Svedectvá účastníkov manželských večerov
„Uvedomili sme si, čo by sme mali a mohli robiť ináč...“
„Ďakujem, že ste sa niečo také rozhodli zorganizovať. Určite by som to odporučila
každému manželskému páru, je to vhodné nielen pre manželov, ktorí pociťujú ťažkosti
v manželstve, ale aj ako prevencia pre tých, ktorí majú pocit, že je všetko v poriadku.
Výborné na tom je to, že pre rozhovor o náročných témach je vytvorený bezpečný
priestor... Aj večere a koláčiky boli výborné...“
„Viac som si uvedomil hodnotu spoločne stráveného času...“
„Každému by som to dopriala, konečne je niečo aj pre manželov...“
„Snažím sa viac počúvať, čo mi hovorí manželka a snažím sa byť lepším človekom...“

Farnosť Sv. Kríža Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01
Dekan
– farár: Mgr. Slavomír Bakoň
Dekan
– farár:
Kapláni: Mgr. František Petruška, Mgr. Matej Futej

Svätci týždňa
Sv. Gorazd bol prvým a priamym nástupcom sv. Metoda v správe
školy a zrejme aj arcibiskupstva. Dá sa povedať, že bol tretím
apoštolom Slovákov, popri sv. Cyrilovi a Metodovi. Je najstarším
známym kňazom a svätcom nášho pôvodu. Gorazd aj so svojimi
spoločníkmi pochádzali z Veľkej Moravy, boli Slovenmi, teda
presnejšia lokalizácia ich vlasti hovorí o území dnešného Slovenska. O
živote sv. Gorazda vieme toho veľmi málo, o živote jeho spoločníkov –
Klimenta, Angelára, Nauma a Savu ešte menej. Spomínajú sa, najmä
sv. Gorazd v rukopisoch o živote Metoda a jeho učeníka sv. Klimenta
Velického, neskoršieho bulharského biskupa. S určitosťou však
môžeme povedať, že Gorazd bol v dejinách druhým Slovákom, ktorý
trpel za vieru (prvý bol Slavomír, príbuzný Rastislava a Svätopluka v r.
871). Gorazd bol prvým slovenským spisovateľom; preložil Sväté
písmo do slovanského jazyka. Je prvým Slovákom, o ktorom
kresťanská tradícia zachoval povesť svätosti.
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Sv. Ignác patrí medzi tých najznámejších a najväčších svätcov v
dejinách Cirkvi. Narodil sa v roku 1491 na zámku Loyola v
severnom Španielsku. Svoju mladosť prežil dosť svetáckym
spôsobom života, no v boji proti Francúzom mu guľka poranila obe
nohy. To spôsobilo, že Ignác musel prestať uvažovať o svojej
kariére rytiera. Počas choroby veľa premýšľal o živote až ho to
priviedlo na cestu k Bohu. Sv. Ignácovi vďačíme za veľmi veľa. Je
zakladateľom rehole Jezuitov, ktorá aj na našom území zohrala
veľkú úlohu pri rekatolizácii Slovenska. Položil základy
duchovného života a najviac sa preslávil svojou knihou „Duchovné
cvičenia“ z ktorej dodnes čerpajú duchovní autori. Za svoje životné
heslo si zvolil „Všetko na väčšiu slávu Božiu!“
„...Človek je stvorený, aby chválil Boha, Pána nášho, vzdával mu úctu a mu slúžil, a tým spasil
svoju dušu; a ostatné veci na povrchu zeme sú stvorené pre človeka, aby mu pomáhali dosiahnuť
cieľ, pre ktorý je stvorený...“
(Sv. Ignác, Duchovné cvičenia)

Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

V nedeľnom evanjeliu nachádzame až štyri kratučké
podobenstvá o poklade, kupcovi, rybárskej sieti a hospodárovi,
ktoré aj napriek krátkosti sú plné múdrosti a poučenia. Možno
dnes by Ježiš začal tieto podobenstvá rozprávať trocha inak.
Napríklad: Jeden človek dlho vyhľadával inzeráty na internete, až
sa dočítal: Predám nový rodinný dom so záhradou v lokalite 15
km vzdialenou od hlavného mesta. Okamžite sa tam vybral a
zisťoval či ponuka je seriózna a či dom je hodný sumy, ktorú
majiteľ zaň žiada. Ak sa o tom presvedčí, zoberie si hypotéku
alebo vyberie z banky všetky peniaze a dom kúpi.
Za Kristových čias neboli banky ani trezory a ľudia si
peniaze uchovávali doma. Keď im hrozilo vážne nebezpečenstvo, napríklad počas vojny alebo
iných nepokojov, peniaze vložili do hlineného džbánu a ten zakopali niekde na záhrade alebo na
poli. Rodina sa časom pominula a pole sa dostalo do cudzích rúk aj s pokladom, o ktorom však
nik nevedel. Až ktosi, kto pracoval na poli, poklad našiel a snažil sa pole rýchle kúpiť, lebo ak
by mu už právoplatne patrilo, bude jeho aj s pokladom.
Podobne jedná aj obchodník s perlami, ktorý dnes by mohol byť napríklad starožitníkom.
Dobre pozná hodnotu šperku a hoci doterajší majiteľ si ho vysoko cení, starožitník si je vedomý
jeho skutočnej hodnoty, a preto zaplatí za šperk veľké peniaze, lebo vie, aká je jeho skutočná
cena.
Čo sledoval Ježiš cez tieto podobenstvá? Poľom je Cirkev a pokladom je evanjelium, ktoré
sleduje konečný cieľ – večnú spásu. Keďže cena Božieho kráľovstva je nesmierna, vyplatí sa
preň priniesť akúkoľvek veľkú obetu. Tragédiou nejedného človeka však je, že vidí iba
pozemské statky, len pomíňajúce dobro a nechápe, že sú tu aj hodnotnejšie a potrebnejšie
poklady. Nechápe, že k dosiahnutiu nebeského kráľovstva je potrebná obeta, boj, vytrvalosť a
dokonca aj kríž.
(Ján Adamus)

OZNAMY

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

PO
27. 7.

Sv. Gorazd a spol.
Č: Jer 13, 1-11
Ev: Mt 13, 31-35
Božena

UT
28. 7.

Č: Jer 14, 17-22
Ev: Mt 13, 36-43
Krištof
Sv. Marta
Č: 1 Jn 4, 7-16
Ev: Jn 11, 19-27
Marta
Č: Jer 18, 1-6
Ev: Mt 13, 47-53
Libuša

ST
29. 7.
ŠT
30. 7.
PI
31. 7.

Sv. Ignác z Loyoly, kňaz
Č: Jer 26, 1-9
Ev: Mt 13, 54-58
Ignác

SO
1. 8.

Sv. Alfonz Mária de
Liguori, bisk a uč. Cirk.
Č: Jer 26, 11-16.24
Ev:Mt 14, 1-12
Božidara

NE
2. 8.

ČAS

6.30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Mária Pacolová
+ Margita Kaplanová

18.00 + Ján Holota
6.30

ZBP Marián, 60 r.ž. a rod.
+ Jozefína Miheliová (1. výr) a Michal

17.00 Večeradlo
18.00 + Mária Šupinská
6.30

+ Gizela a Ján

+ Anna Galandová

18.00 + Jaroslav Lempeľ
6.30 + Katarína a Jozef Pavliskoví
17.30 + Štefan Zuščák
6.30 ZBP Zuzany, 40 r.ž. a rod.
Stakčín: + Jozef, Jozefína, Jozef Tančakoví;
+ Anna Guzejová
18.00 + Katarína Cimbáková
8.00 Fatimská sobota

17.30

8.45

RB, NSPM

8.00 Stakčín: + Andrej, Anna Holotoví
18.00 + Štefan a Mária Vološinoví
7.30 ZBP Eriky Bednárovej, 50 r.ž.
18. nedeľa v cezročnom
období
9.00
Č1: Iz 55, 1-3
9.00 Stakčín: ZBP Ľuboš Lukač s rodinou
Č2: Rim 8, 35.37-39
Ev: Mt 14, 13-21 10.30
ZBP Jozef, 65 r.ž.; ZBP Ľudmila, 60 r.ž.
SLUŽIEB
GustávROZPIS
18.00 + Anna Copáková

DÁTUM
2.8.2020

ČAS LEKTORI

ŽALM

7.30 Manželia Mariničoví
9.00 Ing. Ján Čop ml. a Mgr. Dana Šalachová
10.30 Ing. Štefan Nevoľník a Mgr. Daniela Mariničová

Lucia Mariničová
s. Natália Poliaková
Jana Andrejčíková

MILODARY

Snina: Z pohrebu J. Mackaniča na kostol 50 €. Z pohrebu K. Karľovej na kostol 50 €.
Stakčín: 1. výr. smrti J. Lauriča na kostol 50 €. Bohuznámy na kostol 20 €.
Úprimná vďaka.

Sviatosť manželstva chcú prijať
Marián Skrip, býv. v Snine a Lenka Müllerová, býv. v Snine, sobáš 15.8. o 15:00
Lukáš Dický, býv. v Snine a Zdenka Skalická, býv v Snine, sobáš 15.8. o 16:00
Mimo farnosti:
Miroslav Jozef Bartek, bývajúci v Snine a Simona Zimovčáková, bývajúca v Hostoviciach,
sobáš 8.8. v Hostoviciach

1. Nasledujúcu sobotu máme 1. sobotu v mesiaci, srdečne pozývame na Fatimskú
sobotu o 8:00. Sv. omša o 8:45. V Stakčíne bude Ftaimská sobota o 8:00.
2. Budúca nedeľa je 1. nedeľa v mesiaci. O 14:30 bude pobožnosť s výmenou
ružencových tajomstiev. Po skončení bude stretnutie Duchovnej rodiny SDR.
3. Milí bratia a sestry, blíži sa nám odpustová slávnosť Panny Márie Snežnej
a zároveň aj 28. výročie konsekrácie nášho farského chrámu – nedeľa 9.8.2020.
Srdečne vás všetkých pozývame k duchovnému programu od 5.8./samotný deň
Snežnej Panny Márie/ až do nedele 9.8.2020, kedy naša farská oslava vyvrcholí pri
slávnostnej sv. omši o 10.30. Celý program bude zverejnený na budúcu nedeľu.
4. Kto by chcel, drahí bratia a sestry, prispieť ku skrášleniu odpustovej slávnosti aj
tým, že obetuje svoj milodar na výzdobu, v kostole budú pokladničky na tento
úmysel. Všetkým dobrovoľným darcom vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
5. Spoveď pred odpustom a zároveň aj pred prvým piatkom - povzbudzujeme vás,
milí veriaci, aby ste využili možnosť pristúpiť ku spovedi už v nasledujúcom týždni.
Spovedať budú vždy aspoň dvaja kňazi polhodinu pred sv. omšami. Spovedať budeme
samozrejme aj v prvopiatkovom týždni.
6. Na budúcu nedeľu 02.08.2020 je možnosť získať vo farských a katedrálnych
kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov
je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery
(Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri klasické podmienky: byť vyspovedaný,
sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva).
7. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude vo štvrtok 30.7. o 18:30 a v piatok
31.7. o 19:00.
8. Milí manželia, po krátkej prestávke Vám opäť ponúkame kurz „Manželské večery“.
Je to kurz pozostávajúci z 8 večerov (1 večer v týždni), ktorý môže nanovo
naštartovať Váš vzťah, upevniť ho, prípadne ho obohatiť o nový hlbší rozmer. Je
vhodný pre manželov, ktorí spolu žijú rok, 5, 10, 20, 30… aj viac rokov. Začíname
20.8.2020 v novej spoločenskej sále Opus Dei. Bližšie informácie o kurze Vám radi
poskytnú manželia Čopoví st. na č.t. 0905970956, alebo mailom na
copovi.jm@gmail.com.
9. Ďakujeme za Vaše milodary, ktoré ste obetovali pri pravidelnej zbierke na potreby
kostola a farnosti. Vyzbieralo sa 1713, 18 eur.
10. V mene rodiny malej Lívie, z našej filiálnej obce Pichne, sa chceme poďakovať
všetkým dobrodincom, ktorí sa rozhodli pomôcť malej Lívii. O výsledku tejto pomoci
budeme informovať na budúcu nedeľu a milodary obetované pri tejto dobrovoľnej
zbierke odovzdáme rodine. Všetkým vám úprimná vďaka.
11. Kancelária: v úradných hodinách.

