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31 17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
28. j ú l 2 0 1 9

„ NAUČ NÁS MODLI Ť SA “

Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

22. ročník

(Lk 11,1)

V dnešnej dobe sa často usilujeme nájsť na internete návod, ako niečo urobiť,
zmajstrovať alebo upiecť. Ani učeníci neboli iní. Videli Ježiša modliť sa. Počuli,
ako pochválil Máriu za to, že mu sedí pri nohách a počúva jeho slová. Preto túžili,
aby im niekto poradil „ako na to“.
Ježiš ich teda naučil modlitbu Otče náš. Hoci aj táto modlitba vyzerá na prvý
pohľad ako návod s piatimi krokmi, je čímsi oveľa hlbším. Odhaľuje viac o tom, kto
Ježiš je, pretože nám dáva nahliadnuť do jeho osobného modlitbového života. Ukazuje
nám, kto sme, aj to, ako máme žiť podľa Božej vôle. Táto modlitba zjavuje, že Ježiš
túži po tom, aby sme mali vzťah s jeho Otcom, aby sme boli v mysli a v srdci naladení
s ním na rovnakú vlnovú dĺžku – tak ako on, keď chodil po zemi.
Kto je tvoj Otec? Dokonalý, svätý, hoden všetkej chvály. Ježiš ti však nepovedal,
aby si ho oslovoval „Svätý Otče“. Iba „Otče“. Chcel ti tým naznačiť, že tvoj Otec nie je
ďaleko od teba, nedotknuteľný, sediaci na tróne kdesi ďaleko.
Práve naopak, je ti celkom nablízku a túži do teba vdýchnuť svoj život. Pozorne
počúva tvoj hlas. Počuje tvoje volanie a sľubuje, že naň odpovie. Štedro ti dáva
každodenný chlieb – všetko, čo potrebuješ, aby si prežil a bol svätý.
Tvoj Otec ťa má nesmierne rád, bezhranične ťa miluje. Vždy a bez výnimky. Hoci
pozná tvoje najťažšie hriechy, predsa chce byť blízko teba. Priam márnotratne
ti ponúka svoje odpustenie, zmierenie bez výhrad, dôvernú blízkosť srdca. Dáva
ti všetky prostriedky a svoju milosť potrebnú na to, aby si bol milosrdný ako on.
A chráni ťa pred Zlým, aby si mohol toto milosrdenstvo šíriť medzi ľuďmi.
Ježiš poskytol svojim učeníkom oveľa viac než len tip na účinnú modlitbu. Uistil
ich, že sa môžu k Bohu priblížiť s dôverou a s vedomím, že ich vždy vypočuje, vždy im
odpustí, vždy sa o nich postará a vždy ich ochráni. A on, ktorý je svätý, neurobí o nič
menej ani pre teba!
(Prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
29. 7.

Sv. Marta
Č: 1 Jn 4, 7-16
Ev: Jn 11, 19-27
Marta

UT
30. 7.

Č: Ex 33, 7-11; 34, 5b9.28
Ev: Mt 13, 36-43
Libuša

ST
31. 7.

Sv. Ignác z Loyoly, kňaz
Č: Ex 34, 29-35
Ev: Mt 13, 44-46
Ignác

ŠT
1. 8.

Sv. Alfonz Mária de
Liguori, bisk. a uč.Cir.
Č: Ex 40, 16-21.34-38
Ev: Mt 13, 47-53
Božidara

PI
2. 8.

Č: Lv 23, 1.4-11.1516.27.34b-37
Ev: Mt 13, 54-58
Gustáv

SO
3. 8.

Č:Lv 25, 1.8-172
Ev: Mt 14, 1-12
Jerguš

ČAS

NE
4. 8.

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

6.30 + Ján Obšatník
18.00

ZBP Mateja, 18 r. ž. a rod.

6.30 + Jozef Harmaňoš; + Anna Perestová
16.00 Nemocnica
17.00 Večeradlo
18.00
6.30

17.30
18.00
6.30
15.00
16.00
17.30
6.30
17.30
18.00

8.00
8.45
8.00
18.00
7.00

18. nedeľav cezročnom
období
Č1: Kaz 1, 2; 2, 21-23
Č2: Kol 3, 1-5.9-11
Ev: Lk 12, 13-21
Dominik, Dominika

OZNAMY

8.30
9.00
9.00

10.30

18.00

+ Štefan Andrejčík, ul. J. Kráľa;
+ Vladimír Andrejčík
+ Katarína a Jozef Pavliskoví
+ Mária Ontkovičová
Stakčín: ZBP Ľudmila s rod.
+ Štefan, Anna Čopikoví (nedož. 85 r.)
+ Mária Kozejová
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Eva a Ján;
+ Helena Kozejová, synovia Jozef a Ján
BBSJ
Stakčín: ZBP Jana Demjanová
+ Margita Mrázová
+ Martin Hanc, 1.výr.; + Ján Hanc
Fatimská sobota
+ Jozef Špitalik; + Ján Karško
Stakčín: za duše v očistci
RB, NSPM
+ Michal Hanc, ul. Mierova, 20.výr.
ZBP Štefana, 60 r.ž. a Anny, 35 r.ž. Pčolových;
ZBP Zuzany Galandovej, 40 r.ž.
Gr-kat. liturgia
Stakčín: ZBP Jany, Sašky a Tamary
Nemocnica
ZBP Marcela, 40 r.ž.; ZBP Mateja, 18 r.ž.
a Dominiky, 10 r.ž. Lojanových
ZBP Vladimír, 70 r.ž a rod.; ZBP Jozefa a rod.;
ZBP Anny Boguskej, 40 r.ž. a rod..;
ZBP Márie, 50 r.ž. a rod.; ZBP Ján, 35 r.ž. a rod.;
ZBP Zdenky, 50 r.ž. a rod.;
+ Božena Aľušíková; + Dominika Gnipová
+ Michal Gerboc; + Štefan Cimbák

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
4.8.2019

ČAS LEKTORI
7.00 manželia Pavlíkoví
10.30 manželia Lojanoví

ŽALM
Matúš Kozej
Gabriela Gáborová

MILODARY
na kostol: bohuznáma 30 €, z pohrebu M. Karľovej 100 €;
na odpustovú výzdobu: BBSJ 100 €, RB 100 €.

1. Minulú nedeľu sa pri pravidelnej mesačnej zbierke na kostol vyzbieralo
1436,16 €. Pán Boh zaplať.
2. Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno i večer pred sv. omšou.
Chorých navštívime v piatok 2.8. dopoludnia. Povzbudzujeme vás k sv. spovedi
aj z dôvodu blížiaceho sa odpustu.
3. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude v pondelok 29.7. o 19:00.
4. Stretnutie dievčat (12 – 16 r.) bude vo štvrtok 1.8. o 15:00.
5. V piatok 2.8.- prvý piatok, zároveň možnosť získať porciunkulove odpustky
za obvyklých podmienok, okrem toho je potrebné pomodliť sa Otčenáš a Verím
v Boha.
6. V sobotu 3.8. – fatimská sobota ráno o 8:00, po nej sv. omša ktorou začíname
sláviť odpust Panny Márie Snežnej.
7. V nedeľu 4.8. z dôvodu odpustu je upravený liturgický program nasledovne:
sv. omša ráno o 7:00, gréckokatolícka liturgia o 8:30 a slávnostná odpustová
sv. omša o 10:30, večerná sv. omša zostáva o 18:00, v nemocničnej kaplnke
o 9:00. Program odpustu si všimnite v Spravodaji.
8. POĎAKOVANIE: Vyjadrujeme veľké poďakovanie všetkým ľuďom dobrej
vôle, ktorí nás podporili pri hlasovaní v Tescu. Vďaka mnohým z vás sme vyhrali
1.miesto a získali grant v hodnote 1300 € na zakúpenie prístroja na magnetoterapiu pre našich klientov. Nech vás dobrý Boh žehná a odmení
za váš záujem, dobrosrdečnosť a empatiu. Ďakujeme. Kolektív zamestnancov
Charitného domu sv. Štefana v Snine.
9. Dávame do pozornosti, že 9.8., v deň výročia konsekrácie nášho kostola, bude
aj v našej farnosti celoslovenská štafetová Adorácia rodín za rodiny 2019.
Trvať bude od 8:00 do 20:00. Je potrebné zabezpečiť, aby za každú hodinu
prevzala zodpovednosť jedná rodina byť s Pánom v Eucharistii, aby sa nestalo,
že kostol zostane v niektorú hodinu prázdny. Viac informácii, ako sa zapojiť
do tejto adorácie, získate u koordinátorov za našu farnosť a to manželov
Čopových st.(č.t.0905970956 resp. mail copovi.jm@gmail.com), alebo na
stránke www.adoraciarodin.sk.
B L A H O ŽE L A N I E
10. Od 1.8. začína v našej farnosti
diakonskú prax dp. Matej Všetko najlepšie k narodeninám
Futej, rodák z Udavského. p. kaplánovi Martinovi (3.8.),
veľa zdravia, pokoja a radosti
Vítame ho v našej farnosti.
11. Kancelária
v
úradných z práce v Pánovej vinici želá celá
hodinách (v piatok zatvorená).
osádka fary a vďační veriaci.

Myšlienka k evanjeliu 17. nedele cez rok prepojená s témou Pochodu za život
„Za najmenších z nás“ (22.9.2019) z pera o. biskupa Jozefa Haľka:
Ježiš nás v Evanjeliu tejto nedele učí modliť sa Otčenáš, a v ňom aj konkrétne prosiť
o príchod Božieho kráľovstva. Božie kráľovstvo sa naplno realizuje vtedy,
keď Ježiša Kráľa uznáme za Pána nášho života a všetko čo konáme, túžime konať
podľa jeho vôle. Národný pochod za život je konkrétnym prejavom uznania
a vyznania Božej zvrchovanosti nad každým životom v každej jeho fáze.

Sviatosť manželstva chcú prijať

Mgr. Marek Svičin, býv. v Radvani n/Laborcom a JUDr. Marcela Bocanová bývajúca v Snine,
sobáš 3.8.2019 o 16:00
Peter Kornucik, bývajúci v Snine a Petra Kovaľová, bývajúca v Snine, sobáš 17.8. o 15:00
Mimo farnosti:
Matúš Škrlík, bývajúci v Kamenici n/Cirochou a Diana Škutková, bývajúca v Snine,
sobáš 3.8.2019

