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RÍM - SAN GIOVANNI
ROTONDO - BARI
KOŠICKÁ ARCIDIECÉZNA PÚŤ
Farnosť Sv. Kríža Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01
Dekan
– farár: ThLic. Allan Tomáš
Dekan
– farár:
Kapláni: Mgr. Martin Rečlo, Mgr. Martin Murajda

s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom

5-dňový letecký pútnický zájazd od 06.05.-10.05.2019

v cene: 515,- €

V cene je zahrnuté: letenka Budapešť – Bari (priamo, alebo cez Rím), Rím - Budapešť,
servisné poplatky, doprava lux bus, 4 x ubytovanie s polpenziou, príručná batožina 10 kg,
odbavovaná batožina 10 kg, sprievodca
V cene nie je zahrnuté: mestská taxa – platí sa na mieste, cestovné lístky na metro /1 lístok
100 min. – 1,50 €, celodenný 7 €, fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí /16,- €,
s potvrdením biskupského úradu 8,- €/, transfer na /z letisko Budapešť 25,-€, vstupy
Možný príplatok: - poistenie liečebných nákladov v zahraničí 5,40 €
-

- poistenie storna zájazdu, krytie až do výšky 80 % storno poplatku, cena 10,- €

Program zájazdu:
1.deň: stretnutie skupiny v Košiciach, transfer na letisko do Budapešti, odlet do Bari. Po prílete presun
do centra, zastávka v Bazilike sv. Mikuláša, ktorá je skutočným skvostom a aj preto do nej smeruje
mnoho pútnikov. V krypte pod Bazilikou sú pochované pozostatky sv. Mikuláša. Presun do San
Giovanni Rotondo, kde žil páter Pio od roku 1916 až do svojej smrti v roku 1968. V kláštornej kaplnke
pri modlitbe 20 septembra 1918 prijal dar stigiem, ktoré nosil na svojom tele 50 rokov. Hoci sa páter Pio
snažil svoje stigmy skrývať, chýr o nich sa rozniesol a do San Giovani Rotondo začali prichádzať
zástupy veriacich, aby sa zúčastnili na Piovej svätej omši a potom v dlhých radoch čakali uňho
na spoveď. Ubytovanie. Po večeri individuálne možnosť účasti na modlitbe ruženca v starej Bazilike
o 20.30 hod.
2. deň: po raňajkách náboženský program v San Giovanni Rotondo. Prehliadka areálu, navštívite
miesta spojené so životom a pôsobením sv. pátra Pia (prehliadka Bazilík Santa Maria delle Grazie,
nová Bazilika sv. Pia), hrob a múzeum, spoločná slovenská krížová cesta. Asi o 16 hod. odchod
do Ríma, večera, ubytovanie.
3. deň: po raňajkách Všeobecná audiencia so Svätým Otcom na Námestí sv. Petra vo Vatikáne.
Fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí, prípadne výstup na kupolu. Prehliadka Baziliky sv. Petra,
osobné modlitby pri hrobe sv. Jána Pavla II. a sv. Jána XXIII. Návšteva Baziliky Santa Maria Maggiore.
Bazilika je jeden z najstarších a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete. Pôvodná Bazilika
bola postavená v 4. stor. V roku 867 pápež Hadrián II. v chráme za prítomnosti sv. Cyrila a sv. Metoda
položil na hlavný oltár slovanské bohoslužobné knihy a tak schválil staroslovenčinu ako liturgický jazyk.
Prehliadka centra Ríma s antickými aj kresťanskými pamiatkami. Presun na hotel, večera, ubytovanie.
4. deň: po raňajkách návšteva Lateránskej Baziliky, kde bolo prvé sídlo pápežov. Možnosť modlitby
na Svätých schodoch, ktoré dala previesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma. V blízkosti sa nachádza
Bazilika sv. Klementa s relikviami sv. Cyrila. Pokračovanie v náboženskom programe.
Antické pamiatky – Koloseum, Forum Romanum, Trajánovo Fórum, Kapitol, Piazza Venezia, tiež
svetoznáma Fontana di Trevi. Presun do Baziliky sv. Pavla za hradbami, vybudovanej nad svätcovým
hrobom. Večera, ubytovanie.
5.deň: po raňajkách odchod na letisko, odlet do Budapešti a následne transfer do Košíc.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

22. ročník

„ J EH O MI LOSŤ NEBOLA V O MNE MÁRNA “
Všimni si, že Božiu milosť vidíme vo všetkých dnešných čítaniach. Milosť
spôsobila, že bol zmazaný Izaiášov hriech a on sa potom stal jedným z najdôležitejších
prorokov v dejinách Izraela. To milosť zastavila svätého Pavla v prenasledovaní
kresťanov a zmenila ho na jedného z najväčších evanjelizátorov všetkých čias. Milosť
spôsobila aj to, že Peter padol na kolená pred Ježišom. A milosť tohto impulzívneho
rybára premenila na pokorného rybára ľudí a vodcu prvotnej Cirkvi. Je evidentné,
že Božia milosť v živote týchto mužov nebola márna!
A čo ty? Vedel by si povedať, v čom konkrétne v tvojom živote nebola Božia milosť
„márna“? Nemusí však ísť o niečo také dramatické ako Petrov, Pavlov či Izaiášov
zážitok. Vlastne to nemusí byť dramatické! Je, samozrejme krásne, keď sa stane aj niečo
také, no účinkovanie Božej milosti častejšie pripomína pozvoľna stekajúci pramienok,
než mocnú a búrlivú prívalovú vlnu.
Napríklad si spomeň na chvíle, keď si počas svätej omše alebo v modlitbe vnímal,
že ti je Boh zvlášť nablízku. To bola milosť. A čo vtedy, keď ťa výčitky svedomia
primäli k tomu, aby si šiel po dlhom čase na spoveď? To bola milosť. A pamätáš si, keď
si komusi odpustil, a bolo to ľahšie, než si spočiatku predpokladal? Áno, aj to je milosť.
Všetko, čo ťa privádza bližšie k Bohu a pobáda ťa zbaviť sa hriechu, je dôsledkom
toho, že Boh do tvojho srdca vylieva svoju milosť. Milosť stojí za všetkým, čo ťa robí
láskavejším, vľúdnejším a súcitnejším. Ba keby si sa každý večer zastavil a spätne
uvažoval nad svojím dňom, asi by si našiel milosť na každom svojom kroku.
Dnes je nový deň. Zároveň sa začína nový týždeň. Využi teda tento nový začiatok.
Popros Ducha Svätého, aby ti otvoril oči a dal ti tak uzrieť milosť, ktorú ti Boh pripravil
na tento týždeň. A keď túto milosť nájdeš, ochotne ju prijmi. Usiluj sa, aby „nebola
márna“.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

Preblahoslavená Panna
Mária Lurdská
Č: Gn 1, 1-19
Ev:Mk 6, 53-56
Dezider

PO
11. 2.

ČAS

6.30
18.00
6.30

Č: Gn 1, 20-2,4a
Ev: Mk 7, 1-13
Perla

UT
12. 2.

16.00
17.00
18.00

ST
13. 2.

Č: Gn 2, 4b-9.15-17
Ev: Mk 7, 14-23
Arpád

ŠT
14. 2.

Sv. Cyril, mních
a Metod, bisk., patróni
Európy
Č: Iz 52, 7-10
Ev: Mk 16, 15-20
Valentín

6.30
17.30
18.00
6.30
10.00
15.00
16.00
17.30
6.30

Č: Gn 3, 1-8
Ev: Mk 7, 31-37
Pravoslav

PI
15. 2.

Č: Gn 3, 9-24
Ev:Mk 8, 1-10
Ida, Liana

SO
16. 2.

17.30
18.00
6.30
18.00
7.30

NE
17. 2.

6. nedeľa v cezročnom
období
Č1: Jer 17, 5-8
Č2: 1 Kor 15, 12.16-20
Ev: Lk 6, 17.20-26
Miloslava

9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

DÁTUM
14.2.2019
15.2.2019
17.2.2019

ČAS
17.00
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Jozef Holota a z rod. Aľušíkovej
+ Cecília Hromjaková, dcéra Cecília a z rod.
+ z rod. Jankajovej a Šuličovej;
+ Pavlína Dunajová
+ z rod. Pčolovej, Čopíkovej, Hudákovej
a Miľovčíkovej
+ Ján Bodnár, nedož.80 r.; + Katarína Nevoľníková
Nemocnica
Večeradlo
+ Mária Holotová;
+ Ján Savka, dcéra Mária, rodičia a svokrovci
+ Štefan Cimbák, rodičia a svokrovci
+ Katarína, 40. výr. a Štefan Gerbocoví
Stakčín
+ Mária Prokopová; + Erhard Schneider, 1.výr.
+ Mária a Martin Mergoví a Štefan Gič
+ Ján Galanda, Katarína a Ján Pčoloví
Odpust - CSŠ
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Anna Holodňáková;
+ Ján a Mária Krupoví a rodičia
+ Jozef a Mária Čopíkoví, Ul. Svätoplukova
+ z rod. Bobeničovej, Nemethovej a Kozejovej
Stakčín
+ Anna Melníková; + Anna a Jozef Štofikoví,
Zuzana a Pavol Habuštoví
+ Jozef a Mária Čopíkoví, syn Pavol
+ z rod. Gajdošovej, Tomášovej a za ich rodičov
+ Mária a Juraj Košickí, Mária a Michal Onuferoví;
+ Štefan Aľušík, ul. Šafárikova
ZBP Rastislava Staroščáka, 50 r.ž.;
ZBP a poďak. za 70 r.ž. Veroniky a celej rod.
ZBP Kataríny, 60 r.ž. a rod.;
ZBP Márie, 85 r.ž. a rod.
Stakčín
Nemocnica
ZBP Boženy, 65 r.ž. a rod.;
ZBP Márie Škovranovej, 90 r.ž.
+ z rod. Kyslanovej a Panocovej, 19.výr.;
+ Ján Fedák

ROZPIS SLUŽIEB

LEKTORI
Sv. ruženec – CMŠ
Sv. omša – Mgr. Gabriela Zápotoková
Matúš Kozej / sk. p. kaplána Martina R.
manželia Pľutoví
manželia Jankoví
manželia Harakaľoví

ŽALM
deti
Gabriela Gáborová
Mgr. Matúš Rosoľanka
Anna Mária Čopíková
Anton Vass

MILODARY
na kostol: z pohrebu M. Ontkovičovej 100 €, Š. Miška 200 €, bohuzn 10 €.

OZNAMY
1. Pondelok 11.2. máme spomienku Panny Márie Lurdskej, zároveň je to Svetový deň
chorých. Sviatosť pomazania chorých udelíme pri sv. omšiach ráno i večer tým,
ktorí sa cítia zoslabnutí chorobou či starobou, alebo stoja pred vážnou operáciou.
Upozorňujeme, že je potrebné byť v stave posväcujúcej milosti.
2. Sv. omše v tomto týždni v pondelok a v stredu v kaplnke CSŠ nebudú.
3. V utorok 12.2. sa uskutočnia v Belej nad Cirochou o 9:00 kňazské rekolekcie kňazov
sninského dekanátu, ktorým bude predchádzať celodekanátne mariánske večeradlo
o 8:00, na ktoré ste pozvaní.
4. Vo štvrtok 14.2. máme odpustovú slávnosť ku cti sv. Cyrila a Metoda, patrónov
našej školy. Všetkých pozývame na slávnostnú sv. omšu o 10:00 do farského kostola.
5. Vo štvrtok 14.2. pozývame deti, zvlášť prvoprijímajúce, na sv. omšu o 17:30
s katechézou pre nich.
6. V piatok 15.2. celodenná eucharistická poklona, večerná sv. omša s katechézou
pre mladých a birmovancov. Po sv. omši pozývame mladých na stretko
do mládežníckej miestnosti.
7. V nedeľu bude tretia nedeľa v mesiaci, pri sv. omšiach koná sa pravidelná mesačná
zbierka na kostol. Úprimná vďaka.
8. Pozývame vás zapojiť sa do slávenia Národného týždňa manželstva podľa vlastného
výberu z programu, ktorý bol uverejnený.
9. Prosíme všetkých, ktorí si rezervovali lístky na rodinný ples, aby si ich zakúpili
dnes /10.2./ po dopoludňajších sv. omšiach. Zakúpenie ďalších lístkov nie je možné
z dôvodu naplnenia kapacity. Ďakujeme za pochopenie.
10. 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
do 11.00.
11. 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.
12. Podporte detí a mladých a darujte 2 % z Vami zaplatenej dane Cirkevnému centru
voľného času v Snine. Pomôžete tak nášmu centru rozvíjať aktivity detí a celého
farského spoločenstva. Tlačivá nájdete na stolíkoch pri Spravodaji, na internetovej
stránke ccvc@ccvc.sk alebo priamo v CCVČ. Vopred Pán Boh zaplať. V prípade
otázok nás kontaktujte na t.č. 057/7621555.
13. Kancelária v úradných hodinách (v utorok zatvorená, v stredu p. dekan).

Sviatosť manželstva chcú prijať
Ing. Jozef Burda, býv. v Snine a MUDr. Janka Jankajová, býv. v Snine, sobáš 2.3. o 15:00
Mimo farnosti:
JUDr.Martin Hodovanec, býv.v Stakčíne a JUDr.Zuzana Andrejčíková, býv.v Snine, sobáš 16.2.

