16. jún 2019 DEŇ OTCOV
Blahoželáme všetkým otcom
k ich sviatku!

MODLITBA OTCA

Pane, ďakujem ti za dar otcovstva, za to, že
môžem a smiem byť otcom svojim deťom, že sa ti
môžem a smiem v otcovstve podobať. Ďakujem ti,
že si mi dal synov a dcéry, ktoré nie vždy
poslúchajú moje slová, aby si ma naučil trpezlivosti s nimi, akú máš ty s nami, aby si ma
naučil zhovievavosti a milosrdenstvu voči nim, aké je len v tebe voči nám, aby si mi
ukázal, že môžeš hovoriť aj cez nich ku mne, nielen cezo mňa k nim.
Prosím ťa o odpustenie za chvíle, v ktorých som zlyhal ako otec, v ktorých som sa
nezaujímal o svoje deti, o ich život, o ich problémy a radosti, v ktorých som nemiloval
a neochraňoval dostatočne svojich synov a svoje dcéry, v ktorých som sa postavil na tvoje
miesto a prílišnou tvrdosťou zlomil ich vieru v teba, ako Otca, v ktorých som nevyplnil
svoje právo a svoju povinnosť byť otcom ako ty.
Ľutujem všetky myšlienky, ktorými som znečisťoval svoju dušu a tým aj duše svojich
detí, ľutujem všetky slová, ktorými som ponižoval svoje deti a ničil v nich vieru v dobro,
ktoré si do nich vložil, ľutujem všetky skutky, ktorými som rozvrátil ich potrebu lásky,
ktorú som mal napĺňať dennodenne, ľutujem aj všetko to zanedbávanie dobra, ktoré som
mohol svojim deťom darovať a nedaroval pre svoju lenivosť, neochotu či pohodlnosť.
Prosím ťa za seba, ale aj za všetkých otcov na svete: Pomôž mi odvrátiť sa od vecí,
ktoré ma oddeľujú od teba a od mojej rodiny, a osloboď ma tu a teraz, raz a navždy
od vecí, ktoré ma ničia a znečisťujú moje srdce, od vecí, ktoré ma odvádzajú ďaleko
od mojej rodiny, od vecí, ktoré zväzujú moju lásku k synom a dcéram a nedovoľujú mi
prejaviť im ju, od vecí, ktoré ma úplne pohlcujú - môj čas, moju silu, môj cit a môj rozum.
Pane, daj mi silu vrátiť sa opäť k tebe a učiť sa od teba, čo znamená pravé
otcovstvo, čo znamená odpúšťať a dovoliť sebe aj iným robiť chyby, čo znamená byť
skutočne spravodlivým a dať každému, čo skutočne potrebuje, čo znamená milovať svojho
syna a odovzdať mu cez seba tvoju lásku, odvahu, múdrosť i pravú mužnosť a otcovstvo,
a čo znamená milovať svoju dcéru a odovzdať jej cez seba tvoju lásku, nežnosť a istotu
toho, že je v tvojich i mojich očiach krásna a hodná lásky.
Môj milovaný Otec, veď ma tak, aby som spolu s tebou naplnil svoje poslanie otca,
aby som spolu s tebou prijal zodpovednosť za životy mojich synov a dcér, aby som spolu
s tebou naplno miloval svoje deti myšlienkami, slovami, pohladeniami, objatiami
i skutkami, ktoré máš už od stvorenia pre mňa pripravené, aby som ich s tvojou pomocou
počas svojho života vykonal.
Prosím ťa, Otče, ochraňuj moju ženu a deti, kdekoľvek sú, od útokov nepriateľa ich
spásy, ale ochraňuj aj mňa od útokov zlého, ktorý by chcel cezo mňa rozvrátiť jednotu
a puto lásky v našej rodine. Daj mojej žene a deťom všetky potrebné milosti, ktoré im
pomôžu napriek mojim chybám a nedostatkom stať sa Tvojimi vynikajúcimi synmi
a dcérami, ktoré ich privedú ku šťastnému životu nielen tu na zemi ale aj blízko pri tebe
v tvojej láske naveky.
Prosím ťa o to skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, nášho milovaného Pána. Amen.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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16. j ú n 2 0 1 9
NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

22. ročník

„ VŠ ETKO , ČO M Á OTEC, J E MOJ E “

(Jn 16, 15)

Ako by si niekomu vysvetlil dogmu o Najsvätejšej Trojici? Zrejme by si povedal,
že kresťania veria v jedného Boha v troch osobách: v Otca, Syna a Ducha Svätého.
Potom by si asi dodal, že trojjedinosť Boha je tajomstvo, ktoré nikto nikdy celkom
a do detailov nepochopí. A mal by si pravdu!
Nech ťa však poteší, že na to, aby si si vytvoril vzťah s každou z troch osôb
Najsvätejšej Trojice, nemusíš všetkému rozumieť. Boh túži prežívať svoj život spolu
s tebou, a preto k tebe prichádza v troch osobách a zohráva v tvojom živote množstvo
rozličných úloh.
Boh ťa ako tvoj Stvoriteľ nesmierne miluje a chráni ťa ako zrenicu svojho oka. Chce
byť s tebou v najužšom príbuzenskom vzťahu ako tvoj „Abba“, „Ocko“, ktorý ťa učí
a stará sa o teba. Boh Syn, Ježiš Kristus, za teba zomrel a vstal z mŕtvych, aby si v ňom
mohol mať nový život. Aj keď hrešíš, netúži po ničom inom, len ťa opäť vziať na plecia
ako stratenú ovečku a odniesť ťa domov. A Boh Duch Svätý ti chce vnuknúť správne
myšlienky, viesť ťa a posilňovať svojimi darmi, pomocou ktorých slúžiš jeho ľudu.
A čo tvoj vzťah k Najsvätejšej Trojici? Sústredíš sa len na niektorú z osôb
a „zabúdaš“ na ďalšie dve? Ak chceš svoj vzťah k Otcovi, Synovi alebo k Duchu
Svätému zlepšiť, len popros Boha, aby ti zjavil seba samého ešte dôkladnejšie ako
doteraz. Možno sa o ňom dozvieš niečo úplne nové! A potom s ním už „konverzuj“
každý deň!
Tri osoby v jednom Bohu. Tri osoby, ktoré ťa majú rady neopísateľnou láskou
a ktoré chcú v tvojom živote pôsobiť vo „veľkom štýle“. Tri osoby, ktoré ťa chcú
vtiahnuť do svojho spoločenstva lásky. Náš Boh je jednoducho úžasný!
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

Č: 2 Kor 6, 1-10
Ev: Mt 5, 38-42
Adolf

PO
17. 6.

ČAS

6.30
7.45
18.00
6.30

Č: 2 Kor 8, 1-9
Ev: Mt 5, 43-48
Vratislav

UT
18. 6.

17.00
17.30
18.00

ST
19. 6.

Č: 2 Kor 9, 6-11
Ev: Mt 6, 1-6.16-18
Alfréd

ŠT
20. 6.

Najsvätejšie Kristovo
Telo a Krv
Č1: Gn 14, 18-20
Č2: 1 Kor 11, 23-26
Ev: Lk 9, 11b-17
Valéria

Sv. Aloj Gonzága, rehoľník
Č: 2 Kor 11, 18.21b-30
Ev: Mt 6, 19-23
Alojz

PI
21. 6.
SO
22. 6.

Č:2 Kor 12, 1-10
Ev: Mt 6, 24-34
Paulína

NE
23. 6.

12. nedeľa v cezročnom
období
Č1: Zach 12, 10-11; 13, 1
Č2: Gal 3, 26-29
Ev: Lk 9, 18-24
Sidónia

6.30
18.00
6.30
16.00
17.30
17.00
18.30
6.30
18.00
6.30
18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Katarína a Štefan Gič
+ Jozef a Katarína Karľoví, ul. Kollárova
CSŠ
+ Jozef Marinič, z rod. Mariničovej a Kofirovej;
+ Ján Čop
+ Jozef Milovčík; + Mária Harmaňošová
+ Ján a Pavlína Potockí; + Anna a Jozef Demskí
Večeradlo
Stakčín: + Dominik Kováč
+ Karol Andrejčík, 10.výr. a manželka;
+ Vojtech Dančík
ZBP Márie, 70 r.ž.; poďak. Magdy za
vyslyšanie modlitieb, ZBP celej rod.
+ Ján a Anna Lojkoví, Jozef Pavlisko;
+ Božena Aľušíková
+ Miroslav Koban, 1.výr.
Nemocnica
Stakčín: ZBP Lukáš Brajovský
+ Juraj Dunaj, 1.výr. a rodičia;
+ Ján Gerboc, ul. Svätoplukova;
+ František Galanda a z rod.;
+ Ján Pčola, ul. Rastislavova
+ Katarína a Ján Jankajoví, syn Ján;
+ Jozef Harmaňoš, 40.výr. a Anna Perestová
+ Karolína a Štefan Haničákoví;
+ Mária Šurinová
+ Ján a Mária Miľovčíkoví, Ján Ľuľa; + Jozef Savka
ZBP Lýdie a jej rod.
+ Anna Gerbocová, 3.výr.; + Lucia Drančáková
+ Ján Pavlík; + Ján Fedák
ZBP Violy, 70 r.ž. a rod.; ZBP Valiky, 30 r.ž.
ZBP Jozefa a rod.; ZBP Kataríny a rod.;
ZBP Denisy, 30 r.ž. a rod.
Stakčín: ZBP rod. Laurič
Nemocnica
ZBP Martiny, 40 r.ž. a rod.;
ZBP Anna, 60 r.ž. a jej rod.
+ Jaroslav Kováč, nedož. 53 r.; + Peter Malinič

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
20.6.2019
23.6.2019

ČAS
17.00
18.30
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
Jakub a Anna Čopoví
manželia Aľušíkoví
Ing. Ján Čop ml. a Natália Ontkovičová
manželia Gavronoví
František a Mária Dunajoví

ŽALM
Eva Mária Karľová
Štefánia Ondicová
Michal Rosoľanka
RNDr. Jozef Lojan
Jana Andrejčíková

MILODARY
na kostol: bohuznáma 20 €, z pohrebu J. Mergu 100 €, V. Kelemecu 50 €.

OZNAMY

1. Úprimná vďaka za vaše milodary, ktoré ste dnes obetovali pri pravidelnej mesačnej
zbierke na kostol.
2. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude v pondelok 17.6. o 19:00.
3. Upozorňujeme, že v utorok 18.6. sv. omša v nemocničnej kaplnke nebude, ani v stredu
19.6. ráno v kaplnke CSŠ.
4. Pozývame chrámový zbor na krátke stretnutie v stredu 19.6. o 19:00 h.
5. Vo štvrtok 20.6. máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, viaže
nás účasť na sv. omši tak ako v nedeľu. Sv. omše budú takto: ráno 6:30, o 17:00
s procesiou, o 18:30. V nemocničnej kaplnke o 16:00. Povzbudzujeme deti s rodičmi, aby
sa zúčastnili sv. omše s procesiou, deti nech si pripravia lupienky kvetov do sprievodu.
Zároveň prosíme členky RB, BBSJ i členov FR o prípravu oltárikov. V tento deň pri speve
hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu môžeme za obvyklých podmienok získať úplné
odpustky.
6. Piatok 22.6. celodenná eucharistická poklona.
7. Od stredy 19.6., pri sv. omšiach ráno i večer modlíme sa deviatnik k Najsvätejšiemu
Srdcu Ježišovmu ako prípravu k sláveniu tohto sviatku.
8. Informujeme rodičov terajších druhákov a deviatakov, že v piatok 21.6. o 19:00 h sa
uskutoční spoločný ZÁPIS PRVOPRIJÍMAJÚCICH a rovnako i ZÁPIS
BIRMOVANCOV na budúci šk. rok. K zápisu je potrebné priniesť vyplnené tlačivá,
ktoré deti dostali na náboženstve od katechétov a príspevok 10 €.
Kto ešte nedostal tlačivá, môže si ich vyzdvihnúť v CCVČ v pracovných dňoch.
Povzbudzujeme aj dospelých, ktorí ešte neprijali tieto sviatosti, aby tiež prišli
na tento zápis.
9. Tak ako každý rok, aj teraz organizujeme jednodňovú púť na Mariánsku horu
do Levoče na slávnosť Navštívenia Panny Márie v utorok 2. júla s odchodom v ranných
hodinách, záujemcovia nech sa hlásia v sakristii.
10. CCVČ pozýva deti (6 - 13 rokov) využiť voľný čas v DETSKOM INDIÁNSKOM
TÁBORE od 1.7. – 4.7.2019. V pondelok budeme s deťmi v Snine a nasledujúce dni
plánujeme výlety mimo Sniny a to v utorok 2.7. - kyslá voda Pčoliné /poplatok
2 €/, v stredu 3.7. kúpalisko v Zemplínskych Hámroch /poplatok 4 €/ a vo štvrtok
4.7. indiánske údolie Manitou Košice /poplatok 7 €/. Na tieto akcie sa môžete prihlásiť
do 28.6.2019 u s. Rudolfy alebo v CCVČ denne do 16:00 hod. Potrebné je priniesť
prefotenú kartičku na vlak a uhradiť poplatok. Až vtedy je dieťa zapísané na akciu.
11. Aj tento rok chce spoločenstvo Christoforus pri UPC v Košiciach niesť Krista, niesť Lásku
medzi Slovákmi v Rumunsku. Prosíme vás teda o podporu misií, ktorých súčasťou budú
aj mladí zo Sniny. Prispejete tak na zabezpečenie vecí potrebných k uskutočneniu tohto
diela. Za všetku podporu - materiálnu i modlitbovú - vám vopred ďakujeme. Misie
v Rumunsku môžete podporiť dnes, a tiež vo štvrtok po sv. omšiach pri východoch
z kostola dobrovoľným príspevkom.
12. Kancelária v úradných hodinách, v stredu p. dekan, vo štvrtok zatvorená – prikázaný
sviatok.

Myšlienka k evanjeliu Slávnosti Najsvätejšej Trojice prepojená s témou Pochodu
za život „Za najmenších z nás“ (22.9.2019) z pera o. biskupa Jozefa Haľka:

Ježišov prísľub v evanjeliu tejto nedele je fascinujúci: Duch Svätý nás bude počas celých
dejín uvádzať do “plnej pravdy”. “Plná pravda”, to je pravda pre realizačnú úroveň nášho
života, je to Božia nadčasová pravda - o okolnostiach prítomného okamihu z Božej
perspektívy. Je to nielen diagnóza, ale aj pravda o najlepšej liečbe, ktorá vedie ku skutočnému
uzdraveniu. Prosme o vyliatie Božieho Ducha aj na účastníkov septembrového Národného
pochodu za život, aby svojim svedectvom slúžili “plnosti pravdy” o nedotknuteľnej
dôstojnosti každého človeka.

Sviatosť manželstva chcú prijať
Ing. Rudolf Citriak, býv. v Snine a JUDr. Mária Kepičová, býv. v Snine, sobáš 22.6. o 14:00
Ing. Tomáš Baran, býv. v Seniakovciach a Ing. Zuzana Maškulíková,býv. v Snine, sobáš 22.6. o 15:00
Ing. Stanislav Šavlik PhD.,býv. v Košiciach a Ing. Lenka Höfnerová ,býv. v Snine, sobáš 29.6. o 15:00
Ing. Matúš Tkáč, bývajúci v Snine a Mária Čižmárová, bývajúca v Belej n/C., sobáš 29.6. o 16:00
Tomáš Kačaljak, býv. v Ružomberku a Mgr. Katarína Mikitková, býv. v Snine, sobáš 6.7. o 15:00
Jaroslav Guranič, bývajúci v Snine a Anna Bobeničová, bývajúca v Snine, sobáš 6.7. o 16:00

