Príhovor p. dekana na konci roka 2018 (pokračovanie)

Štatistika farnosti Snina Sv. Kríža - rok 2018

Krsty 79, 42 chlapcov a 37 dievčat (r. 2017 - 83)
(z toho v Stakčíne 1 – Alžbeta Džuponová)
2 prijatia do Cirkvi
Pohreby 68, muži 37, ženy 31 (r. 2017 - 75)
Zaopatrených 54, nezaopatrených 14
(Stakčín 0)
Sobáše 41 (r. 2017 -53), z toho vierovyznanie katolícke 37, miešané 3, disp. cultus 1
z toho v Stakčíne 2
Prvoprijímajúcich: 79

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

Birmovanci: 62

Celý rok sme prežívali v radosti z novej blahoslavenej a zároveň to bol akýsi rok zvlášť venovaný
mladým (P18, synoda o mladých).
Najväčšia udalosť roka 2018 bolo 200. výročie starého kostola - (5.8.2018), na pamiatku tohto
jubilea bola vydaná kniha o dejinách farnosti, za ktorú ďakujem. Aj náš Farfest oslávil desiate
výročie.
Materiálno-hmotné dobrá: po dlhých rokoch rokovaní medzi mestom a ABÚ spolu s farnosťou
došlo k dohode o zámene pozemkov a budovy CMŠ, ktorá prešla do vlastníctva Cirkvi.

Plánované udalosti 2019:
Tento rok budeme prežívať v duchu myšlienky „Obnoviť túžbu po vernosti“ v príprave
na 400. výročie smrti sv. Košických mučeníkov (1619 – 2019), ktoré vyvrcholí 7. septembra.
Sviatosť birmovania určí ABÚ do konca januára.
1.sv. prijímanie bude 12.5.2019.
Odpust Panny Márie Snežnej bude 4.8.2019.
Odpust Povýšenia Sv. Kríža bude 15.9.2019.
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Plánované púte:

Zjavením sa nazýva náhle pochopenie
podstaty alebo zmyslu nejakej veci.
Zjavením môže byť pre nás narodenie
dieťaťa, vďaka ktorému odrazu
a novým spôsobom pochopíme, čo je
láska a zodpovednosť. Varovanie
lekára ohľadom zdravotného stavu
môže byť pre nás zjavením, vďaka
ktorému zmeníme životosprávu.
A úryvok z písma, homília alebo
kniha o duchovnom živote môže byť
pre nás zjavením, vďaka ktorému uvidíme Ježiša v novom svetle.
Dnes na slávnosť Zjavenia Pána oslavujeme to, ako Boh zjavil svoju slávu mudrcom.
Uvideli hviezdu a rozhodli sa, že ju budú nasledovať. A ona ich doviedla až k Ježišovi. Keď ho
našli, v úcte pred ním pokľakli a vzdali mu česť. A nakoniec odišli mudrci domov – zmenení.
Takýto proces sa môže udiať aj v tvojom živote. Boh navštevuje zem každodenne. Vlastne by sa
dalo povedať, že z nej ani neodišiel! Každý deň stojí pri dverách tvojho srdca a pýta sa: „Môžem
vstúpiť?“. Mudrci nemuseli ísť za hviezdou. No rozhodli sa ju nasledovať. A aj ty sa môžeš
rozhodnúť otvoriť dvere svojho srdca Bohu. Keď mudrci spoznali, že Ježiš je Boh, poklonili sa
mu. Dnes pri svätej omši, dovoľ, aby ťa vnímanie Kristovej božskej prirodzenosti podnietilo
pokloniť sa mu. Pokľakni pred ním – pred dieťaťom v jasliach alebo pred Spasiteľom na kríži –
a dovoľ, aby ťa naplnila radosť a vďačnosť mudrcov. To, čo mudrci videli, ich zmenilo. Vieme,
že zmenili trasu svojej cesty tak, aby sa vyhli Herodesovi. Uvedom si však, aké muselo byť
pre nich ťažké ísť domov a vrátiť sa do bežného života. Videli predsa Božiu slávu, nič v ich
živote už teda nemohlo byť také ako predtým.
Aj tvoj život môže prechádzať rovnakým procesom: budeš hľadieť na Ježiša, klaňať sa mu
a nové svetlo Ducha Svätého, ktoré budeš dostávať, bude neustále meniť spôsob tvojho
zmýšľania, konania a správania sa k druhým.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

Máj – Rím, San Giovanni Rotondo – Bari (od 6.5.2019 – 10.5.2019, cena 515 €, letecky
z Budapešti)
November – Guadalupe – Mexiko – Acapulco (do 6.11.2019 do 17.11.2019, cena 1690 €, letecky
z Budapešti)

Poďakovanie:
Úprimná vďaka mojim najbližším spolupracovníkom p. kaplánom Martinom, rodákovi Jožkovi,
výpomocnému duchovnému o. Mariánovi a o. Pavlovi, p. gazdinej Alžbete, komunite sestier
SDR, všetkým, ktorí konali službu v chráme od miništrantskej, cez kostolnícku (s.Ele, Filipovi
a p. J. Barlašovi st.), lektorskú, kantorskú, spevácku (V. Vassovi, sr. Oradee, Matúšovi Jankajovi,
Jane Kepičovej a ostatným), až po upratovanie kostola Aničke a aranžovanie kvetov Marienke.
Vďaka za službu v katechéze farskej i školskej (sestrám SDR a Gabike Z.), škole snúbencov
(manželom Čopovým st., Hodničákovým a absolventom Školy rodiny), vďaka redakcii
Spravodaja Marke Mariničovej, hnutiam a spoločenstvám, sponzorom a dobrodincom,
mimoriadnym rozdávateľom Eucharistie, členom farskej rady, za všetkých tajomníkovi
Ing. T. Korobaničovi, Ing. Jozefovi Barlašovi, ekonómke Amike a všetkým ostatným členom.
Mgr. M. Gavronovi za fotografovanie, kamerovanie a archiváciu farských aktivít. Taktiež vďaka
patrí za starostlivosť a službu v nemocničnej kaplnke F. Kračuníkovi. Ďakujem aj kompetentným
za vedenie a zveľaďovanie našich cirkevných inštitúcií na území farnosti (CSŠ, CMŠ, CCVČ).
Marke za starostlivosť o farskú charitu a spolu Jankou za vedenie arcidiecéznej charity
a stacionára.
Na záver ďakujem za chvíle medzi vami a odprosujem za nás kňazov, ak sme niekedy v našej
službe nesplnili vaše očakávania. Modlite sa za mňa. Modlite sa za nás, Vašich kňazov.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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22. ročník

„ NAŠLI ... DI EŤA “

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

Č: 1 Jn 3, 22-4,6
Ev: Mt 4, 12-17.23-25
Bohuslava

PO
7. 1.

UT
8. 1.

Č: 1 Jn 4, 7-10
Ev: Mk 6, 34-44
Severín

ST
9. 1.

Č: 1 Jn 4, 11-18
Ev: Mk 6, 45-52
Alexej

ŠT
10. 1.

Č: 1 Jn 4, 19-5, 4
Ev: Lk 4, 14-22a
Dáša

PI
11. 1.

Č: 1 Jn 5, 5-13
Ev: Lk 5, 12-16
Malvína

SO
12. 1.

Č: 1 Jn 5, 14-21
Ev: Jn 3, 22-30
Ernest

NE
13. 1.

Krst Krista Pána
Č1: Iz 42, 1-4.6-7
Č2: Sk 10,34-38
Ev: Lk 3, 15-16.21-22
Rastislav

ČAS

6.30
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

DÁTUM
10.1.2019
11.1.2019
13.1.2019

ČAS
17.00
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Štefan a Anna Dunajoví;
+ z rod. Mezejovej
+ Peter Gergeľ a Jozef Jankaj
+ Margita Hudáková; + Zuzana Štofiková
ZBP Fabiána a rod.
+ z rod. Horvatovej a Stankovej
Nemocnica
Večeradlo
ZBP Márie, 80 r.ž. a rod.
+ Michal Chochrun a z rod.
+ Anna Holodňáková; + Mária Bindová
CSŠ
Stakčín
ZBP Dušana a jeho rodiny
+ Mária Holotová
+ Štefan Janko a z rod.
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Jozef Vološin; + Jozef Karaščák
+ Michal Pčola
+ Mária a Pavol Dzidoví
Stakčín
+ Monika Kovaľová, 1.výr.;
+ Štefan, nedož.80 r.
+ Mária a Jozef Štofik
ZBP Peter Koco, 25 r.ž.
+ Anna Hancová, 6.výr.; + Pavlína Dunajová
+ Katarína Karľová, Ul. Šafárikova
ZBP Anny, 80 r.ž a rod.; ZBP Marián, 50 r.ž.
Stakčín
Nemocnica
ZBP snúbencov Jozefa a Danky;
ZBP Zdenky, 30 r.ž.
+ Miroslav Smetana a Mária, Jaroslav Marcinekoví;
+ Mária, Eduard, František Chrin

ROZPIS SLUŽIEB

LEKTORI
Sv. ruženec – Mgr. Ján Chochrun
Sv. omša – Mgr. Ján Chochrun
Kristína Andraščíková/Simona Peložatová/p.k. Martin
Štefan Ondik a Mgr. Adriána Ontkovičová
Jakub a Anna Čopoví
Ing. Štefan Nevoľník a Mgr. Daniela Mariničová

ŽALM
Pavol Ľonc
Mgr. Matúš Rosoľanka
Adriána Ľuľová
Mgr. Žofia Čopíková

MILODARY
na kostol: z pohrebu Š. Ďuriku 100 €, z predaja vianočných oblátok 100 €.

OZNAMY
1. Dnes popoludní o 14:30 bude pobožnosť na prvú nedeľu (sv.ruženec+litánie), po nej
výmena ružencových tajomstiev a stretnutie členiek duchovnej rodiny.
2. Dnes od 13:30 budeme požehnávať vaše príbytky.
3. Budúca nedeľa je nedeľa Krstu Pána, ktorou sa končí vianočné obdobie.
4. Milodary môžete naďalej odovzdávať v sakristii, kancelárii alebo členom FR pri poľnom oltári.
5. Tento týždeň pozývame deti a zvlášť prvoprijímajúce vo štvrtok 10.1. na sv. omšu
s katechézou pre nich, a v piatok 11.1. birmovancov a mladých. Taktiež tento týždeň
prebiehajú stretká birmovancov ako obvykle.
6. Pozývame deti na nácvik detského zboru vo štvrtok 10.1. o 16:30 do mládež. miestnosti.
7. Pozývame rodičov s deťmi (3 – 7 rokov) do CCVČ na ďalšie stretnutie KATECHÉZ
DOBRÉHO PASTIERA v piatok 11.1. o 16:00. Tešíme sa na vás.
8. V piatok 11.1. bude celodenná eucharistická poklona.
9. Pozývame vás na 10. ročník benefičného vianočného koncertu Pokoj ľuďom dobrej vôle,
ktorý sa uskutoční 12.1. (sobota) o 14:00 v MsKS. Vystúpia na ňom všetky cirkevné zbory
pôsobiace v našom meste.
10. Kancelária v úradných hodinách (streda - p. dekan).

Príhovor p. dekana na konci roka 2018

„A nezabudni poďakovať“
Slová, ktoré som ako chlapec počul od svojich rodičov veľmi často. Už či som šiel susedke
vrátiť prášok do pečiva alebo som čakal na narodeninové darčeky, mal som si uvedomiť, že nič
na tomto svete nie je samozrejmosť. Vážiť si, že za každým slovom, skutkom či gestom dobrej
vôle, ktoré prijímam, sa skrýva nezaslúžená láskavosť. Mojou odpoveďou má byť pocit, slovo
či skutok vďačnosti.
Vďačnosť môže dokonca slúžiť ako vonkajší prejav nášho spôsobu uvažovania. Elie Wiesel,
laureát Nobelovej ceny za literatúru, napísal: „Keď človek v sebe nemá vedomie vďačnosti,
v jeho ľudskej podstate niečo chýba. Ako ľudia môžeme byť dokonca definovaní naším postojom
k vďačnosti.“
Zdá sa však, že v realite všedných dní sa pocit vďačnosti vytráca. Čím viac ako rodičia
obklopujeme naše deti najnovšími vymoženosťami doby, tým menej si to vážia. Čím lepšie sa
máme, tým viac stúpajú naše nároky a vytráca sa vedomie vďačnosti.
Jednou z charakteristík mravne skazenej generácie, ktoré uvádza apoštol Pavol vo svojom
2. liste Timoteovi je aj nevďačnosť. „Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví,
spupní, rodičom neposlušní, nevďační…“ (2 Tim 3,2)
Istý anonymný autor napísal niekoľko riadkov, ktoré môžu viesť k zamysleniu nad potrebou
vďačnosti v našom každodennom živote.
„Buď vďačný, aj keď nemáš všetko, po čom túžiš. Keby si to všetko mal, tešil by si sa ešte
na niečo?
Buď vďačný, keď všetko nevieš. Dostávaš tým príležitosť naučiť sa vždy niečo nové.
Buď vďačný aj za zlé časy, počas nich vnútorne rastieš a dozrievaš.
Buď vďačný za svoje obmedzenie a limity, pretože ti dávajú príležitosť na zlepšenie.
Buď vďačný za každý nový problém, pretože to posilní tvoj charakter.
Buď vďačný, keď si unavený a vyčerpaný, pretože to znamená, že si urobil niečo, čo stálo za to.
Je ľahké byť vďačný za dobré veci. Vnútorné naplnenie prichádza vtedy, keď sme vďační
aj za neúspechy a prehry.
Vďačnosť môže obrátiť to, čo je negatívne na pozitívne. Nájdi spôsob, ako byť vďačný
aj za nezdary a ony sa môžu stať pre teba požehnaním.“
Prelom roka, pred ktorým stojíme, je príležitosťou k obnoveniu našej vďačnosti.
Tej každodennej, na úrovni medziľudských vzťahov v našich rodinách, na pracoviskách, ktorá
pomáha, aby ľudia v našom okolí cítili, že si ich vážime za každý prejav ich láskavosti.
Ale aj vďačnosti, ktorá presahuje hranice našej každodennosti a upiera sa na to, čo nás presahuje.
Poďakovanie za každý deň, ktorý sme z Božej milosti mohli v tomto roku prežiť. Vďačnosť,
že je tu Boh, ktorý pre nás vykonal niečo, čo si zaslúži to najvyššie ocenenie.
„Ďakujte Bohu, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky.“ (Ž 136,1)
Ani ty nezabudni poďakovať…

