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4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

22. ročník

„ LÁSKA NIKDY NEZANI KN E “

Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

Mnohí ľudia – biblisti, ale aj bežní veriaci – považujú dnešné prvé čítanie
za najkrajšiu kapitolu celého Svätého písma. Pavol v trinástich veršoch podáva taký
krásny opis lásky, že by sme nad ním mohli rozjímať celý život.
Jednoducho a stručne povedané, Pavol kladie lásku tam, kam patrí: na prvé miesto.
Dar jazykov u apoštolov, Izaiášovo prorokovanie, chápanie tajomstiev viery Tomáša
Akvinského, vzdanie sa všetkého podľa vzoru Matky Terézie z Kalkaty – to všetko je
úplne bezcenné, ak to nie je spojené s láskou.
Pavol tiež priznáva, že nikto z nás nemiluje dokonale. Pomocou viacerých analógií
označuje našu lásku za detskú či detinskú. Naša láska sa podobá pohľadu na život
prostredníctvom zahmleného a pokriveného zrkadla. Inými slovami, Pavol uznáva, že
každý z nás robí chyby. Všetci občas nejakú situáciu posúdime nesprávne. Každý z nás
občas niekoho raní – najmä svojich blízkych. Snažíme sa zo všetkých síl, no niekedy
naše sily jednoducho nestačia.
Aj svätý Peter kládol lásku na prvé miesto. Lásku vnímal ako najväčšiu silu vo svete.
Hovorí dokonca, že láska je taká mocná, že „zakrýva množstvo hriechov“.
Láska chápe, že zlyhávame, zároveň však dokáže všetky naše rany uzdraviť –
aj nedokonalosti a chyby, ktoré sú skôr zlými rozhodnutiami než hriechmi. Ak ťa niekto
ranil, pamätaj na to, že tvoja láska vám obom môže priniesť uzdravenie. Tvoja láska
môže vykonať veľmi veľa – aj keď daného človeka nemiluješ celkom dokonale alebo je
tvoja láska zakalená aj trochou smútku či hnevu. Ježiš totiž vždy lásku vidí a vždy ju aj
požehnáva. Milovať neznamená byť dokonalý. Milovať znamená snažiť sa zo všetkých
síl a prosiť o odpustenie, keď padneme.
Dnes v modlitbe popros Ježiša, aby ťa naplnil túžbou a silou milovať rovnakou
láskou, akou on miluje teba. Skús byť pohotový v láske, pohotový v odpúšťaní
i v odprosovaní. Pamätaj, láska vždy zvíťazí.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

OZNAMY

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
4. 2.

Č: Hebr 11, 32-40
Ev: Mk 5, 1-20
Veronika

UT
5. 2.

Sv. Agáta, panna a muč.
Č: Hebr 12, 1-4
Ev: Mk 5, 21-43
Agáta

ST
6. 2.

Sv. Pavol Miki a spol.,
muč.
Č: Hebr 12, 4-7.11-15
Ev: Mk 6, 1-6
Dorota

ŠT
7. 2.

Č: Hebr 12, 18-19.2124
Ev: Mk 6, 7-13
Vanda

PI
8. 2.

Č: Hebr 13, 1-8
Ev: Mk 6, 14-29
Zoja

SO
9. 2.

Č:Hebr 13, 15-17.20-21
Ev: Mk 6, 30-34
Zdenko

ČAS

6.30
7.45
18.00
6.30
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
6.30
18.00
7.30

NE
10. 2.

5. nedeľa v cezročnom
období
Č1: Iz 6, 1-2a.3-8
Č2: 1 Kor 15, 1-11
Ev: Lk 5, 1-11
Gabriela

9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ z rod. Fedičových a brata Stanislava
+ Božena Staroščáková, rodičia a príbuzní
CSŠ
+ Mikuláš Hrivňák; + Anna Mišičková
+ Michal Krupa, 8.výr.
+ Jozef Miľovčík, nedož. 70 r.
Nemocnica
Večeradlo
+ Mária Janková a dcéra Martina; + Jozef Špitalik
ZBP Jany, 50 r.ž.a rod.
ZBP Viery, 60 r.ž. a rod.
CSŠ
Stakčín
+ Róbert Šimon, 4.výr.,
+ Michal Gerboc a Jozef Dický
+ Ján, Jozefína Cenkneroví
+ Agnesa a Mikuláš Charitunoví
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Margita Hudáková, 1.výr.
+ Michal Pčola; + Ján Gič
+ Zuzana Savková
Stakčín
+ František Jastrabský; + Martin Hanc
+ Mária Salajová; + Zuzana Štofiková
+ Mária Štofiková
+ Mária a Jozef Gábor, svatovci Kočanovci;
+ Jozef Karaščák
+ Štefan Karľa;
+ MUDr. Magdaléna Nebesník, 1.výr.
ZBP Štefan Gerboc, 60 r.ž. a rod.;
ZBP Jozefa, 60 r.ž. a rod.
Stakčín
Nemocnica
ZBP Emília, 70 r.ž.
ZBP Jaroslav a Jana Arvajoví, 30 r.sp.ž.
a ich detí

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
7.2.2019
8.2.2019
10.2.2019

ČAS
17.00
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
Sv. ruženec – PaedDr. Viera Hišemová
Sv. omša – PaedDr. Viera Hišemová
CSŠ II.AG - Mgr. Alexander Koveň
manželia Čopoví st.
manželia Korobaničoví
manželia Aľušíkoví

ŽALM
deti
Štefánia Ondicová
Mgr. Lenka Harakaľová
Mgr. Žofia Čopíková
Ing. Marianna Hancová

1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, o 14:30 pobožnosť a výmena ružencových
tajomstiev, po nej stretnutie členiek Duchovnej rodiny.
2. Pripomíname deťom nácvik detského zboru vo štvrtok 7.2. o 16:30
v mládežníckej miestnosti.
3. Štvrtok 7.2. pozývame deti, zvlášť prvoprijímajúce na sv. omšu s katechézou
pre nich o 17:30. Predtým o 16:30 je veľké stretko prvoprijímajúcich detí
a rodičov. Deti nech si donesú pero a farbičky a zopakujú otázky, ktoré prebrali.
4. V piatok 8.2. celodenná eucharistická poklona, večerná sv. omša s katechézou
pre mladých a birmovancov.
5. V sobotu sa začína Národný týždeň manželstva, a to duchovnou obnovou, ktorú
povedú manželia Štupákovci so začiatkom o 9:00 v CCVČ. Ďalší program NTM
si všimnite na plagátoch.
6. 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/.
7. Prosíme rodičov detí, ktoré majú záujem o fotografie a videá z detského letného
tábora 2018, aby do 10.2. poslali svoju e-mailovú adresu sr. Rudolfe
(rudolfasdr@gmail.com).
8. Slovenský červený kríž v Snine vyzýva všetkých darcov a prvodarcov krvi, ktorí
môžu prísť darovať krv dňa 14.februára 2019 t.j. /štvrtok/v Dome humanity SČK
od 7.00 hod. do 11.00 hod.
9. Koledníci Dobrej noviny veľmi pekne ďakujú všetkým, ktorí ich prijali
do svojich príbytkov počas vianočných sviatkov a prispeli tak na dobrú vec.
Vyzbieralo sa 1781 € (301 € z farnosti Božieho milosrdenstva, 1480 € z farnosti
Povýšenia sv. kríža). Pán Boh zaplať.
10. Dávame do vašej pozornosti arcidiecézne púte, ktorých sa zúčastní aj naša
farnosť, a to 6.-10. mája Rím - San Giovanni Rotondo - Bari. V cene 515 € sú
zahrnuté: letenky, servisné poplatky, doprava lux bus, 4 x ubytovanie
s polpenziou, duchovný doprovod, sprievodca. Pútnické Mexiko - Guadalupe
a neopakovateľné Acapulco 6. - 17. novembra, v cene 1690 € sú zahrnuté:
letenky, letiskové poplatky, doprava lux bus, 10 x ubytovanie s polpenziou,
všetky prehliadky a vstupy podľa programu, duchovný doprovod, sprievodca.
Tí, ktorí majú záujem o púť do Ríma v máji, nech sa čím skôr nahlásia
v kancelárii spolu so zálohou 200 €. Tí, ktorí plánujú putovať v novembri
do Guadalupe, nech sa taktiež hlásia čím skôr v kancelárii so zálohou 500 €.
Obidve letecké púte budú s odletom z Budapešti.
11. Knihu o našej farnosti si aj naďalej môžete zakúpiť v kancelárii po sv. omšiach.
12. Kancelária v úradných hodinách (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
Mimo farnosti:

