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35 21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
25. a u g u s t 2 0 1 9

22. ročník

„A PRÍDU OD VÝCHODU I ZÁPADU, OD SEVERU I OD JUHU“ (Lk 13,29)

Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

Návšteva katolíckeho kostola v cudzine môže byť veľmi poučnou skúsenosťou.
Počuješ inú reč, iný prízvuk, liturgia má trochu iný nádych a ani ľudia v laviciach
nevyzerajú ako tí z tvojho kostola. V tom je nádhera Cirkvi!
V dnešnom evanjeliu na otázku, či je málo tých, čo budú spasení, Ježiš odpovedá,
že stôl pripravený pre tých, čo budú hodovať na nebeskej hostine, je veľmi veľký.
No hoci je brána, ktorou treba prejsť, tesná a prejsť cez ňu si vyžaduje veľké úsilie,
neznamená to, že nebo bude prázdne. Celé dejiny sú dôkazom toho, že množstvo ľudí
je ochotných vchádzať touto úzkou bránou. A výsledok? Všetci svätí a hrdinovia viery
budú stolovať s nespočetným zástupom mužov, žien a detí všetkých rás a národov,
z každého kultúrneho a ekonomického prostredia. Pán všetkých veľkoryso prijíma
do svojho náručia. Najmä v tomto prípade predsa platí – čím viac, tým lepšie!
Kameňom úrazu však zostáva úzka brána, ktorou prechádzajú iba tí, čo konajú
skutky viery. Nezáleží na tom, či si z východu, západu, severu či juhu, či si knieža
alebo roľník; pokiaľ vojdeš úzkou bránou, čiže keď sa obrátiš na Pána, dáš sa pokrstiť
a budeš žiť vo viere v neho, patríš do Božieho kráľovstva. Už máš rezervované miesto
pri stole na nebeskej hostine nášho Pána.
Patríš k Božiemu ľudu, rovnako ako k nemu patria aj ľudia z tvojho spoločenstva
alebo každý, s kým bok po boku slúžiť vo svojej farnosti. Patria k nemu však aj ľudia,
ktorí hovoria inou rečou a žijú v celkom odlišných kultúrnych či ekonomických
podmienkach. Aj väzni či bezdomovci. Aj tvoj rozčúlený sused, ktorého vieru pozná
iba Boh. Podľa Boha si jeho lásku zaslúži každý. Túži totiž, aby sa do jeho kráľovstva
dostali všetci ľudia. Veď na nebeskej hostine pri Pánovom stole je vždy dosť miesta.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
26. 8.

Č: 1 Sol 1, 1-5.8-9
Ev: Mt 23, 13.15-22
Samuel

UT
27. 8.

Sv. Monika
Č: 1 Sol 2, 1-8
Ev: Mt 23, 23-26
Silvia

ČAS

6.30
18.00
6.30
16.00
17.00
18.00

ST
28. 8.

Sv. Augustín, bisk. a uč.
Cirkvi
Č: 1 Sol 2, 9-13
Ev: Mt 23, 27-32
Augustín

ŠT
29. 8.

Mučenícka smrť sv.
Jána Krstiteľa
Č: Jer 1, 17-19
Ev: Mk 6, 17-29
Nikola, Nikolaj

6.30
17.30
18.00
6.30
15.00
16.00
17.30
6.30

Č: 1 Sol 4, 1-8
Ev: Mt 25, 1-13
Ružena

PI
30. 8.
SO
31. 8.

Č:1 Sol 4, 9-11
Ev: Mt 25, 14-30
Nora

NE
1. 9.

22. nedeľav cezročnom
období
Č1: Sir 3, 19-21.30-31
Č2: Hebr 12, 18-19.2224a
Ev: Lk 14, 1.7-14
Drahoslava

17.30
18.00
6.30
18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

DÁTUM
1.9.2019

ČAS
7.30
9.00
10.30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

+ MVDr. Milan Sliacký, rodičia a súrodenci
+ Jozef Onderčin; + z rod. Šepeľovej
+ Katarína Holotová
+ Martin Aľušík, 9.výr. a rodičia;
+ Mária Ontkovičová
+ Ján, Gizela Valceroví
Nemocnica
Večeradlo
+ Jozef Savka;
+ Ján Petrík, rodičia a svokrovci
+ Štefan, Mária Kornucikoví
+ Júlia, 8. výr., Jozef Dunajoví,
ul. Sládkovičova, rodičia a súrodenci
Stakčín: + Pavol a Mária, Štefan Poldruhák
+ Pavol Kirňák; + Marta Andrejčíková
+ Ján Obšatník; + Martiga Paprčková
+ Michal a Cecília a z rod.
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.kat. liturgia
+ Alexander Vaškanin;
+ Štefan Juhás, 15.výr. a rodičia
+ Helena Kapková, rodičia a švagor Ján
+ Vladimír Andrejčík
Stakčín: + Šimon a Alžbeta Turík
+ Štefan Andrejčík, ul. J. Kráľa;
+ Vojtech Dančík
ZBP rod. Krajňakovej, Ondicovej
uzdravenie a BP Márie Lukáčovej
+ Ján Fedák; + Marta Andrejčíková
+ Jozef Špitalik; + Ján Hanc
Veni Sancte
ZBP Lukáša Jurpáka, 30 r.ž.;
ZBP Miriam Kontuľová, 40 r.ž.
Stakčín: ZBP rod. Verbický
Nemocnica
ZBP Ján a Mária, 30 r.sp.ž.;
ZBP Štefan a Emília, 40 r.sp.ž.
Sv. omša na sídlisku v kostole Bož.milosrdenstva

ROZPIS SLUŽIEB

LEKTORI
manželia Tongeľoví
Tadeáš Čop a Bianka Ninčáková
manželia Aľušíkoví

MILODARY
na kostol: bohuznáma 20 €, bohuznáma 100 €.

ŽALM
Adriána Ľuľová
Anna Mária Čopíková
Matúš Kozej

OZNAMY
1. Minulú nedeľu sa pri pravidelnej mesačnej zbierke na kostol vyzbieralo 1314,62 €.
Úprimná vďaka
2. Stretnutie dievčat (12 – 16 r.) bude v pondelok 26.8. o 14:30.
3. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude v utorok 27.8. o 18:45.
4. Pripomíname deťom a mladým, ktorí chcú naďalej navštevovať CCVČ na akékoľvek
aktivity či krúžky počas školského roka 2019/2020, že najneskôr do 12.9. je potrebné
vypísať prihlášku. Nájdete ju na stolíkoch pri Spravodaji alebo v CCVČ. Deti a mladí,
ktorí sa už zapísali, ale ešte neuhradili príspevok, prosíme, aby tak urobili čo najskôr.
5. Ak sú ešte takí, ktorí chcú v tomto šk. roku ísť na 1. sv. prijímanie alebo ku sviatosti
birmovania a nestihli sa ešte prihlásiť, majú poslednú možnosť tak urobiť do 11.9.
v CCVČ. Taktiež vyzývame dospelých, ktorí nemajú iniciačné sviatosti (krst,
sv. prijímanie, birmovku), aby sa prihlásili v kancelárii FU.
6. 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. Autobus pôjde 22.9.
v skorých ranných hodinách, nahlásiť sa môžete v sakristii, ktorí máte možnosť cestovať
zadarmo vlakom, môžete využiť aj túto možnosť. Tí, ktorí máte možnosť zabezpečiť si
ubytovanie, respektíve máte tam svojich príbuzných, využite aj možnosť sobotňajšieho
programu.
7. DVD z udeľovania sviatosti birmovania si môžete vyzdvihnúť v CCVČ.
8. Milí farníci, pozývame vás na 11. ročník Farfestu, ktorý sa uskutoční budúcu nedeľu 1.9.
so začiatkom o 14:00. Predstavia sa nám miestne tanečné a spevácke skupiny, pripravené
je divadlo pre deti a koncert gospelovej skupiny F6. Nebude chýbať ani sprievodný
program - maľovanie na tvár, skákací hrad, drevený kolotoč, workshopy,
či bohatá tombola. Tešíme sa na vás!
9. Z dôvodu Farfestu večerná sv. omša v nedeľu 1.9. tu vo farskom kostole nebude,
ale bude na sídlisku v kostole Božieho milosrdenstva o 18:00.
10. Na budúcu nedeľu 1.9. o 9:00 pri sv. omši Veni Sancte, vzývanie Ducha Svätého
na úvod školského roka pre našich žiakov a študentov.
11. V nedeľu 1.9. si pripomíname 1.výročie blahorečenia Anny Kolesárovej programom
a sv. omšou o 10:30 v jej rodisku vo Vysokej nad Uhom.
12. Otec arcibiskup Bernard pozýva manželov, ktorí v tomto roku slávia 50., 60.
a 65.výročie manželstva na sv. omšu do košickej katedrály 13.10. o 15:00. Jubilanti nech
sa hlásia v kancelárii FÚ.
13. V starej a novej časti kostola môžete do pokladničiek prispieť na odpustovú výzdobu
(14.9.).
14. Kancelária v úradných hodinách.

Myšlienka k evanjeliu 21. nedele cez rok prepojená s témou Pochodu za život
„Za najmenších z nás“ (22.9.2019) z pera o. biskupa Jozefa Haľka:

Tým, ktorí sú vidinou kariéry a rýchleho mediálneho úspechu pokúšaní riediť Ježišovo
učenie v mene pochybnej politickej korektnosti, všetkým tým Ježiš v dnešnom evanjeliu
odkazuje: nefalšujte moje učenie, ktoré nie je o pohodlnej ceste do širokej brány! Vstupujte
úzkou bránou náročnej pravdy o nedotknuteľnosti života, ktorý nie je súkromnou hračkou
človeka, ale posvätným darom Stvoriteľa. Darom, za ktorý sa oplatí nasadiť aj kráčajúc proti
prúdu, a tak trpieť, ba aj obetovať vlastný život.

Sviatosť manželstva chcú prijať
MUDr. Jozef Salaj, býv. v Snine a MDDr. Mária Pandulová, býv. v Snine, sobáš 31.8. o 15:00
Vladimír Černega, bývajúci v Snine a Alexandra Pavlinová, býv. v Snine, sobáš 7.9. o 15:00
Tomáš Kovač, bývajúci v Bratislave a Silvia Buriková, bývajúca v Snine, sobáš 14.9. o 14:00
Mimo farnosti:
Ján Habaľ, bývajúci v Snine a Dominika Petrová, býv. vo Svidníku, sobáš 31.8. vo Svidníku

Tomáš Bednár, bývajúci v Snine a Veronika Lacová, bývajúca v Nižnom Čaji, sobáš 14.9.
Mgr. Peter Kepič, býv. v Snine a Mgr. Linda Svejkovská, býv. v Tisnove(ČR), sobáš 14.9. v Bzenci

