Biskupi zrušili dišpenz od povinnej účasti
na nedeľných svätých omšiach

Slovenskí biskupi sa v dňoch 16. a 17. júna 2020 zúčastnili
na 96. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska
(KBS) na Donovaloch. Na zasadnutí sa zúčastnil apoštolský
nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello
a novovymenovaný pomocný spišský biskup Mons. Ján Kuboš.
Slovenskí biskupi v prítomnosti apoštolského nuncia zhodnotili opatrenia, ktoré boli
pre Cirkev i spoločnosť spojené s úsilím zastaviť šírenie koronavírusu. Vyjadrili vďačnosť
veriacim za trpezlivé prijatie a dodržanie výnimočných nariadení, ktoré v našej skúsenosti
nemali obdobu.
Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného
dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu
2020. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný
prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo
stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach.
Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí,
musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad
veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.). Ohľadom
uvoľňovania ďalších opatrení KBS vedie komunikáciu s členmi vedeckých konzílií.
Aktuálne informácie v tomto ohľade bude prinášať Tlačová kancelária KBS.
Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku,
o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života.

Biskupi Slovenska poďakovali kňazom a veriacim
za modlitby a obety

Slovenskí biskupi poďakovali kňazom a veriacim za modlitby a obety počas pandémie
koronavírusu. Poďakovanie biskupov prinášame v plnom znení.
Obdobie uplynulých týždňov našej spoločnosti prinieslo náročnú skúsenosť. Čosi
podobné nik z nás nezažil. Treba priznať, že sme neboli pripravení na okolnosti
koronakrízy. Cirkev sa snažila svedomito zachovávať epidemiologické opatrenia. Dnes
môžeme s náležitou pokorou skonštatovať, že ničivú hrozbu nákazy spoločnosť dokázala
zvládnuť.
Tak ako už viackrát, chceme aj dnes poďakovať lekárom, zdravotníkom, lekárnikom,
policajtom, vojakom, hasičom, dobrovoľníkom, médiám, pracovníkom v obchode
a všetkým, ktorí obetavo slúžili v prvej línii. Radi by sme však poďakovali aj tisícom ľudí,
ktorí často nenápadným, ale veľmi úprimným a horlivým spôsobom prispeli k tomu, že nás
dôsledky pandémie naplno nezasiahli.
Máme na mysli modlitby a obety veriacich, kňazov a rehoľníkov, ktorí ich viedli
a prosili Pána, na príhovor našej Sedembolestnej Matky, o pomoc a ochranu. Veľmi si
vážime túto vašu snahu a tiché, vytrvalé úsilie. Ďakujeme vám, že ste nerezignovali,
nezľahostajneli, nestratili presvedčenie, že modlitby a obety sú práve v takýchto časoch
mimoriadne potrebné. Bolo pre nás veľkým povzbudením vidieť odhodlanie vašej viery.
Radi by sme tiež pripomenuli, že naša vďačnosť patrí aj všetkým, ktorí v spoločnosti
poskytujú ľuďom prácu. Vieme, že prechádzate ťažkým obdobím. S veľkou úctou hľadíme
na vašu snahu zachovať pracovné miesta, aby ľudia mohli klásť na stôl každodenný chlieb.
Tento čas bude skúškou pre našu kresťanskú solidaritu. Chceme všetkých povzbudiť, aby
na ňu nezabudli a uchovali si dôveru, že Boh ju odmení a vynahradí.
Nech nasledujúce obdobie nám všetkým prinesie schopnosť dívať sa novými očami,
nech si uvedomíme potrebu jednoty, vzájomného zmierenia, odpustenia a pokoja. Biskupi
Slovenska k tomu v modlitbe celej spoločnosti vyprosujú Božie požehnanie.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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„Tí, čo ma prenasledujú, padnú a nič nezmôžu“ (Jer 20, 11)
Jeremiáš mal za sebou ťažký týždeň. Zatkli ho, zbili a vrhli do väzenia.
Po prepustení zvoláva na Jeruzalem krupobitie a prednáša trpkú modlitbu, v ktorej
obviňuje Pána, že ho „zaviedol“ na túto nebezpečnú službu (Jer 20, 7). A aby to ešte
dovŕšil, modlí sa za možnosť vidieť pád svojich nepriateľov – a vychutnať si ho!
Dnešné čítanie nie je celkom príkladom tej modlitby, ktorú mal Ježiš na mysli, keď
povedal: „Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú“ (Mt 5,
44). Na to, aby sme pochopili, ako majú jeho učeníci reagovať na prenasledovanie
a nepriateľstvo, si musíme skôr pripomenúť Ježišove slová odpustenia na kríži.
To, že aj veľký prorok ako Jeremiáš mal zlé dni, nás však môže povzbudiť. Môže
nám to pomôcť pozrieť sa inak aj na svoj vlastný život. Kto z nás sa nikdy nechcel
pomstiť niekomu, kto mu ublížil? Vieme, že by sme to nemali urobiť, vieme, že je to
nesprávne, ale niekedy je pre nás ťažké odolať pokušeniu k hnevu a pomste.
Pravdou je, že zmena si vyžaduje čas a nepretržité úsilie. Musíme neustále skúmať
svoje myšlienky, prehodnocovať pohnútky a držať jazyk na uzde, až kým si
nevytvoríme cnosti, ktoré odrážajú Ježišovu dokonalú bezpodmienečnú lásku. Musíme
sa tiež neustále usilovať zostať blízko pri Pánovi, aby jeho láska ďalej formovala naše
srdce.
Ale skôr, ako sa začneš obávať, či si schopný zvládnuť túto výzvu, spomeň si: nie si
sám! Si súčasťou Cirkvi tvorenej svätými – slávnymi aj neznámymi -, ktorí nám
ukazujú, že zmena je možná. Okrem toho máš priateľov, na ktorých sa môžeš v núdzi
obrátiť. A čo je najdôležitejšie – aj najutešujúcejšie - , máš Ducha Svätého, ktorý je
vždy pripravený pripomenúť ti Ježišovu lásku a darovať ti svoju milosť a povzbudenie.
Jeremiáš mal oveľa viac dobrých ako zlých dní – a to vďaka tomu, že sa nikdy
nevzdával. Vezmi si z neho príklad!
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)
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PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

ČAS

PO
22. 6.

Č: 2 Kr 17, 5-8.1315a.18
Ev: Mt 7, 1-5
Paulína

UT
23. 6.

Č: 2 Kr 19, 9b-11.1421.31-35a.36
Ev: Mt 7, 6.12-14
Sidónia

6.30
18.00
6.30

ST
24. 6.

Narodenie sv. Jána
Krstiteľa
Č1: Iz 49, 1-6
Č2: Sk 13, 22-26
Ev: Lk 1, 57-66.80
Ján

ŠT
25. 6.

Č: 2 Kr 24, 8-17
Ev: Mt 7, 21-29
Olívia, Tadeáš

PI
26. 6.

Č: 2 Kr 25, 1-12
Ev: Mt 8, 1-4
Adriána

SO
27. 6.

Č: Nár 2, 2.10-14.18-19
Ev: Mt 8, 5-17
Ladislav, Ladislava

17.00
18.00
6.30
17.30
18.00
6.30
17.30
6.30
18.00
6.30
18.00
6.00

NE
28. 6.

13. nedeľa v cezročnom
období
Č1: 2 Kr 4, 8-12a.14-16a
Č2: Rim 6, 3-4.8-11
Ev: Mt 10, 37-42
Beáta

DÁTUM
28.6.2020

ČAS
6.00
7.30
9.00
10.30

7.30
9.00

9.00
10.30
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
ZBP manžela Jána Novotného
+ Jozef, Margita
+ Ján Milovčík, 5.výr., manželka Mária,
zať Ján; + Ján Lazorík
+ Ján Kováč a rodičia; + Ján Kapko
+ Jozef Marinič, rodičia a z rod.;
+ Anna a Jozef Harmaňošoví, Anna Perestová
Večeradlo
+ Štefan Gerboc; ul. Podhorská;
+ Štefan, Anna Pacoloví,
Margita, Michal Demčákoví
+ Ján Galanda; + Ján, 1.výr., Anna, Andrej
st. a ml. Mackoví a Štefan Kirňák
+ Ján Poliak
Stakčín
+ Ján Ferko; + Ján Avuk
+ Katarína, Anna Gičová;
+ Zuzana, 5.výr. a Ján Tomášoví
+ Anna Fanfarová
+ z rod. Zuščákovej a Šepeľovej;
+ Ján Bocko a z rod.
ZBP rod. Haburajovej
+ súrodencov z rod. Miškovej
+ Marta Andrejčíková; + Katarína Brečková
+ Ján, Juraj, Peter
+ Mária Pacolová
+ z rod. Lempeľovej a Štofíkovej a + Jaroslav;
+ Ján Pčola a syn Jozef a sestry Anna a Mária
Za farnosť
ZBP Peter, 45 r.;
za uzdravenie Zuzany a pomoc v chorobe
ZBP Štefan a Božka, 50 r.sp.ž.;
ZBP Katarína, 40 r.ž.
Stakčín
ZBP Jozef, 55 r. a rod.
+ Jozef Čopík, ul. Rastislavova, 50.výr.

ROZPIS SLUŽIEB

LEKTORI
manželia Čopoví st.
Mgr. Ján Chochrun a Mgr. Adriána Ontkovičová
Matúš Kozej a Veronika Lojanová
manželia Aľušíkoví

ŽALM
Eva Mária Karľová
MUDr. Eduard Ferenc
Mgr. Lenka Harakaľová

MILODARY
Na kostol: z pohrebu J. Holotu 50 €, J. Dzemjana 100 €. Úprimná vďaka.

1. Úprimná vďaka za vaše milodary, ktoré dnes obetujete pri pravidelnej
mesačnej zbierke na kostol.
2. Pozývame vás v stredu na slávnosť Narodenia Jána Kristiteľa a vo štvrtok
večer na sv. omšu s novokňazmi, pri ktorej nám udelia novokňazské
požehnanie.
3. Cirkevná spojená škola v Snine organizuje denný tábor s angličtinou,
pre žiakov vo veku 9-18 máme pripravené workshopy, výlety a učenie sa
bez kníh a nudnej gramatiky. Tábor bude prebiehať na prelome júla
a augusta. Bližšie informácie na t.č. 0915142611.
4. Rodičia, ktorí nestihli spoločný zápis prvoprijímajúcich a birmovancov
na budúci šk. rok, môžu prísť zapísať svoje deti do CCVČ v pracovných
dňoch od 10:00 do 17:00.
5. Milí rodičia, počas letných prázdnin organizujeme prímestský letný tábor
a to v dvoch turnusoch. I. 13.7. – 17.7. – pre detí od 6 – 10 rokov
II. 20.7. – 24.7. – pre deti od 11 – 15 rokov
Prihlásiť sa môžete do 30.6.2020 počas pracovných dní v čase od 10:00 –
17:00 v CCVČ, kde sa dozviete ďalšie potrebné informácie. K zápisu je
potrebné priniesť kartičku na vlak.
6. Kancelária v úradných hodinách.

V mesiaci jún sa prihovárajme k Ježišovmu Srdcu aj za to svoje:
LITÁNIE POKORY
Ježiš, tichý a pokorný srdcom, vyslyš ma.
Od túžby, aby si ma vážili, osloboď ma, Ježiš.
Od túžby, aby som bol vyvyšovaný, osloboď ma, Ježiš.
Od túžby, aby som bol ctený a chválený, osloboď ma, Ježiš.
Od túžby, aby som bol uprednostňovaný, osloboď ma, Ježiš.
Od túžby, aby ma všetci prijímali, osloboď ma, Ježiš.
Od strachu, že mnou budú opovrhovať, osloboď ma, Ježiš.
Od strachu, že upadnem do zabudnutia, osloboď ma, Ježiš.
Od strachu z neúspechu, osloboď ma, Ježiš.
Od strachu, že budem ponížený, osloboď ma, Ježiš.
Od strachu, že nebudem prijatý, osloboď ma, Ježiš.
Keď iní majú viac úspechu ako ja, daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď sú iní viac prijímaní ako ja, daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď sú iní viac milovaní ako ja, daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď sú iní uprednostňovaní predo mnou, daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Amen.

Sviatosť manželstva chcú prijať
Filip Zákucký, býv. v Snine a Simona Bognerová, býv. v Snine, sobáš 27.6. o 15:00

