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33 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
11. a u g u s t 2 0 1 9

„ BUĎTE PRI PRAVENÍ ... “

Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

22. ročník

(Lk 12, 40)

Si pripravený? Sluhovia z dnešného evanjelia sú. Lampy majú zažaté, bedrá
opásané a čakajú, kedy zaklope ich pán. Vedia, že skôr či neskôr určite príde, a preto
nesedia so založenými rukami. Bdejú a pripravujú všetko potrebné.
To je veľmi dobrý obraz nášho života viery. Podstatou viery nie je to, že veríme
v niečo abstraktné. Viera je o tom, že žijeme podľa toho, komu alebo čomu veríme.
Je o podnikaní nevyhnutných krokov, ktoré z nej pre nás vyplývajú. Táto téma sa
opakuje vo všetkých dnešných čítaniach – byť pripravený, tešiť sa, bdieť a čakať
s vierou. Viera môže byť všelijaká, len nie nečinná, pasívna.
V prvom čítaní počúvajú Izraeliti Boží príkaz pripraviť sa na paschu (prechod)
a čakať tak na svoje vyslobodenie. V druhom čítaní opúšťa Abrahám svoju rodnú zem
a vydáva sa do zasľúbenej krajiny, o polohe ktorej nemá ani poňatia. Všetci sa
spoliehajú iba na nádej, že Boh verne dodrží svoj sľub.
Ty môžeš robiť presne to isté. Vieš, že máš milujúceho Otca, ktorému môžeš
dôverovať, a preto je isté, že tvoja bdelosť a aktivita pri očakávaní Pána nikdy nevyjdú
nazmar. Zrejme už aj tušíš, čo by si mal robiť – tak to rob! Pamätaj, že na to nie si sám.
Podporujú ťa svätí a úprimne veriaci ľudia, ktorí túžobne očakávajú Pána rovnako ako
ty. Prebýva v tebe Duch Svätý, aby ti pripomínal, že Boh ťa nechce nachytať
nepripraveného, ale že ťa chce požehnať a oslavovať s tebou.
Ak potrebuješ povzbudenie, pozri sa, akým prekvapujúcim spôsobom požehnal pán
svojich sluhov v evanjeliu – sám si opásal zásteru a obsluhoval ich. Verného sluhu
dokonca ustanovil nad celou svojou domácnosťou. Podobne ako tento pán, aj Boh, náš
Otec, chce požehnať všetkých svojich služobníkov. Teší sa, keď môže im aj nám
odovzdať kráľovstvo.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
12. 8.

Č: Dt 10, 12-22
Ev: Mt 17, 22-27
Darina

UT
13. 8.

Č: Dt 31, 1-8
Ev: Mt 18, 1-5.10.12-14
Ľubomír

ST
14. 8.

sv. Maximilián Mária
Kolbe, kňaz a muč.
Č: Dt 34, 1-12
Ev: Mt 18, 15-20
Mojmír

ŠT
15. 8.

Nanebovzatie Panny
Márie
Č1: Zjv 11, 19a;12.16a.10a-c
Č2: 1 Kor 15, 20-27a
Ev: Lk 1, 39-56
Marcela

PI
16. 8.

Č: Joz 24, 1-13
Ev: Mt 19,3-12
Leonard

SO
17. 8.

Č:Joz 24, 14-29
Ev: Mt 19, 13-15
Milica

ČAS

6.30
18.00
6.30
17.00
17.30
18.00
6.30

18.00 + Anna Holodňáková
6.30 + Mária a Jozef Gičoví, 50 r.sp.ž.
16.00 Nemocnica
17.30 Stakčín: ZBP Helena Parasková s rod.
17.00 + Anna Melníková, 1.výr.; + Peter Grecko
18.30

NE
18. 8.

ZBP súrodencov Jozefa, Štefana, Anny,
Márie s rod.;
ZBP Denisy Mesarošovej, 30 r.ž. a rod.

6.30 + Juraj, Štefan, Anna, synovia Michal
a Ladislav

18.00 + Ján Čop; + Mária a Karol Šurinoví
6.30 + Juraj, Mária a Anna Gerbocoví
18.00
7.30

20. nedeľav cezročnom
období
Č1: Jer 38, 4-6.8-10
Č2: Hebr 12,1-4
Ev: Lk 12, 49-53
Elena, Helena

OZNAMY
ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Štefan Gič
+ Jozefína Miheliová
+ Mária Holotová; + Anna Copáková
+ Mária Rosoľanková, 15.výr.
Večeradlo
Stakčín: +Mária, Juraj, Mária, Katarína
+ Štefan Aľušík, ul. Šafárikova
+ z rod. Krupovej a Čopíkovej

9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

+ Hana Salajová, 2.výr.
+ Mária, Jozef Matiničoví a deti;
+ Mária Mišková
ZBP František, 70 r.ž. a rod.;
ZBP Emil, 60 r.ž. a rod.
ZBP Simona, 33 r.ž.;
ZBP Heleny, 75 r.ž. a rod.
Stakčín: ZBP Ladislav ml. a Viera Lukáč
Nemocnica
ZBP Zuzany, 30 r.ž. a rod.;
ZBP Jozefa a Evy, 35 r.sp.ž. a rod.
+ z rod. Pčolovej a Chromekovej;
+ Ján Zimovčák

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
15.8.2019
18.8.2019

ČAS
17.00
18.30
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
manželia Gavronoví
Štefan Kriško a Ing. Amália Solomonová
Štefan Ondik a Mgr. Jana Šepeľová
Mgr. Daniel Gavura a Štefánia Kozejová
Ing. Štefan Nevoľník a Mgr. Daniela Mariničová

ŽALM
Gabriela Gáborová
RNDr. Jozef Lojan
Mgr. Matúš Rosoľanka
Mgr. Magdaléna Legemzová
Anton Vass

MILODARY
na kostol: z krstu L. Čusovej 30 €, zo sobáša novomanželov Svičinových 100 €,
zo sobáša novomanželov Kadlecových 100 €.

1. Stretnutie dievčat (12 – 16 r.) bude pondelok 12.8. o 15:00.
2. Upozorňujeme, že v utorok 13.8. sv. omša v nemocničnej kaplnke nebude.
3. Vo štvrtok 15.8. máme prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie, viaže
nás účasť na svätej omši tak, ako v nedeľu. Sväté omše budú takto: 6:30, 17:00,
18:30 a v nemocničnej kaplnke o 16:00. V tento deň pri sv. omšiach požehnáme
byliny a kvety.
4. Dávame do pozornosti v sobotu 17.8. deviatu pútnickú sobotu vo Vysokej
nad Uhom, ktorá začne o 15:00 a vyvrcholí sv. omšou o 18:00.
5. Budúca nedeľa 18.8. bude tretia nedeľa v mesiaci. Pri sv. omšiach sa koná
pravidelná mesačná zbierka na kostol. Úprimná vďaka.
6. Povzbudzujeme mužov, otcov, chlapcov k účasti na Púti mužov v Gaboltove
v nedeľu 18.8. Hláste sa v sakristii alebo u p. Vladimíra Čopa.
7. Na stolíkoch pri Spravodaji si môžete zakúpiť Modlitby rodičov za deti,
cena 2 €.
8. Ako ste iste zaregistrovali, pred nami je pripravovaný Pochod za život, ktorý sa
uskutoční 22.9. v Bratislave. Aj naša farnosť sa ho plánuje aktívne zúčastniť.
Preto chcem urobiť nasledujúci prieskum záujmu, a tak vás prosíme o nahlásenie
podľa výberu na dva termíny – s odchodom v sobotu 21.9. a účasťou už
na večernom programe v Bratislave, druhý termín odchodu v nedeľu 22.9. ráno,
s účasťou na Pochode a návratom naspäť. Prosím, aby ste to zvážili;
povzbudzujem vás k účasti a prosím, aby ste sa nahlasovali v sakristii alebo
kancelárii farského úradu.
9. Oznam Farskej charity: Podeľme sa... Je čas dozrievania... niekomu dozrieva
úroda, iný dozrieva v rozhodnutiach, ďalší dozrieva v láske a zasa iný v hľadaní
Boha a Jeho vôle pre svoj život... Boh nás miluje a dáva nám to najavo rôznym
spôsobom. Niekedy aj tým, že nám požehná dobrú úrodu. Možno niektorí máte
nadbytok paradajok, papriky, cibule, či uhoriek... a lámete si hlavu, čo s tým...
Možno Vám Boh dal veľa práve preto, aby ste sa podelili s tými, ktorí nemajú...
Ak Vás moje slová oslovili a chceli by ste sa podeliť, môžete sa mi ozvať
na č.t. 0915904674 v priebehu augusta. Vynasnažíme sa nielen rozdať čerstvú
zeleninu, ale aj spracovať na zimné zásoby, ak bude toho veľa. Poznám veľa
rodín, ktoré trpia nedostatkom a nie vždy nesú na tom vinu... Už veľa ráz som sa
presvedčila, že v Snine žije veľa dobrých, láskavých, ochotných a štedrých ľudí.
A hlavne vďaka Vám mnohým môžeme pomôcť aspoň zmierniť ich ťažký život.
Nech Vám dobrý Boh stonásobne odmení Vašu štedrosť a dobrotu.
Za farskú charitu Mária Čopová.
10. Kancelária v úradných hodinách. Vo štvrtok zatvorená – prikázaný sviatok.
Myšlienka k evanjeliu 19. nedele cez rok prepojená s témou Pochodu za život
„Za najmenších z nás“ (22.9.2019) z pera o. biskupa Jozefa Haľka:
V biblických čítaniach tejto nedele sme viackrát počuli výzvu „bdejte!“. Už vyše
500 rokov je tento výraz súčasťou nášho slovníka a vyjadruje najmä „prebudenie“ a
„pozornosť“. Potreba bdelosti sa týka aj základných tém života, najmä vtedy, keď je
život ohrozený. Preto sa prebuďme do plnej tvrdej pravdy o útokoch na život, potom
buďme trvale pozorní voči všetkým možnostiam život akokoľvek zachraňovať.

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. Marianna Gazdová, bývajúca v Snine, sobáš 24.8. o 15:30
MUDr. Jozef Salaj, býv. v Snine a MDDr. Mária Pandulová, býv. v Snine, sobáš 31.8. o 15:00

