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9. f e b r u á r 2 0 2 0
5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

23. ročník

„... aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca,
ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 16)
Byť soľou, ktorá je naozaj slaná; byť lampou, postavenou na vysokom stojane.
Latka je naozaj vysoko! Tento úryvok v tebe možno vzbudí pocit, že by si sa mal
postaviť na ulicu a začať kázať – a najlepšie hneď. Samozrejme, že máš ľuďom hovoriť
o svojej viere, to však nie je jediný spôsob, ako sa stať soľou, svetlom a ako pozitívne
vplývať na ľudí. Jedným z najúčinnejších spôsobov, ktorým môžeš vplývať na svet
okolo seba, je tvoje správanie. Tvoje skutky sú presvedčivým dôkazom pre rodinu,
priateľov, susedov, ba aj cudzích ľudí. Sám Ježiš hovorí, že naše „dobré skutky“
pomáhajú ľuďom vidieť a oslavovať Boha (Mt 5, 16). Izaiáš ide ešte ďalej: hovorí,
že keď sa podelíme s tým, čo máme a neobrátime sa ľuďom chrbtom, môžeme zmeniť
temnotu okolo nás na „poludnie“ (Iz 58, 10).
Poobzeraj sa okolo seba a určite zbadáš oblasti, ktoré sú temné. Možno sa v tvojom
okolí nesmierne šíria klebety. Máš doma manžela sklamaného z neúspechu v práci.
Dieťa, ktoré poznáš, môže byť obeťou šikanovania. Možno je v tvojej farnosti veľa
ľudí bez domova či chudobných rodín.
Ako zažiariš? Zmeníš predmet rozhovoru, keď sa začne zvrhávať na ohováranie.
Urobíš manželovi obľúbené jedlo a vypočuješ si, čo má na srdci. Povzbudíš dieťa,
ktorému ubližujú. Cestou do kostola zanesieš chudobnej rodine jedlo. Alebo susedovi
či kolegovi daruješ výtlačok Slova medzi nami. Príležitostí je naozaj neúrekom.
Každý deň môžeš byť svetlom vo svete okolo teba. Ak sa usiluješ žiariť, ako
najlepšie vieš, Boh bude žiariť skrze teba. To znamená, že ľudia, ktorí ťa vidia, budú
vidieť aj svojho nebeského Otca.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

Sv. Školastika, panna
Č: 1 Kr 8, 1-7.9-13
Ev: Mk 6, 53-56
Gabriela

PO
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UT
11. 2.

Preblahoslavená Panna
Mária Lurdská
Č: 1 Kr 8, 22-23.27-30
Ev: Mk 7, 1-13
Dezider

ST
12. 2.

Č: 1 Kr 10, 1-10
Ev: Mk 7, 14-23
Perla
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13. 2.

Č: 1 Kr 11, 4-13
Ev: Mk 7, 24-30
Arpád
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6.30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Mária Štofiková;
+ Anna, Jozef, Michal, Pavol Karaščákoví
+ Anna Gičová, 20.výr.;
+ Mária, Jozef Panduloví, Štefan Ješko
+ Ján Savka, dcéra Mária, rodičia a svokrovci;
+ Cecília Hromjaková, dcéra Cecília a z rod.
+ z rod. Hancovej a Pohlovej; + Anna Fanfarová
+ Jozef Holota, Mikuláš a Anna Banickí
Nemocnica
Večeradlo
+ MUDr. Magdaléna Nebesníková, 2.výr.
+ Ján Baraník
+ Štefan Kalňanský a rodičia a súrodenci
Stakčín: +Ján Kapráľ
+ Jozefína Miheliová; + Katarína Salajová, 10.výr.
ZBP Márie a rod.
+ Štefan Cimbák, nedož. 90 r. a rodičia, svokrovci
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Pavol Staroščák, 7.výr. a nedož. 67 r.;
+ Jozef, nedož. 87 r., manželka Júlia Dunajová,
rodičia a súrodenci, ul. Sládkovičova
+ Zuzana Savková
+ Alojz Harvan
+ Štefan Hodničák, 1.výr.
+ Mária Mišková; + Margita Ferková, 1.výr.
+ Juraj, Alžbeta, 15.výr.
+ Michal, Katarína Galandoví

Sv. Cyril, mních a Metod,
bisk., patróni Európy
Č: Iz 52, 7-10
Ev: Mk 16, 15-20
Valentín
Č:1 Kr 12, 26-32; 13,33
-34
Ev: Mk 8, 1-10
Pravoslav

10.00
18.00
6.30

6. nedeľav cezročnom
období
Č1: Sir 15, 16-21
Č2: 1 Kor 2, 6-10
Ev: Mt 5, 17-37
Ida, Liana

ZBP Michala, 70 r.ž.; ZBP Anna, 50 r.ž.
ZBP Ján Gič, 75 r.ž. a rod.; ZBP Jozef, 70 r.ž. a rod.
Stakčín: ZBP Mária Janičová s rodinou
Nemocnica
10.30 ZBP Štefánie, 60 r.ž. a rod.;
ZBP Janka, 40 r.ž. a rod. (Dunajoví)
18.00 + Ján, Anna Lojkoví a Jozef Pavlisko;
+ Mária Kornucíková, 1.výr.

DÁTUM

ČAS LEKTORI

13.2.2020

17.00
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30

14.2.2020
16.2.2020

18.00
7.30
9.00
9.00
10.30

Za farnosť

ROZPIS SLUŽIEB

Sv. ruženec - s.Blandína
Sv. omša – s.Blandína
Eva Halasová / sk. diakona Mateja
manželia Legemzoví
manželia Kurťákoví
manželia Kirňákoví

MILODARY
na kostol: zo sobáša Follador-Diničová 50 €.

ŽALM

Matúš Kozej
MUDr. Eduard Ferenc
Eva Mária Karľová
Mgr. Lenka Harakaľová

OZNAMY
1. Začína sa Národný týždeň manželstva, dávame do pozornosti pripravený program,
manželov srdečne pozývame a to už dnes na prvé stretnutie o 16:00 v novej sále
CCVČ.
2. V súvislosti s Národným týždňom manželstva, dávame do pozornosti manželom
aj program v Prešove. Počas celého týždňa tam bude prebiehať aj poradenstvo
pre manželov z rôznych oblasti, a to cirkevno-právne, psychologické, duchovné,
finančné a rodinné. V prípade potreby, kde a kedy aké poradenstvo si môžete prečítať
na plagáte vonku na nástenke, pripadne na webovej stránke www.ntmpo.sk.
3. Milí manželia, po skončení Národného týždňa manželstva pripravujeme nový projekt
„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.
Začali by sme 20.2.2020 v novej sále CCVČ. Bližšie info si pozrite na stránke našej
farnosti www.farasnina.sk. Ak vás táto ponuka zaujala, informácie o kurze vám radi
poskytnú manželia Čopoví st. na č.t. 0905970956, alebo mailom
na copovi.jm@gmail.com.
4. Tento týždeň v pondelok a stredu sv. omše v kaplnke CSŠ nebudú.
5. V utorok 11.2. slávime spomienku Panny Márie Lurdskej a zároveň Svetový deň
chorých. Pri sv. omšiach ráno 6:30 i večer o 17:00 (sv. omša posunutá o hodinu skôr,
z dôvodu NTM) a taktiež v nemocničnej kaplnke o 16:00 udelíme všetkých, ktorí sa
cítia zoslabnutí chorobou či starobou, sviatosť pomazania chorých. Nezabudnime,
že k prijatiu je potrebné byť v milosti posväcujúcej. Sviatosť pomazania môžu prijať
aj tí, ktorí stoja pred vážnou operáciou.
6. V utorok 11.2. od 7:00 do 11:00 sa v budove SČK v Snine uskutoční Valentínska
kvapka krvi, povzbudzujeme darcov k účasti.
7. V stredu 12.2. v CCVČ o 17:00 sa uskutoční stretnutie dekanátnych aktivistov
pro life s o. Dušanom Škurlom.
8. Vo štvrtok 13.2. o 17:30 pozývame deti, zvlášť prvoprijímajúce, spolu s rodičmi
na sv. omšu s katechézou pre nich.
9. Nácviky Spojeného mládežníckeho zboru budú vo štvrtok 13.2. a v piatok 14.2.
po večernej sv. omši.
10. Arcidiecézna charita Košice, Charitný dom sv. Štefana v Snine vás srdečne pozývajú
na výnimočný Valentínsky ples, ktorý sa uskutoční 13.2. o 10:00 v novej sále
CCVČ. Čakajú na vás hry, kultúrny program a bohatá tombola.
11. V piatok 14.2. máme v liturgickom kalendári spomienku sv. Cyrila, mnícha
a sv. Metoda, biskupa, patrónov Európy. Zároveň sú to aj patróni našej CSŠ,
ktorých chceme spolu s našimi žiakmi, pedagógmi, rodičmi a priateľmi školy osláviť
pri sv. omši v piatok o 10:00 tu vo farskom kostole, na ktorú vás srdečne pozývame.
12. V piatok 14.2. celodenná eucharistická poklona, večerná sv. omša je s katechézou
pre mladých a birmovancov. Po sv. omši pozýva p. kaplán František na stretko
v mládežníckej miestnosti.
13. Budúcu nedeľu 16.2. bude tretia nedeľa v mesiaci, pri sv. omšiach sa koná pravidelná
mesačná zbierka na kostol a potreby farnosti. Pán Boh zaplať.
14. Na budúcu nedeľu 16.2., v rámci konania pastoračných návštev nemocníc našej
košickej arcidiecézy, v ktorých sa ponúka aj duchovná starostlivosť, navštívi našu
nemocnicu pomocný biskup Msgr. Marek Forgáč, ktorý bude v kaplnke o 10:30
slúžiť sv. omšu.
15. Cirkevná materská škola sv. Márie Goretti v Snine pripravuje fašiangové vystúpenie
detí cirkevnej MŠ a ich hostí dňa 19.2.2020 o 16:00 h v Dome kultúry v Snine.
Výťažok z dobrovoľného vstupného bude použitý pri rekonštrukcii cirkevnej MŠ.
16. Dávame do pozornosti kresťanské internetové rádio Mária, viac informácii
na www.radiomaria.sk.
17. Kancelária v úradných hodinách (v stredu p. dekan).

