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3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

22. ročník

„ LEBO MA POMAZAL “
Pri čítaní Písma často vidíme, že niektoré jeho časti majú dva významy: jeden
bezprostredný a druhý, ktorý siaha až do ďalekej budúcnosti. Skúsme sa takto pozrieť
na dnešné evanjelium, v ktorom Ježiš ohlasuje, že ho Pánov Duch pomazal, aby ohlásil
radostnú zvesť.
Bezprostredný zmysel tohto textu hovorí o tom, že Ježiš bol pomazaný Duchom
Svätým, keď ho Ján pokrstil v rieke Jordán. No v tom druhom, ďalekosiahlom zmysle,
tento text naznačuje, že Ježiš chce, aby sme boli pomazaní rovnakým Duchom aj my.
Keď nám Ježiš dal najväčšie prikázanie – milovať Boha a svojich blížnych-, vlastne
tým povedal, že máme konať ako on. Povedal, že máme ísť do sveta a oslobodzovať
ľudí. Žiadal nás, aby sme počúvali nárek chudobných a odpovedali naň. Chcel, aby sme
sa starali o ľudí v núdzi aj o náš vzťah s ním.
Kresťania teda od samého začiatku mali vo svojom srdci zvláštne miesto pre ľudí
chudobných, odsunutých na okraj, chorých, väznených či nenarodených. Útulky
pre bezdomovcov, charitatívne programy poskytujúce jedlo hladujúcim, či ochrana tých,
ktorí sa sami nevedia brániť – všetky tieto veci sú základným poslaním Cirkvi.
Existujú mnohé kresťanské organizácie, ktoré sa usilujú odstrániť krajnú chudobu,
zlepšiť vzdelanie, zvýšiť ľuďom životný štandard a poskytnúť lekársku pomoc tým,
ktorí ju potrebujú. No napriek tomu stále počujeme nárek chudobných. Ešte stále žijú
medzi nami ľudia, ktorí nemajú domov. Ešte stále celé národy trpia hladom. Ešte stále
nesmierne veľa ľudí umiera na nevyliečiteľné choroby. A Ježiš nás stále naliehavo
žiada, aby sme im pomáhali, ako len môžeme.
Táto úloha nám môže pripadať príliš ťažká. No keby každý z nás mesačne obetoval
jednu či dve hodiny a odpovedal tak na toto Pánovo volanie, dokopy by to boli tisícky
hodín pomoci! Predstav si akú radosť by mal Ježiš, keby videl, že celý jeho ľud berie
svoje duchovné pomazanie vážne a pracuje na vyslobodení tých, čo sú v zajatí chudoby,
hladu, choroby, zla v akejkoľvek podobe!
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR
Sv. Tomáš Akvinský,
kňaz a uč. C.
Č: Hebr 9, 15.24-28
Ev: Mk 3, 22-30
Alfonz

PO
28. 1.

ČAS

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
6.30 + Gabriela Stanková; + Jozef Karľa, Ul. Šafárikova
7.45 CSŠ

18.00 + Ladislav Galanda; + Pavol Kirňák
6.30

UT
29. 1.

Č: Hebr 10, 1-10
Ev: Mk 3, 31-35
Gašpar

ST
30. 1.

Č: Hebr 10, 11-18
Ev: Mk 4, 1-20
Ema

ŠT
31. 1.

Sv. Ján Bosco, kňaz
Č: Hebr 10, 19-25
Ev: Mk 4, 21-25
Emil

PI
1. 2.

Č: Hebr 10, 32-39
Ev: Mk 4, 26-34
Tatiana

16.00
17.00
18.00
6.30
7.45
17.30
18.00
6.30
15.00
16.00
17.30
6.30
17.30

18.00
8.00

Obetovanie Pána
Č:Mal 3, 1-4
Ev: Lk 2, 22-40
Erika, Erik

SO
2. 2.

8.45
8.00
18.00

NE
3. 2.

4. adventná nedeľa
Č1: Jer 1, 4-5.17-19
Č2: 1 Kor 12, 31-13, 13
Ev: Lk 4, 21-30
Blažej

7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

ZBP Márie, 80 r.ž.
+ z rod. Gnipovej, Hašuľovej a Ľoncovej;
+ Mária Krupová, Ul. Komenského
Nemocnica
Večeradlo
+ Ján Obšatník; + Anna Gičová, Ul. Pribinova
+ Anna a Ján Pavlík;
+ Anna a Jozef Fedák a zať Anton
+ Vladimír Andrejčík
CSŠ
Stakčín
+ Štefan Andrejčík; + Kamil Gerboc
+ Agnesa a Michal Gerbocoví, syn Ján, dcéra Mária
+ Margita Mariničová
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Anna Divulitová, 20.výr.; + Ján a Anna Gerbocoví
BBSJ
Stakčín
+ Rozália Tisoňová, 1.výr., František a Cyril,
5.výr. a brat Jozef; + Milan Burik, nedož. 70 r.,
Jozef Pavlisko
Fatimská sobota
RB, NSPM
+ Miroslav, 15.výr., Ondrej, Peter, Marián;
+ Margita Mrázová
Stakčín
+ Štefan, Anna a syn Štefan Balogoví;
+ Mária a Štefan Hudákoví
ZBP Margita, 80 r.ž.
ZBP Lucie, 15 r.ž. a rod.
Stakčín
Nemocnica
ZBP Emílie, 40 r.ž. a rod.
+ Miroslav Smetana, Mária a Jaroslav Marcinekoví;
+ Štefan, Katarína Boňkoví, Jozef Bednárik

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
2.2.2019
3.2.2019

ČAS
8.00
8.45
7.30

LEKTORI
Sv. ruženec – eRko
Sv. omša – Ing. Anna Čopíková
Ing. Ján Čop ml. a Mgr. Jana Šepeľová

9.00 manželia Homzoví
10.30 manželia Kirňákoví

MILODARY
na kostol: z pohrebu K. Halamkovej 100 €.

ŽALM
Eva Mária Karľová
MUDr. A. Rosoľanková
Eduard Ferenc
Eva Mária Karľová

OZNAMY
1. Úprimná vďaka za vaše milodary, ktoré ste dnes obetovali pri pravidelnej
mesačnej zbierke na kostol.
2. Dnes popoludní o 14:30 pozývame na modlitby matiek.
3. Tento týždeň je prvopiatkový, spovedať budeme každý deň ráno i večer okrem
utorka (utorok pred večernou sv. omšou nebudeme spovedať z dôvodu
celodenných rekolekcií). Chorých navštívime v piatok dopoludnia.
4. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude v stredu 30.1. o 19:00.
5. V piatok 1.2. je prvý piatok v mesiaci, celodenná eucharistická poklona.
Sv. omša za účasti mladých a birmovancov nebude nakoľko sú polročné
prázdniny. Povzbudzujeme však birmovancov k sv. spovedi.
6. Pre dievčatá (12 – 17 rokov), ktoré sa chcú zapájať do liturgie čítaním, spevom
alebo hrou na hudobný nástroj, bude stretko v piatok 1.2. o 10:00 v CCVČ.
7. Pozývame deti na stretnutie SLNIEČKO v piatok 1.2. o 16:45; doneste si
sklenený pohár na sviecu.
8. Mladých pozývame v piatok 1.2. po večernej sv. omši do CCVČ na stretnutie
pod názvom „S pápežom v Paname“. Bude to stretnutie s hosťom, ktorý sa
svetových dní v Paname priamo zúčastnil.
9. V sobotu 2.2. máme sviatok obetovania Pána, sv. omše budú o 8:00 fatimská
sobota a po nej sv. omša. Večerná sv. omša bude zo sviatku, zároveň platná
aj za nedeľu. Pri sv. omšiach budú požehnané hromničné sviece. Zároveň je to
deň zasväteného života. Pri sv. omši bude požehnaná aj nová kaplnka ZZM.
10. V nedeľu 3.2. je liturgická spomienka sv. Blažeja, ktorá sa tento rok neslávi,
keďže je nedeľa. Pri sv. omšiach bude udelené spoločné svätoblažejske
požehnanie.
11. V nedeľu 3.2. prvá nedeľa v mesiaci, o 14:30 eucharistické požehnanie
a pobožnosť, po nej výmena ružencových tajomstiev a stretnutie členiek
duchovnej rodiny.
12. Milí manželia, blíži sa február a s ním aj termín Národného týždňa manželstva
(9. - 17.2.). Navrhujeme vám rezervovať si v kalendári čas pre seba už od 9.2.,
(soboty), kedy začíname duchovnou obnovou, ktorú budú viesť manželia
Štupákovci, známi aj z vysielania televízie LUX. Vítaný je každý!
13. V rámci prípravy Národného týždňa manželstva chceme pozdraviť jubilujúcich
manželov, ktorí slávia 50., 55., 60., 65., 70. výročie spoločného sviatostného
manželského života. O tých, ktorí uzavreli manželstvo tu v Snine máme
informácie, avšak prosíme, aby ste nám nahlásili mená tých manželov, ktorí
jubilujú, uzavreli manželstvo mimo Sniny a žijú tu v Snine. Nahlásiť jubilantov
môžete v kancelárii FÚ alebo u manželov Čopových st.
14. Pozývame rodiny s deťmi na Rodinný ples, ktorý sa uskutoční 23.2.2019
od 15:00 vo Vihorlat resort na Sninských rybníkoch. Cena vstupenky - dospelý
18 eur, deti 6 - 18 rokov 10 eur, deti do 6 rokov zdarma. Lístky si môžete zakúpiť
v nedeľu 3.2. a 10.2. po dopoludňajších sv. omšiach v miestnosti pre matky
s deťmi. Viac informácií u Žofii Čopíkovej /0917691554/.
15. Do konca januára svojím hlasom môžete podporiť získanie grantu MAMNATO
pre p. Karľovú Janu.
16. V rámci Národného týždňa manželstva OZ Naruby v spolupráci s PSK vyhlasujú
fotosúťaž na tému: Hráme spolu! v manželstve. Uzávierka je 31.1.2019.
Prihlasovací formulár a viac info na www.ntmpo.sk.
17. Kancelária v úradných hodinách (v utorok zatvorená, v stredu p. dekan).

Sviatosť manželstva chcú prijať
Tomáš Kobza, býv. v Ľubici a Andrea Haburajová, býv. v Snine, sobáš 9.2. o 15:00

