčín
+ Margita Mariničová; + Anna Černá
+ Ján a Mária Zuščákoví;
+ Michal a Katarína Karľoví
+ Anna, Juraj Štofíkoví, synovia Michal,
Jozef, nevesta Mária
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Anna, Andrej Smolkoví, syn Milan a dcéra
Jarmila; + Zuzana Štofíková
+ Michal Pčola; + Michal Gerboc
ZBP Jozefa a rod.
Nemocnica (15:30 – krížová cesta)
Stakčín
Krížová cesta
+ František Jastrabský; + Jozef Karaščák
+ Štefan Janko, Mária a Michal Galandoví
+ Anna Mariničová, 5.výr. a manžel Jozef
+ Mária, Ján a syn Jozef; + Anna a Andrej Karľoví
ZBP Márie, 80 r.ž., Viery, 65 r.ž.; ZBP Jaroslava a rod.
ZBP Jozefa Ferka, 60 r.ž.; ZBP Matúš, 18 r.ž. a rod.
Stakčín
Nemocnica
ZBP Kamily, 60 r.ž. a rod.;
ZBP Márie, 70 r.ž. a Renáty, 40 r.ž. a rod.
Krížová cesta + pôstna kázeň
+ Miroslav Smetana, Mária a Jaroslav
Marcinekoví; + Ján Židzik

ROZPIS SLUŽIEB

LEKTORI
Krížová cesta – Mgr. Adriána Ontkovičová
Sv. omša – Mgr. Adriána Ontkovičová
Krížová cesta - birmovanci - sr. Rudolfa
IX.A – PaedDr. Ján Marinič
Štefan Ondik a Ing. Anna Čopíková
manželia Gavronoví
František a Mária Dunajoví
Krížová cesta - kňazi

ŽALM
deti
Adriána Ľuľová
Pavol Ľonc
Adriána Ľuľová
Jana Andrejčíková

MILODARY
na kostol: z pohrebu J. Gerboca 100 €, Š. Kepiča 50 €, J. Savku 50 €,
z krstu E. Arvajovej 30 €, bohuznáma 100 €.

OZNAMY

1. Dnes 3.3. je prvá nedeľa v mesiaci – fašiangová zmierna poklona od 11:30, o 14:30
pobožnosť, výmena ružencových tajomstiev a stretnutie členiek duchovnej rodiny.
Za obvyklých podmienok pri fašiangovej zmiernej adorácii (aspoň 30 min.) možno získať
úplné odpustky. Fašiangová celodenná zmierna poklona pokračuje v pondelok
a v utorok.
2. V utorok 5.3. o 9:00 sa uskutočnia rekolekcie kňazov sninského dekanátu v Modrej nad
Cirochou. Predtým o 8:00 bude celodekanátne mariánske večeradlo, na ktoré ste pozvaní.
3. V stredu 6.3 je Popolcová streda, viaže nás prísny pôst (trikrát cez deň sa najesť,
raz dosýta, bezmäsitý pokrm). Sv. omše budú ráno 6:30 a večer o 18:00, 16:00
v nemocničnej kaplnke.
4. V utorok 5.3. sv. omša v nemocničnej kaplnke nebude. Počas pôstu budú sv. omše
s krížovou cestou v piatok o 15:30.
5. Vo štvrtok 7. 3. o 17:30 sv. omša s katechézou pre deti, zvlášť prvoprijímajúce, predtým
o 16:30 sa uskutoční veľké stretko prvoprijímajúcich detí a rodičov v CCVČ. (Deti
nech si donesú pero a farbičky a zopakujú otázky, ktoré prebrali.)
6. Pripomíname deťom nácvik detského zboru vo štvrtok 7.3. o 16:30 v mládež. miestnosti.
7. Nácvik Spojeného mládež. zboru bude vo štvrtok 7.3. o 18:30 a v piatok 8.3. o 19:00.
8. V piatok 8.3. celodenná eucharistická poklona, 17:15 ukončenie poklony, 17:30 krížová
cesta, 18:00 sv. omša s katechézou pre mladých a birmovancov.
9. Pre dievčatá (12 – 17 rokov), ktoré sa chcú zapájať do liturgie čítaním, spevom alebo
hrou na hudobný nástroj, bude stretko v piatok 8.3. o 16:15 v CCVČ.
10. Budúcu nedeľu 10.3. prvá pôstna nedeľa. Popoludní o 14:30 pobožnosť krížovej cesty
a po nej pôstna kázeň.
11. Budúcu nedeľu – prvú pôstnu nedeľu – zbierka na charitu. Pán Boh zaplať.
12. Povzbudzujeme a prosíme o pomoc pre ťažko chorú mladú matku pani Renátu
Dudovú, ktorá potrebuje finančné prostriedky na liečbu, ktorú jej poisťovňa zamietla.
Svoj milodar na tento účel môžete počas tejto nedele, budúceho týždňa a budúcu nedeľu
vhodiť do pokladničky v starej i novej časti kostola. Ďakujeme.
13. Od štvrtka 7.3. sa začíname ráno i večer spoločne modliť deviatnik k sv. Košickým
mučeníkom a od nedele pridávame aj k sv. Jozefovi.
14. Cirkevné gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Snine ponúka pre žiakov 5.ročníka základnej
školy štúdium na 8-ročnom gymnáziu. Vyučovací proces je zameraný pre intelektovo
nadaných žiakov so zameraním na rozširujúce štúdium cudzích jazykov a konverzácie
s anglickým lektorom. Pre každého žiaka je pripravená bohatá ponuka
mimoškolskej projektovej a výskumnej činnosti v oblasti prírodovedných predmetov
v moderne vybavených laboratóriách školy. O vystavenie prihlášky na osemročné
gymnázium je potrebné požiadať ústne alebo písomne svoju základnú školu, ktorá ju
po podpise rodiča odošle na cirkevné gymnázium. Informácie o štúdiu, vybavení,
dosiahnutých úspechoch a prijímacom konaní cirkevného gymnázia si môžete pozrieť
na stránke www.csssnina.sk. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na t.č. 0911798700.
15. Arcidiecézne centrum pre mládež a Archidiecezja Przemyska v Poľsku pozývajú mladých
od 15 rokov na Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej - SMAP. Určite si ešte
pamätáš na SDM v Krakove, na srdečné prijatie Poliakov. Presne takto nás chcú privítať
aj teraz na stretnutí mládeže v poľskej Dukle, ukázať nám niečo zo svojho života viery
a prežiť s nimi Kvetný víkend a to v dňoch od 12. - 14. apríla 2019. Prihlásiť sa môžte
u s. Rudolfy do 18.3., kde dostanete aj potrebné informácie.
16. Podporte detí a mladých a darujte 2 % z Vami zaplatenej dane Cirkevnému centru
voľného času v Snine. Pomôžete tak nášmu centru rozvíjať aktivity detí a celého farského
spoločenstva. Tlačivá nájdete na stolíkoch pri Spravodaji, na internetovej stránke
www.ccvc.sk alebo priamo v CCVČ. Vopred Pán Boh zaplať. V prípade otázok nás
kontaktujte na t.č. 057/7621555.
17. Kancelária v úradných hodinách (v stredu p. dekan).

BLAHOŽELANIE
Milý náš pán dekan Allan, k meninám (8.3.) Vám želáme,
nech Boh aj naďalej isto vedie Vaše kroky, dá Vám dobré zdravie
a nech Vás vždy požehnáva. Ostávajte pod ochranou Panny Márie.
Vyprosujú Vaši kapláni a veriaci.

