Farnosť Sv. Kríža Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01
Dekan
– farár: ThLic. Allan Tomáš
Dekan
– farár:
Kapláni: Mgr. Martin Murajda, Mgr. František Petruška

47 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
17. n o v e m b e r 2 0 1 9

22. ročník

„ ... A BY STE NÁS NAPODOBŇ O VALI “

Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

(2 Sol 3, 9)

Počul si už o takzvaných zrkadlových neurónoch? Sú to drobulinké bunky v našom mozgu,
ktoré sa aktivujú vtedy, keď sa nachádzame v blízkosti iného človeka. Niekedy slabšie, inokedy
silnejšie nás tieto neuróny nabádajú, aby sme napodobňovali človeka, s ktorým práve sme.
Keď vidíme niekoho šťastného, smutného či nahnevaného, sú to práve naše zrkadlové neuróny,
ktoré nám pomáhajú vžiť sa do jeho pocitov a myšlienok. Sú akoby vedeckým dôkazom
Aristotelovej teórie, že človek je stvorením, ktoré „najviac zo živých tvorov napodobňuje
druhých“ (Poetika, IV).
Niet sa preto čo čudovať, že svätý Pavol Solúnčanom píše, že sa im spolu so svojimi
spoločníkmi usiluje ísť dobrým príkladom! Hovorí, že je to preto, „aby ste nás
napodobňovali“ (2 Sol 3, 9). Pavol si uvedomoval, že Solúnčania majú oveľa väčšiu šancu zostať
verní Pánovi, keď uvidia, že ostatní ľudia sa usilujú o to isté. Vedel, že prostredie, v ktorom
žijeme, má veľmi silný vplyv na naše zmýšľanie, na hodnoty, ktoré prijímame, na priority, ktoré
si v živote určujeme.
To však neznamená, že by sme boli nejakými robotmi, ktorí len bezducho imitujú všetko
okolo seba. Sme stále ľuďmi so slobodnou vôľou a vlastnou jedinečnou osobnosťou. Znamená to
však, že sme stvorení pre život v spoločenstve; že potrebujeme príklad svojich bratov a sestier,
aby nám pomohli rásť vo viere. A platí to aj naopak, oni potrebujú svedectvo našej viery, aby
mohli rozvíjať svoju vieru. Čím viac nás bude priťahovať „svätosť“ iných, tým ochotnejšie
budeme aj my sami nasledovať Ježiša.
Vieme tiež, koho napodobňoval Ježiš: „Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí
robiť Otca“ (Jn 5, 19). Ježiš mal srdce neustále upriamené na svojho nebeského Otca, a preto
všetko, čo hovoril a robil, pramenilo z Otcovej dobrotivosti a lásky – ešte aj jeho obeta a smrť
na kríži.
Urob teda svojim zrkadlovým neurónom radosť. Upieraj svoj zrak na Ježiša a na svojich
bratov a sestry v Kristovi.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

ČAS

Výročie posv.bazilík sv.

6.30

Eugen

18.00
6.30

UT
19. 11.

Č: 2 Mach 6, 18-31
Ev: Lk 19, 1-10
Alžbeta

16.00
17.00
17.30
18.00

ST
20. 11.

Č: 2 Mach 7, 1.20-31
Ev: Lk 19, 11-28
Félix

ŠT
21. 11.

Obetovanie Panny Márie
Č: Zach 2, 14-17
Ev: Mt 12, 46-50
Elvíra

PI
22. 11.

Sv. Cecília, panna a muč.
Č: 1 Mach 4, 36-37.52-59
Ev: Lk 19, 45-48
Cecília

SO
23. 11.

Č:1 Mach 6, 1-13
Ev: Lk 20, 27-40
Klement

a Pavla, apoštolov
PO Petra
Č: Sk 28, 11-16.30-31
18. 11.
Ev: Mt 14, 22-33

7.45

6.30
7.45
18.00
6.30
15.00
16.00
17.30
17.30
6.30

18.00
6.30
18.00

34. nedeľav cezročnom
období – Krista Kráľa
NE
Č1: 2 Sam 5, 1-3
Č2: Kol 1, 12-20
24. 11.
Ev: Lk 23, 35b-43
Emília

7.30
9.00
9.00
10.30

10.30
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Jozef Gábor, Anna, Ján Naščák;
+ Mária Harmaňošová
+ Jozef a Margita; + Jozef Zuščák
CSŠ
za uzdravenie, oslobodenie a ochranu bohuzn.
rodiny
+ Jozef Regec, 10.výr.
+ Michal Salaj a rodičia; + Anna Galandová
Nemocnica
Večeradlo
Stakčín: ZBP Heleny s rod.
+ Jozef Avuk, 5.výr.; + Jozef Ondík a zať Michal Hríb
ZBP Ireny a celej rodiny
+ Viera Obšitníková
CSŠ
+ Peter Malinič;
+ Jozef Gerboc a rodičia Katarína a Ján
+ Štefan, Katarína Hodničákoví
+ z rod. Makovcovej
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
Stakčín: ZBP Pavol Bednár
+ Kamil Gerboc; + z rod. Jankajovej
+ Ján Pčola, ul. Rastislavova
+ Mária, 8. výr.
+ Margita Curková; + Anna, Jozef Štofikoví,
Zuzana a Pavol Habuštoví
+ Štefan Ďurika, nedož. 66 r., ul. Pugačevova;
+ Vasiľ, Rozália a Daniel Kelemeca
+ Mária a Ján Fedákoví, deti Katarína, Ján a Pavol;
+ Katarína a Ján Pčola a Patrik Pčola
ZBP Kataríny a rod.
+ Štefan Aľušík, ul. Šafárikova;
+ Štefan, Božena Arvajoví, dcéra Monika
ZBP Gabriely a na úmysel matky
Stakčín: + Marián Laurič
Nemocnica
ZBP Anna, Štefan Ondicoví,
Petra a Norbert Lukáčoví
+ Ján Kováč; + Štefan Ižák, 10.výr.

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
21.11.2019
22.11.2019
24.11.2019

ČAS
17.00
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
sv. ruženec – Mgr. Katarína Gerbocová
sv. omša – sr. Rudolfa I. ZŠ
Denisa Andrejčíková / Martin Barna /sk.s.Rudolfy
manželia Jankoví
manželia Korobaničoví
manželia Aľušíkoví

MILODARY

ŽALM

Eva Mária Karľová
MUDr. Alžbeta Rosoľanková
Eva Mária Karľová
Gabriela Gáborová

na kostol: z pohrebu J. Ondika 100 €, J. Vencka 70 €, J. Pčolu 100 €; zo sobáša Ontkovičových 100 €.

OZNAMY

1. Dnes je 3. svetový deň chudobných, pápež František pozýva celé kresťanské
spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je
pošliapaná. Pripojme aj modlitbu za nich.
2. V dnešný deň si pripomíname 30 rokov od tzv. „Nežnej revolúcie“. Aj naša farnosť sa
na základe odporúčania predsedu KBS, Mons. Stanislava Zvolenského pripojí k výzve
pripomienky 30 rokov od pádu komunizmu a návratu slobody vyzváňaním kostolných
zvonov dnes o 17:00.
3. Budúcu nedeľu (24.11. Krista Kráľa) bude v závere sv. omše pobožnosť s odpustkami.
Pri sv. omšiach bude zbierka na potreby kostola a farnosti.
4. Vo štvrtok 21.11. pozývame deti, najmä prvoprijímajúce na detskú sv. omšu o 17:30
spojenú s katechézou pre nich.
5. V piatok 22.11. bude celodenná adorácia s ukončením pred večernou sv. omšou.
6. V piatok 22.11. pozývame birmovancov a ostatných mladých na mládežnícku sv. omšu
o 18:00.
7. Tento týždeň (18.11. – 24.11.) je Týždeň Cirkvi pre mládež. Naša farnosť v rámci tohto
týždňa ponúka tieto aktivity: pondelok 18.11. – Godzone (Prešov); streda 20.11. – beseda
s manželmi o budovaní vzťahov (po sv. omši o 19:00 v CCVČ); štvrtok 21.11. – športová
aktivita v telocvični CSŠ so začiatkom o 18:30; piatok 22.11. – moderovaná adorácia
po sv. omši o 19:00
8. Pre prihlásených na GODZONE do Prešova – odchod autobusu je o 15:00 z parkoviska
pred kostolom.
9. V tomto týždni birmovné náuky v skupinách nebudú. Každý birmovanec si má vybrať
jednu z ponúknutých akcií (streda – beseda s manželmi, piatok – adorácia). Avšak tí, ktorí
sa nezúčastnili evanjelizačného programu v sobotu, majú povinnosť zúčastniť sa
na obidvoch akciách.
10. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru – generálka bude vo štvrtok 21.11. o 19:00.
11. Tesco potravinová zbierka: Milí veriaci, v dňoch 21. až 22. novembra (štvrtok, piatok)
môžete prejaviť svoju solidárnosť a vykonať skutok lásky. Aj v supermarkete TESCO
Snina bude prebiehať celoslovenská zbierka trvanlivých potravín. Nákupom trvanlivých
potravín a hygienických alebo čistiacich potrieb podporíte ľudí, ktorí to potrebujú. Výnos
zo zberného miesta v Snine bude slúžiť ľuďom v núdzi v Snine prostredníctvom
Charitných zariadení v Snine (Arcidiecézna charita Košice). Všetky informácie sa dozviete
od zamestnancov a dobrovoľníkov charity počas zbierky v supermarkete TESCO.
Ďakujeme za vašu štedrosť.
12. Pozývame deti na Zábavné stretnutie so Sv. Vincentom De Paul, ktoré bude 23.11.
o 10:00 (do cca 14:00) v spoločenskej sále CCVČ. Prineste si so sebou niečo na jedenie
a pitie, zábavného ducha a kamaráta. Kontakt.: Mgr. Mária Kohutová 0908890495
13. Od 18.11. – 26.11. sa začíname modliť Deviatnik Zázračnej medaily a Deviatnik
k sv. Vincentovi de Paul. Od 21.11. – 29.11. sa začíname modliť Deviatnik
k sv. Ondrejovi.
14. Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi aj tento rok vyhlasuje Týždeň pomoci
prenasledovaným kresťanom v termíne 17. až 24. novembra 2019. Pozývame k modlitbe
za prenasledovaných kresťanov.
15. Kancelária v úradných hodinách (v stredu p. dekan).
Termíny kurzov prípravy na manželstvo:
víkendový kurz bez ubytovania
víkendový kurz bez ubytovania
večerný kurz
víkendový kurz bez ubytovania
víkendový kurz bez ubytovania
víkendový kurz s ubytovaním
víkendový kurz bez ubytovania
víkendový kurz bez ubytovania

10.01. - 12.01.2020
28.02. - 01.03.2020
06.03. - 03.04.2020
17.04. - 19.04.2020
26.06. - 28.06.2020
24.07. - 26.07.2020
18.09. - 20.09.2020
11.12. - 13.12.2020

Snina
Belá nad Cirochou
Snina
Kamenica nad Cirochou
Snina
Snina
Snina
Snina

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo
emailom: dubjak.jan@gmail.com

Sviatosť manželstva chcú prijať
Slavomír Kuriščák, býv. v Snine a Bianka Špitaliková, býv. v Snine, sobáš 23.11. o 15:00
Michal Hríb, býv. v Snine a Eva Vajanská, býv. v Petrovciach nad Lab., sobáš 30.11. o 15:00

