ADVENTNÉ ZAMYSLENIE
1.12. - Byť pripravený - Mt 24, 37 - 44
Čas – aká samozrejmá a pritom výnimočná vec. Používame hodinky, diáre,
plánujeme, pripravujeme harmonogramy, zdokonaľujeme sa v „tájm menežmente“,
...deň za dňom, rok za rokom. Niekedy si ani neuvedomujeme, že jedného dňa príde
osobný koniec nášho pozemského života a raz príde aj koniec sveta ako ho poznáme.
Ako to raz povedal Dalajláma: „Ľudia žijú, akoby nikdy nemali zomrieť. A potom
zomrú bez toho, aby predtým žili.“

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

V dnešnom evanjeliu nás Pán Ježiš vyzýva, aby sme boli na Jeho príchod pripravení.
Niektoré dnešné verše možno pôsobia vystrašujúco, všetko však záleží od toho ako
pristúpime k príprave na ten deň. Veď podobne ako na konci adventu prichádza
radostné stretnutie s Dieťaťom, podobne aj na konci nášho života a pri konci sveta
môžeme prežiť radosť zo stretnutia s Tým, ktorého sme očakávali. Nevieme či to
bude zajtra, o týždeň, o rok alebo o 1000 rokov. To, čo máme k dispozícii, a čo
môžeme ovplyvniť je dnešný deň.
Modlitba:
Bože, Ty si Pán neba i zeme, Ty si Pán času. Ty si ma stvoril a Ty si chcel, aby som
žil. Ďakujem, že si mi daroval život. Ďakujem, že si mi dal dnešný deň. Prosím Ťa,
pomôž mi ho dobre prežiť a požehnaj tiež celý advent. Chcem sa počas neho
pripraviť na Vianoce - na Tvoj príchod. Prosím, pomôž mi dobre prežiť celý môj
život, aby som sa s Tebou mohol radovať v nebi naveky vekov.
Predsavzatie:
Ak som si minule zabudol napísať, čo chcem v advente zmeniť, spravím to dnes.
A zapíšem si to nielen na papier, ale aj do srdca.
Zdroj: Projekt Vianoce

Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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„ AJ VY BUĎTE PRI PRAVE NÍ “

22. ročník
(Mt 24, 44)

A je to tu – zapaľujeme prvú sviecu na adventnom venci. Vianoce sú už o necelé štyri
týždne, a preto sa na ne potrebujeme náležite pripraviť. Ak počas sviatkov zvykneš robiť
niečo špeciálne, napríklad organizovať stretnutie širšej rodiny, teraz je najvyšší čas začať
s prípravami. Ježiš nás v dnešnom evanjeliu tiež vyzýva pripraviť sa, no s iným zámerom:
„Buďte pripravení, lebo neviete, kedy znova prídem!“
Ako sa dá na Ježišov príchod – či už na ten, ktorý sa udeje na Vianoce, alebo na ten
ďalší, keď príde v sláve – dobre pripraviť? Čo tak dať Dieťaťu Ježišovi nejaký dar? Podľa
príkladu mudrcov však poriadne pouvažuj, aký dar mu dáš. Ponúkame ti pár nápadov:
Každý týždeň venuj aspoň hodinu Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti. V tichu ho chváľ
a ďakuj mu za to, že sa stal človekom a oslobodil ťa od hriechu a smrti.
Poslúž ľuďom v núdzi. Ako dobrovoľník v službe chudobným, konkrétnou pomocou
rodine v existenčných ťažkostiach či osamelému susedovi.
Pouvažuj, či si v nejakej oblasti nezišiel z Božej cesty. Potom choď na svätú spoveď
a prijmi Pánovo odpustenie a milosť nasledovať ho ešte vernejšie než doposiaľ.
Ublížil ti niekto a ty mu to nevieš zabudnúť? Popros Ježiša, aby ti pomohol odpustiť,
a potom, ak je to možné, sa s tým človekom aj zmier.
Keď si sa už rozhodol, čo chceš Ježišovi darovať, uvedom si jedno: nie je to iba o tom,
čo chceš urobiť Ty pri príprave na jeho príchod. Je to aj o tom, čo chce urobiť pre teba on.
Počas adorácie ti túži darovať svoj pokoj.
V núdznych, ktorým pomáhaš, sa v skutočnosti on sám stretá s tebou.
Keď prichádzaš na svätú spoveď, je to on, kto ťa napĺňa svojím milosrdenstvom.
Prostredníctvom tvojho odpustenia napráva naštrbené vzťahy.
Ježiš je v tomto smere nesmierne štedrý a veľkorysý; sám ťa chce pripraviť na svoj
príchod. Počas tohto Adventu ho len pros, aby ti daroval otvorené a ochotné srdce.
(Prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
2. 12.

Č: Iz 2, 1-5
Ev: Mt 8, 5-11
Bibiána

UT
3. 12.

Sv. František Xaverský,
kňaz
Č: Iz 11, 1-10
Ev: Lk 10, 21-24
Oldrich

ST
4. 12.

Č: Iz 25, 6-10a
Ev: Mt 15, 29-37
Barbora, Barbara

ŠT
5. 12.

Č: Iz 26, 1-6
Ev: Mt 7, 21.24-27
Oto

PI
6. 12.

Sv. Mikuláš, biskup
Č: Iz 29, 17-24
Ev: Mt 9, 27-31
Mikuláš

SO
7. 12.

sv. Ambróz, bisk. a uč.
Cirkvi
Č: Iz 30, 19-21.23-26
Ev: Mt 9,35-10, 1.5a.6-8
Ambróz

NE
8. 12.

2. adventná nedeľa
Č1: Iz 11, 1-10
Č2: Rim 15, 4-9
Ev: Mt 3, 1-12
Marína

ČAS

6.30
7.45
18.00
6.30
16.00
17.00
17.30
18.00

6.30
7.45
18.00
6.30

DÁTUM
5.12.2019
6.12.2019
7.12.2019
8.12.2019

ČAS
17.00
17.30
18.00
8.00
8.45
7.30
9.00
10.30

15.00
16.00
17.30
6.30

17.30
18.00
8.00
8.45
8.00
18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Anna, Pavol Hudákoví;
+ Anna, Štefan Ondicoví
+ Štefan, Mária Terpákoví a zať Ondrej
CSŠ
+ Margita Mrázová, 1.výr.; + Viliam a Anna
+ z rod. Kornucikovej; + z rod. Avukovej
+ Andrej Bacák
Nemocnica
Večeradlo
Stakčín: +Jozef Kováč
+ Ing. Štefan Kepič, nedož. 70 r.; + Helena Barnová
+ Mária Kozejová; + Štefan Cimbák
+ Anna, Jozef Mihočoví; + Mária Čopíková
CSŠ
+ Anna a Andrej Smolkoví, dcéra Jarmila
a syn Milan; + Ján a Mária Chochrunoví
+ Martin, Anna a vnuk Peter Štofiroví;
+ Viera Dunajová
+ Mária, Jozef Arvaj, Kamil; + Jozef Merga
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
ZBP Petra, 35 r.ž. a jeho rod.; ZBP Janky
BBSJ; + Mikuláš Charitun, manž.Agnesa
a z rod.
Stakčín: ZBP Nataša Tančáková s rodinou
+ Štefan Miško; + Ján a Rozália Novákoví
Fatimská sobota
RB, NSPM
+ z rod. Holodňákovej, Sabovej, Galandovej;
+ Ján Hanc
Stakčín: Za duše v očistci
+ Božena Aľušíková; + Anna Černá, 10.výr. a z rod.
ZBP Michaela, 33 r.ž. a rod.; ZBP rod. Pacolová
+ Jozef Karaščák, 1.výr.; + Štefan Varga, 1.výr.
Stakčín: ZBP rod. Labanc a rod. Kapráľ
Nemocnica
ZBP Moniky, 25 r.ž.; ZBP Mária, 70 r.ž. a rod.
+ Anna Chrenková a z rod.;
+ z rod. Burikovej a Pavlíkovej

ROZPIS SLUŽIEB

LEKTORI
sv. ruženec – CMŠ
sv. omša – Mgr. Katarína Gerbocová
Mária Danielová / sk.kaplána Martina
sv. ruženec – Mgr. Adriána Ontkovičová
sv. omša – Mgr. Adriána Ontkovičová
Mgr. Ján Chochrun a Mgr. A. Ontkovičová
Jakub a Anna Čopoví
Štefan Kriško a Ing. Veronika Kapraľová

MILODARY

ŽALM
Adriána Ľuľová
Anna Mária Čopíková
Mgr. Lenka Harakaľová
Jana Andrejčíková
Anton Vass

na kostol: novomanželia Kuriščákoví 50 €.

OZNAMY
1. Úprimná vďaka za vaše milodary, ktoré dnes obetujete na charitu.
2. Minulú nedeľu sa pri pravidelnej mesačnej zbierke na kostol a potreby farnosti
vyzbieralo 1422,75 €. Úprimná vďaka.
3. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, popoludní o 14:00 bude pobožnosť a po nej výmena
ružencových tajomstiev a stretnutie duchovnej rodiny.
4. Dnes popoludní o 15:00 ste pozvaní na ekumenickú adventnú bohoslužbu, spojenú
s požehnaním adventného venca na námestí v centre mesta.
5. Od tejto nedele, tak ako každý rok môžete prispieť svojim milodarom na platy
zamestnancov, ktorí slúžia v tejto farnosti. Svoj milodar môžete odovzdať v sakristii
kostola, kancelárii a počas nedele a sviatkov kurátorom pri poľnom oltári. K tomuto
milodaru, tak ako každý rok, ak vám to vaše možnosti dovoľujú, môžete pridať
aj milodar na kostol alebo na rekonštrukciu CMŠ.
6. Od utorka 3.12. sa začíname modliť Deviatnik k Panne Márii Guadalupskej
za rodiny, bezdetné manželstvá a ochranu života.
7. Tento týždeň je prvopiatkový, spovedať budeme ráno i večer ako obvykle. Chorých
navštívime na prvý piatok 6.12. dopoludnia i popoludní.
8. Vo štvrtok 5.12. pozývame deti, najmä prvoprijímajúce, na detskú sv. omšu o 17:30
spojenú s katechézou pre nich. Predtým o 16:30 sa uskutoční veľké stretko v CCVČ
s rodičmi prvoprijímajúcich, prosíme o účasť aspoň jedného z rodičov.
9. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude vo štvrtok 5.12. a v piatok 6.12.
po večernej sv. omši.
10. Stretnutie dievčat (12 – 16 r.) bude v piatok 6.12. o 14:30.
11. Pozývame deti na stretnutie SLNIEČKO, stretneme sa v CCVČ v piatok 6.12.
o 16:45.
12. V piatok 6.12. – prvý piatok – celodenná eucharistická poklona. Večer pozývame
birmovancov a ostatných mladých na sv. omšu s katechézou pre nich so začiatkom
o 18:00.
13. V sobotu 7.12. o 8:00 bude fatimská sobota, po nej sv. omša.
14. Na budúcu nedeľu – druhú adventnú, pripravili zamestnanci a rodičia Cirkevnej MŠ
jarmok "Mikulášsky perník", na ktorom si budete môcť zakúpiť perníky a tým
podporiť rekonštrukciu priestorov CMŠ. Prosíme o podporu tejto myšlienky.
15. Ako sme vás informovali pred tromi týždňami v Spravodaji, rodina malej Olívie žiada
o finančnú pomoc na rehabilitáciu ich onkologicky chorej dcéry. Keďže liečba je
finančne náročná, obracajú sa na ľudí dobrej vôle, ktorí môžu prispieť hoc aj malou
čiastkou, ktorá nezaťaží ich rodinný rozpočet. Na tento úmysel bude umiestnená
pokladnička v starej i novej časti kostola.
16. V sakristii kostola si môžete zakúpiť vianočné oblátky. Cena za jedno balenie je 1 €.
17. Na stolíkoch pri Spravodaji ponúkame nové číslo Katolíckych novín.
18. Pozývame všetkých - deti i animátorov, ktorí chcú ísť tento rok koledovať s Dobrou
novinou na stretnutie, ktoré
bude 1.12. (t.j.dnes) o
14:00
v
mládežníckej
miestnosti. Ďalšie stretnutie bude 8.12. o 14:00 v mládežníckej miestnosti. Stretneme
sa pri kostole. (v prípade otázok t.kontakt: Mgr. Mária Kohutová 0908890495.)
19. V pondelok 9.12. o 18:00 bude zasadnutie farskej rady na fare.
20. 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

