Ustavične vzdávam vďaky Bohu
za vás všetkých,
keď si na vás spomínam
vo svojich modlitbách.
Bez prestania myslíme
pred Bohom a naším Otcom
na dielo vašej viery,

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

úsilie lásky a vytrvalosť nádeje
v nášho Pána Ježiša Krista.
(1 Sol 1, 2)

Drahí moji, slovami apoštola Pavla sa chcem s Vami rozlúčiť
a poďakovať Všemohúcemu Bohu za 14 rokov mojej služby medzi
Vami.
Ďakujem za všetko spoločné úsilie pri zveľaďovaní farnosti na poli
materiálnom ale predovšetkým duchovnom.
Ďakujem za Vašu dôveru, podporu i sprevádzanie. Snažil som sa
Vás poznať a byť s Vami v radostiach i trápeniach, zakaždým
sprítomňovať lásku Dobrého Pastiera.
V mnohých z Vás som stretol a spoznal horlivých laikov v rôznych
službách s ochotou pomáhať a budovať miestnu cirkev,
za čo som Vám vďačný.
S láskou si spomínam na všetkých mojich p. kaplánov, ktorí tu
účinkovali a som vďačný za láskavú starostlivosť o našu domácnosť
našej pani gazdinej.
Odchádzam, no nezabúdam na Vás a budem Vás stále nosiť v srdci.
Ďakujem a zároveň prosím o Vaše modlitby.
S úctou Váš duchovný otec Allan
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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„KTO PRIJME PROROKA AKO PROROKA...“

(Mt 10, 41)

Kto sú títo „proroci“, o ktorých hovorí Ježiš? V prvotnej Cirkvi boli muži a ženy
bežne vysielaní na cesty ako putujúci proroci. Ich úlohou bolo navštevovať iné cirkvi
a ohlasovať im Božie slovo. Cirkev ich vyslala podobne, ako Ježiš v dnešnom evanjeliu
vyslal svojich učeníkov. Títo ľudia boli nazývaní prorokmi, pretože boli uznaní za
schopných hovoriť Božie slová z vnuknutia Ducha Svätého. Pre ľudí bolo poctou, keď
mohli prijať takého človeka vo svojom dome a starať sa o neho, kým slúžil v ich okolí.
Títo ľudia sa o prorokov starali podobne, ako sa žena v prvom čítaní starala
o starozákonného proroka Elizea.
Postupne sa však začali objavovať aj rôzni falošní proroci a začali sa stavať proti
miestnym cirkevným vodcom. Ich prítomnosť a posolstvá spôsobovali rozdelenie
a zmätok. Pretože dochádzalo k protirečeniam, tento zvyk sa postupne vytratil a úloha
prorokovania pripadla miestnym biskupom.
To však neznamená, že bežní proroci z Cirkvi vymizli. V skutočnosti sú aj dnes
všade okolo nás. Možno si dokonca jedným z nich aj ty sám! Pretože prorok nie je nič
viac a nič menej ako niekto, prostredníctvom koho hovorí Duch Svätý.
To znamená, že prorokovať môže aj tvoj manžel alebo tvoja manželka – keď ťa
napríklad povzbudzuje vyhradiť si pravidelný čas na modlitbu. Dieťa, ktoré k tebe
prichádza uprostred noci s tým, že ho bolí brucho, môže byť pre teba poslom takéhoto
prorockého posolstva: Je čas zaprieť sa, vziať svoj kríž a postarať sa o tohto maličkého.
Aj ty sám môžeš byť prorokom, keď sa s kolegom podelíš o skúsenosť Božieho
pôsobenia v tvojom živote.
Boh sa nám neustále prihovára. Snaží sa upútať našu pozornosť. Neprestajne nás žiada,
aby sme prijímali vo svojom živote jeho poslov. Dokonca aj tých, ktorých by sme
najmenej čakali.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

OZNAMY

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

ČAS

PO
29. 6.

Sv. Peter a Pavol, apoštoli
Č1: Sk 12, 1-11
Č2: 2 Tim 4, 6-8.8.1718
Ev:Mt 16, 13-19
Peter a Pavol, Petra

UT
30. 6.

Č: Am 3, 1-8; 4, 11-12
Ev: Mt 8, 23-27
Melánia

ST
1. 7.

Č: Am 5, 14-15.21-24
Ev:Mt 8, 28-34
Diana

ŠT
2. 7.

Návšteva Panny Márie
Č: Sof 3, 14-18
Ev: Lk 1, 39-56
Berta

PI
3. 7.

Sv. Tomáš, apoštol
Č: Ef 2, 19-22
Ev: Jn 20, 24-29
Miloslav

SO
4. 7.

Č: Am 9, 11-15
Ev:Mt 9, 14-17
Prokop

NE
5. 7.

Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia
Č1: Sir 44, 1.4-7.11-15
Č2: Ef 4, 1-7.11-13
Ev: Mt 28, 16-20

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

6.30 + Pavol a Katarína Mariničoví a z rod.
10.00 ZBP pre Alžbetu, Matúša, Michala
17.00 + Peter Gancarčík
17.30 Stakčín
18.30 + Ľubica a Ján Pčoloví
6.30 ZBP Jozef Kováľ, 60 r.ž.
17.00
18.00
6.30
18.00
6.30
17.30
6.30
17.30
18.00
8.00
8.45
8.00
18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
18.00

+ Štefan Zuščák; + Ján Holota
Večeradlo
ZBP Jozef, 60 r.ž. a rod.;
ZBP Pavol Andrejčík, 35 r.
+ Alžbeta Jankajová
+ Štefan a Mária Vološinoví
ZBP Rozália, 80 r.
+ Katarína Cimbáková
+ Ján, Anna Pavlíkoví
+ Michal Štofira, 30 výr. a manž. Anna;
+ Ján Štofik a rodičia
BBSJ
Stakčín
+ Anna Krupová
Fatimská sobota
RB, NSPM
Stakčín
+ Jozef Šarudy
ZBP Jozef, 77 r.ž. a rod.
ZBP Ján, 60 r.ž. a rod.
Stakčín
ZBP Ján a Mária, 50 r.sp.ž.
+ Zuzana Štofíková

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
29.6.2020
5.7.2020

ČAS
17.00
18.30
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
Pavol Ľonc a Mgr. Dana Šalachová
manželia Pľutoví
Štefan Ondik a Ing. Anna Čopíková
Daniel Karanik a Mária Homzová
Ing. Štefan Nevoľník a Eva Karľová

ŽALM
Mgr. Eduard Chrin
Šimon Čop
Michal Rosoľanka
Matúš Kozej
Anton Vass

MILODARY

Na kostol: z pohrebu A. Kočiša 50 €, J. Schadera 10 €, M. Kelemecu 50 €,
z krstu J. Štofiru 50 €. Úprimná vďaka.

Sviatosť manželstva chcú prijať
Juraj Vraniak, býv. v Brezne a Katarína Kaščáková, býv. v Snine, sobáš 18.7. o 16:00
Mimo farnosti:
Matej Štofira, býv. v Snine a Veronika Gnipová, býv. v Belej n/C., sobáš 17.7. v Belej n/C.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

V pondelok 29.6. máme prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Viaže nás účasť
na sv. omši tak ako v nedeľu. Sv. omše budú v našej farnosti o 6:30, 10:00, 17:00 a 18:30.
Vo štvrtok 2.7. máme sviatok Návštevy Panny Márie a v piatok 3.7. sviatok
sv. Tomáša, apoštola.
V sobotu 4.7. pozývame na slávenie Fatimskej soboty ráno o 8:00.
V nedeľu 5.7. máme sviatok sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Zároveň je
to prvá nedeľa v mesiaci, popoludní o 14:30 pobožnosť s výmenou ružencových
tajomstiev. Po skončení bude stretnutie Duchovnej rodiny SDR.
Tento
týždeň
je
prvopiatkový.
Spovedať
budeme
ráno
a
večer
pred sv. omšou, okrem pondelka (spovedáme v miestnostiach pre matky s deťmi
a v kancelárii. Na spoveď čakáme v odstupoch na chodbe alebo pri väčšom počte ľudí
vonku). Chorých navštívime doma na prvý piatok dopoludnia i popoludní.
Upozorňujeme, že od júla ranné nedeľné sv. omše o 6:00 nebudú a zároveň počas
prázdnin piatkové celodenné poklony taktiež nebudú.
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.
Pripomíname rodičom, ktorí chcú zapísať svoje dieťa na DENNÝ TÁBOR v CCVČ:
13.7. – 17.7. pre deti od 6 – 10 rokov (1.-5.ročník)
20.7. – 24.7. pre deti od 11 – 15 rokov (6.-9. ročník)
že tak môžu urobiť už len do 30.júna. Po tomto termíne už prihlášky neprijímame.
Dieťa je zapísané, keď odovzdá prihlášku, uhradí poplatok a odovzdá kartičku na vlak.
Kancelária v úradných hodinách.

Ďakujeme ti, Bože, za kňazov, ktorých si nám dal,
ďakujeme ti za tých, ktorí nám svojím životom i slovom svedčia o tvojej láske.
Milý náš pán dekan Allan, ďakujeme Vám za Vašu obetavú a úprimnú snahu rozvíjať
našu farnosť, za ochotu niekedy kvôli tomu aj zariskovať, za zveľadenie priestorov
vonkajších (počnúc kostolom atď.) ale tiež za prácu na poli duchovnom: za zorganizované
púte, za dobré kázne, za vyslúžené sviatosti od prijatia najmenších za Božie deti
až po momenty vyprevádzania najstarších do večnosti.
Vďaka za Vašu otvorenosť pre všetky spoločenstvá farnosti a spoluprácu s nimi, za Vaše
prijatie malých i veľkých, za počúvajúce ucho pre naše problémy i za trpezlivosť s nami...
ďakujeme za tiché modlitby a obety, o ktorých vie len Boh, nech Vám ich On sám odmení
a na ne odpovie.
Nedá sa tu všetko povedať... jednoducho zo srdca Vám ďakujeme, že ste
boli 14 rokov naším duchovným otcom. Zároveň Vám srdečne blahoželáme
k Vašim narodeninám, prajeme Vám veľa Božích milostí, nech sa Vám
na novom pôsobisku darí, zostávate v našich vďačných srdciach a v našich
modlitbách.
Milý náš pán kaplán Martin, ďakujeme za Vaše pôsobenie v našej farnosti,
za svedectvo vernej a pokornej služby kňaza, za Vaše láskavé srdce a milý úsmev. S vďakou
oceňujeme Vašu ochotu poslúžiť všetkým, no najmä venovanie sa tým najmenším
duchovným ovečkám na „detských“ sv. omšiach. Nech Vás Dobrý Pastier za všetko odmení
a na ďalších cestách hojne požehnáva.
Drahá sestrička Blandína, vďaka za Vaše 16 ročné pôsobenie v tejto farnosti,
ďakujeme, že ste našim deťom i mladým odovzdávali na hodinách náboženstva nielen
vedomosti o Bohu, ale aj veľký kus svojho pre Boha zapáleného srdca. Vďaka za všetky
výlety či iné aktivity, ktoré mali mladí veľmi radi, za všetky rozhovory a čas venovaný tým,
ktorí za Vami prišli s akýmkoľvek problémom. Ďakujeme tiež za svedectvo lásky
k chudobným a biednym. Nech Vás Pán za všetko odmení a sprevádza na Vašom novom
pôsobisku.
S láskou vďační farníci

