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32 18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
4. a u g u s t 2 0 1 9

22. ročník

„ MÁRNOSŤ NAD MÁRNOSŤ “ ( K a z 1 ,2 )

Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

Kniha Kazateľ je jednou z najtajomnejších kníh Svätého písma. Jej autor Kohelet,
čo znamená kazateľ, v nej pred nami už od samého začiatku odhaľuje niečo, o čom neradi
premýšľame – zdanlivú ničotnosť života. Materiálne pôžitky neuspokojujú. Spravodlivosť
je zriedkavá. Smrť robí zo všetkého, čo sme dosiahli, len nezmyselnú snahu. Máme pocit,
že chodíme v začarovanom kruhu; čo sa deje, už bolo, a aj to, čo nastane, tu už bolo,
„nič nové pod slnkom“ (Kaz 1, 9-10).
Spočiatku síce môže mať človek pocit, že počúva rozladeného starého dedka,
no Kohelet je skvelý v tom, ako dokáže podať nepríjemnú pravdu. Uvedomuje si, že ľuďom
sa nebude páčiť, čo im hovorí, no zároveň nechce, aby niekto z nich ignoroval realitu.
Kohelet vo svojej knihe nevykresľuje ponurý obraz tohto sveta ako takého, ale sveta, ktorý
sa uzatvára pred Bohom. Ukazuje nám, ako by vyzeral život bez Otca v nebi, ktorý
prisľúbil, že nás bude neustále držať vo svojej dlani. Svoju knihu Kohelet napokon končí
ubezpečením, že my predsa takého Otca máme: „Mysli na svojho Stvoriteľa... prv ako príde
čas zármutku“ (Kaz 12, 1).
Múdra rada: ustavične pamätaj na Boha, aby si dokázal odolať v ťažkých časoch –
pretože tie určite nastanú. Nikdy nezabudni na to, kto je Boh a čo všetko už vykonal; najmä
nezabudni nikdy na to, čo všetko urobil pre teba.
Ježišovo zmŕtvychvstanie zmenilo všetko! Ježiš nám otvoril bránu neba a my teraz
môžeme poznať Boha z vlastnej skúsenosti, nielen zo spomienok, ale živého a pôsobiaceho
v našom srdci. Denne môžeme žiť s Kristom, ktorý nás potešuje, uzdravuje svojou mocou
a múdro nám radí v našom živote. Takže tam, kde Kohelet napísal: „Mysli na svojho Boha,“
ty môžeš dodať: „Áno a osobne spoznaj Ježiša!“
Život nie je ničotný a prázdny. Občas síce býva dosť divoký a nebezpečný, no my
vieme, že Ježiš už porazil smrť a tak rozptýlil všetky chmáry. Jeho prísľuby nie sú prázdne
a márne a jeho moc je skutočná. Vykroč mu dnes v ústrety a dovoľ mu, aby ti dokázal,
že nie všetko je márnosť.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

PO
5. 8.

UT
6. 8.

LIT. KALENDÁR

Výročnie posv.Hlavnej
mariánskej baziliky
v Ríme
Č: Nm 11, 4b-15
Ev: Mt 14, 13-21
Hortenzia
Premenenie Pána
Č: Dan 7, 9-10.13-14
Ev: Lk 9, 28b-36
Jozefína

ST
7. 8.

Č: Nm 13, 1-2a.25-14,
1.26-29.34-35
Ev: Mt 15, 21-28
Štefánia

ŠT
8. 8.

Sv. Dominik, kňaz
Č: Nm 20, 1-13
Ev: Mt 16, 13-23
Oskar

ČAS

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
6.30 + Juraj, Katarína Jeloví a deti

18.00 + Jozef a Martin Šalacha; + Pavol Lojan
6.30 + Ján Galanda a rodičia, Jozef a Katarína
16.00 Nemocnica
17.00 Večeradlo
17:30 Stakčín: Na úmysel
18.00 + Štefan Miško; + Mária Čopíková
6.30
18.00
6.30

PI
9. 8.

SO
10. 8.

Sv. Terézia Benedikta
od Kríža, panna a muč.,
patrónka Európy
Č: Oz 2, 16bc.17c-e.21-22
Ev: Mt 25, 1-13
Ľubomíra
Sv. Vavrinec, diakon
a muč.
Č: Kor 9, 6-10
Ev: Jn 12, 24-26
Vavrinec

15.00
16.00
17.30
6.30
17.30
18.00
6.30

NE
11. 8.

9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

DÁTUM
11.8.2019

ČAS
7.30
9.00
10.30

+ Anna Dunajová; + Viera Dunajová
+ Juraj, Helena, Mária a Michal Staruchoví
+ Mária Pavlíková, ul. kpt. Nálepku;
+ Štefan Maškulík a rodičia,
+ Agnesa, Mikuláš Charitun
+ Mária Štofiková, 20.výr.
+ Jozef Merga
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Jozef Karaščák; + Marián Kovaľ, nedož.65 r.
a rodičia Anna a Martin
+ Štefan, 20.výr. a z rod. Miškovej
a Kuchtovej
Stakčín: + Bohdan Smilnický
+ Zuzana a Ignác Grebáčoví;
+ Gregor Pacola; + Mária a Juraj Jackoví
+ Štefan Janko, Michal a Mária Galandoví

18.00 + Štefan Hodničák; + Vasiľ Kelemeca
7.30

19. nedeľav cezročnom
období
Č1: Múd 18,6-9
Č2: Hebr 11, 1-2.8-19
Ev: Lk 12, 32-48
Zuzana

OZNAMY
1.

ZBP Mikuláša, 55 r.ž. a rod.;
ZBP Peter, 60 r.ž. a Jozefa, 45 r.ž.
ZBP Veroniky, manžela a detí;
ZBP Kataríny, 60 r.ž.
Stakčín: ZBP Michal Rosoľanka
a Mária Smoľaková
Nemocnica
ZBP Iveta, 50 r.ž., Štefan, 50 r.ž.;
ZBP Jána a Ilony, 50 r.sp.ž.
+ Michal Hanc; + Paulína Dunajová

ROZPIS SLUŽIEB

LEKTORI
Mgr. Ján Chochrun a Mgr. Adriána Ontkovičová
Jakub a Anna Čopoví
František a Mária Dunajoví

MILODARY
na kostol: bohuzn. 50 €.

ŽALM
Michal Rosoľanka
Pavol Ľonc
Jana Andrejčíková

2.
3.
4.
5.

6.
7.

V tomto týždni máme nasledujúce sviatky:
- pondelok 5.8. chrámový sviatok, slávnosť Panny Márie Snežnej.
- utorok 6.8. Premenenie Pána.
- piatok 9.8. výročie konsekrácie farského kostola.
Povzbudzujeme vás k účasti na sv. omšiach v tieto dni.
Stretnutie dievčat (12 – 16 r.) bude pondelok 5. 8. o 15:00.
Stretnutie Spojeného mládežníckeho zboru bude v pondelok 5.8. po večernej
sv. omši.
Oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem o fotky z oboch prímestských táborov,
ktoré boli v júli v CCVČ, že si ich môžu vyzdvihnúť v CCVČ denne po večernej
sv. omši. Je potrebné priniesť si USB kľuč.
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.
Pozývame mužov, otcov, mládencov na pripravovanú púť mužov do Gaboltova
v nedeľu 18.8. Nahlásiť sa môžete v sakristii farského kostola, alebo u Vladimíra
Čopa.
Kancelária v úradných hodinách.

POĎAKOVANIE
Máme za sebou prvý mesiac prázdnin či dovoleniek. Každý tieto voľné dni prežívame
inak. Niektorí strávia oddych pri mori, iní si zvolia náročnejší pobyt na horách
a pri horskej turistike. My sme sa rozhodli venovať tento čas deťom našej farnosti.
Máme za sebou dva prímestské tábory a jeden mimo farnosti. Každý mohol počas
tohoto času spoznať nových ľudí, načerpať a posilniť svoju dušu i telo. Zažili sme kopec
radosti a zábavy ale i chvíle pri stíšení a modlitbe. Rozvíjali sme priateľstvá medzi sebou
navzájom i s Bohom.
A tak sa chceme poďakovať v prvom rade Bohu, ktorý nám žehnal, a to aj cez
vynikajúce počasie počas celých troch týždňov. Ďalej všetkým tým, ktorí nám
akýmkoľvek spôsobom materiálne či duchovne pomohli. V neposlednom rade tým, ktorí
priložili ruku k dielu – mladým animátorom za ich nie ľahké nasadenie do služby deťom.
Bez ochotných ľudí by ani jeden tento tábor nebolo možné zorganizovať. Nech vám to
dobrý Boh odmení a daruje vám potrebné milosti do každého nového dňa.
CCVČ a eRko

Myšlienka k evanjeliu 18. nedele cez rok prepojená s témou Pochodu za život
„Za najmenších z nás“ (22.9.2019) z pera o. biskupa Jozefa Haľka:
V Evanjeliu tejto nedele zaznieva z Božích úst radikálne slovo „blázon!“. Takto Boh
označuje človeka, ktorý sa sám pokladá za boha a jeho najvyššou hodnotou je pocit istoty
z majetku a pôžitky tela pod heslami Odpočívaj! Jedz! Pi! Hoduj! Takýto kult tela je
súčasťou nepriateľského postoja voči životu, lebo krehkosť počatého i vyhasínajúceho
života nezapadá do jeho logiky, veď poukazuje na pominuteľnosť pozemskej existencie
človeka.

Sviatosť manželstva chcú prijať
Peter Kornucik, bývajúci v Snine a Petra Kovaľová, bývajúca v Snine, sobáš 17.8. o 15:00
Marek Šingľar, býv. v Prešove a Mária Smoľáková, býv. v Košiciach n/Jazerom, sobáš 24.8.
o 15:00 v Stakčíne.
Dušan Balog, býajúci v Snine a Ing. Marinna Gazdová, bývajúca v Snine, sobáš 24.8. o 15:30

