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22. ročník

„ TENTO PRI J ÍMA HRI EŠN I KOV“

Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

(Lk 15, 2)

Nie je paradoxné, že tento azda najobľúbenejší príbeh celého Písma má tak trochu
zavádzajúci názov? Toto „podobenstvo o márnotratnom synovi“ by sa totiž malo skôr volať
„podobenstvo o milosrdnom otcovi“. Nie je to totiž príbeh o jednom synovi. Je to príbeh
o dvoch synoch a ich otcovi. A je to podobenstvo, ktoré hovorí o nekonečnej láske
nebeského Otca k nám.
Podobenstvo o márnotratnom synovi má dva rozličné ciele: ukazuje nám, že Boh chce,
aby všetci poznali jeho lásku a aby tí, ktorí ju už poznajú, ju hlbšie prežívali.
V istom zmysle bol tento márnotratný syn „mŕtvy“ pre hriechy, ktoré spáchal, keď nebol
doma. No vo chvíli, keď sa vrátil, akoby ožil. Ježiš použil obraz tohto syna na opis tých, ktorí
ešte neprijali lásku, ktorou ich Boh miluje. Oni sa potrebujú obrátiť a prísť k nemu domov.
Potrebujú to, čo niekedy nazývame „prvotné obrátenie“.
Boh nás pozýva, aby sme mu týchto ľudí predkladali predovšetkým v modlitbe – zvlášť
našich blízkych, ktorí sú vzdialení od pána. Modlime sa, nech každý z nich prežije takéto
prvotné obrátenie.
Starší brat márnotratného syna bol „živý“. Bol verný a tvrdo pracoval. No aj on sa
potreboval obrátiť. Bol síce otcovi poslušný, no jeho myseľ stále napĺňalo množstvo
hriešnych myšlienok. Tento muž potreboval „nové obrátenie“, hlbšie odvrátenie sa
od svojich hriešnych zlozvykov – hnevu, nenávisti a pocitu nadradenosti a spravodlivosti.
Aj keď veríme v Ježiša, denne sa modlíme a pravidelne chodíme na svätú omšu, predsa
sa potrebujeme neustále obracať. Možno sa zo všetkých síl snažíme viesť dobrý život a starať
sa o svoju rodinu No niekedy možno druhých posudzujeme a zmýšľame sebecky. A tak nás
Boh žiada, aby sme sa neustále obracali k nemu s prosbou o pomoc a uzdravenie.
Boh víta doma každého, kto k nemu prichádza. Je jedno, či sú tvoje hriechy malé alebo
veľké; on ťa vždy čaká s otvoreným náručím.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
1. 4.

Č: Iz 65, 17-21
Ev: Jn 4, 43-54
Hugo

UT
2. 4.

Č: Ez 47, 1-9.12
Ev: Jn 5, 1-3.5-16
Zita

ST
3. 4.

Č: Iz 49, 8-15
Ev: Jn 5, 17-30
Richard

ČAS

6.30
7.45
18.00
6.30
17.00
18.00
6.30
7.45
17.30
18.00
6.30

ŠT
4. 4.

Č: Ex 32, 7-14
Ev: Jn 5, 31-47
Izidor

PI
5. 4.

Č: Múd 2, 1a.12-22
Ev: Jn 7, 1-2.10.25-30
Miroslava

SO
6. 4.

Č: Jer 11, 18-20
Ev: Jn 7, 40-53
Irena

NE
7. 4.

5. pôstna nedeľa
Č1: Iz 43, 16-21
Č2: Flp 3, 8-14
Ev: Jn 8, 1-11
Zoltán

DÁTUM
4.4.2019
5.4.2019
6.4.2019
7.4.2019

ČAS
17.00
17.30
17.30
8.00
8.45
7.30
9.00
10.30
14.30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Agnesa a Štefan Terpákoví a z rod.; + Jozef Špitalik
+ Ján Dunaj, 1.výr., otec Ján, Ul. Rastislavova;
+ Mária Kozejová
CSŠ
+ Katarína a Štefan Dunajoví, syn Ján
a nevesta Božena
+ Michal a Rozália Ľochoví,
Michal a Anna Cuprikoví
+ Juraj a Mária Mariničoví a dcéry
Večeradlo
+ Margita Mrázová; + Katarína Štofiková, 1.výr.
ZBP rod. Terjanovej a uzdravenie Veroniky
+ Michal Varga a rodičia; + Michal Gajdula
CSŠ
Stakčín
ZBP Štefana Kepiča ml.;
ZBP a obrátenie manžela a rodiny
+ Pavol a Mária Dzidoví;
+ Agnesa a Mikuláš Charitunoví a rodičia
+ Martin Hanc;
+ Mária Pavlíková, Ul. Kpt. Nálepku
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Ján Andrejčík, Jozef a Katarína Copákoví;
+ Michal Gerboc, Ul. Šafárikova
BBSJ, + Mária Bajusová, 1.výr.
Nemocnica (15.30 – krížová cesta)
Stakčín
Krížová cesta
+ Mária Salajová, 1.výr.; + František Jastrabský
Fatimská sobota
RB, NSPM
Stakčín
+ Štefan a Michal Saksun a rodičia;
+ Jozef a Zuzana Štofikoví
ZBP dp. Františka, 70 r.ž.
ZBP Anny Štofirovej, 90 r.ž.;
ZBP Gabriely a syna Daniela
Stakčín
Nemocnica
ZBP Zuzany, 80 r.ž. a celej rod.;
ZBP Vlasty, 60 r.ž. a rod.

15.00
16.00
17.30
6.30
16.00
17.30
17.30
18.00
8.00
8.45
8.00
18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
14.30
Krížová cesta + pôstna kázeň
18.00 + Jaroslav Kováč, 5.výr.; + Michal Gerboc

ROZPIS SLUŽIEB

LEKTORI
Krížová cesta – PaedDr. Viera Hišemová
Sv. omša – deti zo Slniečka
Krížová cesta - Focoláre
Sv. ruženec – 7.A CSŠ – Ing. Anna Čopíková
Sv. omša – Mgr. Adriána Pavlíková
manželia Čopoví st.
Mgr. Daniel Gavura a Iveta Kačmárová
manželia Homzoví
Krížová cesta – pedagógovia CSŠ a CMŠ
MILODARY
na kostol: z pohrebu J. Pčolu 100 €.

ŽALM
deti
Anna Mária Čopíková
MUDr. A. Rosoľanková
Pavol Ľonc
Jana Andrejčíková

OZNAMY
1. Dnes popoludní o 14:30 vás pozývame na pobožnosť
krížovej cesty a pôstnu kázeň.
2. Tento týždeň je prvopiatkový, spovedať budeme ráno i večer
pred sv. omšou. Chorých navštívime doma na prvý piatok 5.4.
dopoludnia.
3. V utorok 2.4. si pripomíname 14. výročie smrti pápeža
sv. Jána Pavla II. (nezabudnime na modlitbu a zapálenie sviece
pri relikvii a na námestí).
4. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude v stredu 3.4.
(chlapci) a v piatok 5.4. (celý zbor) o 19:00.
5. Vo štvrtok 4.4. o 16:30 veľké stretko prvoprijímajúcich
detí a ich rodičov (deti nech si zopakujú všetky otázky),
o 17:30 sv. omša s katechézou pre deti.
6. Stretnutie dievčat (12 – 17 r.) bude vo štvrtok 4.4. o 18:30 a v piatok 5.4. o 15:00.
7. Pozývame deti na stretnutie SLNIEČKO v piatok 5.4. stretneme sa v CCVČ
o 16:45. Nezabudnite si priniesť vyfúknuté vajíčka.
8. V piatok 5.4. prvý piatok, celodenná eucharistická poklona, 17:30 krížová cesta,
18:00 sv. omša.
9. Na prvý piatok 5.4. pri rannej sv. omši bude požehnaná socha Božského Srdca
Ježišovho, ktorú venuje farskému spoločenstvu Bratstvo Božského Srdca Ježišovho.
10. Sobota 6.4. fatimská sobota o 8:00, po nej sv. omša.
11. Birmovancov pozývame v sobotu 6.4. o 14:00 na duchovnú obnovu, ktorá bude
v priestoroch CCVČ, prineste si so sebou občerstvenie. Program potrvá cca do 17:30.
12. V nedeľu 7.4. prvá nedeľa v mesiaci, pobožnosť o 14:00, 14:30 krížová cesta,
po nej výmena ružencových tajomstiev a pôstna kázeň. Po skončení stretnutie
členiek duchovnej rodiny. V túto nedeľu zahaľujeme kríže.
13. Už po dvanásty raz sa naša farnosť zapája do pôstnej aktivity „Podeľme sa“.
To, čoho sa v túto nedeľu zriekneme v rámci rodinného obeda, obetujeme tým, ktorí
to potrebujú. V tomto roku to bude pre Centrum pre deti Dominika v Rožňave
a Krízové centrum Vincentínum v Košiciach. Povzbudzujeme vás zapojiť sa
jednotlivo, ako aj rodiny do tejto aktivity a prijať pozvanie na pôstnu polievku
o 12:00 v CCVČ. Prosíme nahláste sa v sakristii.
14. Budúcu nedeľu vás členky duchovnej rodiny a misijného krúžku po ranných
sv. omšiach pozývajú na predveľkonočný jarmok na chodbe pri kancelárii, kde si
môžete zakúpiť veľkonočné vajíčka, ikebany a iné pozornosti. Výťažok bude
venovaný na obnovu CMŠ.
15. Prosíme, aby ste v kancelárii FÚ nahlásili mená chorých a nevládnych, ktorí chcú
prijať veľkonočnú sv. spoveď (netýka sa to prvopiatkových).
16. Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy v Snine pozýva rodičov a budúcich prváčikov
na slávnostný zápis do 1.ročníka základnej školy spojený s dňom otvorených dverí,
ktorý bude v utorok 9.apríla 2019 od 15:30 v priestoroch školy.
Máme
pre Vás pripravené zaujímavé aktivity, predstavenie činnosti našich žiakov
a na záver prekvapenie. Rodičia budú môcť nahliadnuť do školských učební
a laboratórií a informovať sa o vzdelávacom programe školy. Zapisovanie budúcich
prvákov prebieha celý mesiac apríl. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa.
17. Riaditeľka a kolektív Cirkevnej materskej školy sv. Márie Goretti v Snine pozýva
rodičov a detí od 2 do 5 rokov na Deň otvorených dverí dňa 4. apríla v čase od 14:00
- 16:00. Spoločne si budete môcť prezrieť priestory MŠ a dozvedieť sa viac o jej
aktivitách. Zápis detí na nový školský rok začne 15.apríla a potrvá do konca mája.
Zároveň chceme poprosiť o 2 % Vami zaplatenej dane, ktoré by ste chceli venovať
našej Cirkevnej MŠ, čím by ste podporili naše aktivity. Tlačivá si môžete
vyzdvihnúť v CMŠ, alebo o ne požiadať na e-mailovej adrese cmssnina@zoznam.sk.
Ďakujeme.
18. V starej i novej časti kostola sú umiestnené pokladničky, do ktorých môžete prispieť
na veľkonočnú výzdobu.
19. Kancelária v úradných hodinách (v stredu p.dekan, v piatok - zatvorená).

