„Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho pána Ježiša Krista,
cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet“ (Gal 6,16).

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
POVÝŠENIA SV. KRÍŽA V SNINE
13.9.—15.9.2019

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

PIATOK 13. septembra - celodenná eucharistická poklona
06:30 sv. omša
18:00 sv. omša
SOBOTA 14. septembra - odpustová slávnosť Povýšenia sv. Kríža
09:00 krížová cesta
10:00 slávnostná odpustová sv. omša
celebruje prof. František Trstenský, biblista Kňazský seminár
Spišská Kapitula
18:00 sv. omša
NEDEĽA 15. septembra - slávnosť Sedembolestnej Panny Márie
Farský kostol:
Sv. omše: 7:30, 9:00, 10:30, 18:00, (nemocnica 10:30)
Kaplnka na cintoríne:
10:30 odpustová slávnosť v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie
celebruje Mons. Vladimír Farkaš, dekan-farár Partizánske
Srdečne pozývame!
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

36 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
1. s e p t e m b e r 2 0 1 9

22. ročník

„ A LE KEĎ TY CHY STÁŠ H OSTINU... “

(Lk 14, 13)

Akoby Ježiš dával pozvaným hosťom lekciu etikety správneho stolovania, však?
Hovorí im, koho majú pozvať, koho nepozvať, kam koho usadiť. Dokonca im radí, ako
sa vyhnúť rozpakom z toho, aby ich ako menej vzácnych hostí nemuseli presadiť
na posledné miesto, keby si „náhodou“ vybrali to popredné! No Ježiš tým chce,
samozrejme, povedať niečo iné; nedáva nám iba lekciu slušného správania. Vyzýva
svojich poslucháčov – a tým aj nás – prekročiť múry, ktoré si okolo seba zvykneme
stavať. Všetci dobre poznáme stretnutia, ktoré Ježiš popisuje – „s priateľmi... bratmi...
bohatými susedmi“ (Lk 14, 12). Sú milé a príjemné, no vytvárajú uzavretý priestor,
v ktorom niet miesta pre ľudí od nás odlišných, najmä pre núdznych či nám
nepohodlných; takých, čo sa nám nemajú čím odplatiť (porov. Lk 14, 13)
Na rodinných oslavách alebo stretnutiach s priateľmi nie je nič zlé. Ježiš má radosť,
keď vidí, že sa stretávame a tešíme sa zo seba navzájom. Dokonca sľúbil, že aj on
bude všade tam, „kde sú dvaja alebo traja zídení“ v jeho mene (Mt 18, 20)! Problém
nastáva, ak pestujeme výhradne takéto vzťahy. Ježiš nás totiž nechce vidieť zmietať sa
v pasci „vlastného geta“, do akej sa chytili ľudia v dnešnom evanjeliu.
Ježiš od teba zrejme nečaká, že budeš mať od rána do večera otvorené dvere
na dome a budeš vyvárať jedlo všetkým okoloidúcim. Len ťa žiada, aby si sa o niečo
viac venoval ľuďom okolo seba, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom „núdzni“: či už ide
o človeka z farnosti alebo spoločenstva, ktorý zápasí s nezamestnanosťou, alebo
o suseda, ktorého nenavštevuje nikto, ani jeho rodina. Nemusíš sa pritom ani rozdeliť
s jedlom; to nie je prvoradé. Ježiš potrebuje najmä tvoju ochotu dávať bez toho, aby si
za to čakal niečo späť. Presne toto totiž robí aj on pre teba. A teraz žiada, aby si aj ty
robil to isté.
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

Č: 1 Sol 4, 13-17
Ev: Lk 4, 16-30
Linda

PO
2. 9.

ČAS

6.30
9.00
18.00

UT
3. 9.

sv. GregorVeľký, pápež
a uč. Cirkvi
Č: 1 Sol 5, 1-6
Ev: Lk 4, 31-37
Belo

ST
4. 9.

Č: Kol 1, 1-8
Ev: Lk 4,38-44
Rozália

6.30
16.00
17.00
18.00
6.30
17.30
18.00
6.30

Č: Kol 1, 9-14
Ev: Lk 5, 1-11
Regína

ŠT
5. 9.

15.00
16.00
17.30

PI
6. 9.

Č: Kol 1, 15-20
Ev: Lk 5, 33-39
Alica

SO
7. 9.

sv. košickí mučeníci
Č:Kol 1, 21-23
Ev: Lk 6, 1-5
Marianna

NE
8. 9.

23. nedeľav cezročnom
období
Č1: Múd 9, 13-18
Č2: Flm 9b-10.12-17
Ev: Lk 14, 25-33
Miriama

6.30
17.30
18.00
8.00
8.45
8.00
18.00
7.30
9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
+ Zuzana Savková;
+ Anna Gičová, ul. Pribinova
+ Ján a Rozália Haburajoví a synovia;
+ Anna, Juraj Banduričoví a z rod.
Veni Sancte
+ Margita Mrázová; + Agnesa a Mikuláš
Charitun, rodičia a súrodenci
+ Pavol Hanc, 5.výr.
+ Ján Kováč; + Štefan Cimbák
Nemocnica
Večeradlo
+ Štefan Savka; + Mária a Štefan Štofiroví
+ Mária Kozejová; + Michal Gajdula
+ Ján Avuk; + Viera Dunajová
Stakčín: +Juraj Veme
+ Michal Gerboc; + Jozef Lojan
+ Ján a Anna, Andrej st. a ml. Mackoví,
Štefan Kirňák
+ Jozef Dankovič a rodičia; + Michal Krupa
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
+ Michal a Helena, Michal a Žofia;
+ Ľubomíra a Rudolf
BBSJ
Stakčín: +Tomáš, Mária, František Kandra
za zdravie a B. pomoc pre Margitu a rod.
Fatimská sobota
RB, NSPM
ZBP Anna, 80 r.ž.
Stakčín: Za duše v očistci
+ Katarína a Štefan Dunaj;
+ Ján a Anna Gičoví
ZBP Tibor a Veronika
ZBP Márie, 30 r.ž.
Stakčín: ZBP Marko Zoler
Nemocnica
ZBP a dary DS pre rod. Petra
+ Štefan Miško; + Mária Čopíková

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
8.9.2019

ČAS
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
manželia Legemzoví
manželia Kurťákoví
manželia Harakaľoví

MILODARY
na odpustovú výzdobu: BBSJ 100 €, na Farfest: BBSJ 100 €.

ŽALM
Štefánia Ondicová
Anna Gerbocová
Michal Rosoľanka

OZNAMY
1. Dnes popoludní o 14:00 pozývame všetkých farníkov, rodiny s deťmi na náš Farfest.
Upozorňujeme, že večerná sv. omša je v hornej farnosti na sídlisku.
2. V pondelok 2.9. o 9:00 pozývame na sv. omšu Veni Sancte našich rodičov, žiakov,
študentov CSŠ.
3. Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno i večer ako býva zvykom.
Povzbudzujeme k sv. spovedi predovšetkým žiakov, študentov a birmovancov.
Chorých navštívime doma na prvý piatok dopoludnia.
4. Stretnutie dievčat (12 – 16 r.) bude v pondelok 2.9. o 16:00.
5. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude vo štvrtok 5.9. o 18:30.
6. V piatok 6.9. – prvý piatok mesiaca, celodenná eucharistická poklona.
7. V sobotu 7.9. fatimská sobota začína o 8:00 modlitbou sv. ruženca. Pozývame
mariánskych ctiteľov, taktiež rodiny.
8. V sobotu 7.9. o 10:00 slávime v našej košickej katedrále veľké jubileum – 400-té
výročie mučeníckej smrti sv. košických mučeníkov. Na toto liturgické slávenie ste
všetci pozvaní, záujemcovia nech sa hlásia v sakristii.
9. Povzbudzujeme vás k účasti na Národnom pochode za život, 22.9. v Bratislave.
Nahlásiť sa môžete v sakristii. Autobus z našej farnosti pôjde v skorých ranných
hodinách.
10. Vďaka za milodary, ktoré obetujete na odpustovú výzdobu.
11. Aj keď, ako ste si iste všimli aj my v našej farnosti stále zveľaďujeme a budujeme čo
je potrebné, momentálne prístavbu (malú divadelnú sálu) v CCVČ, predsa ako dobrí
susedia chceme pomôcť aj pri budovaní farských objektov vo farnosti Božieho
milosrdenstva na sídlisku. Duchovný otec spolu s členmi farskej rady sa na nás
obracajú s prosbou o pomoc. Na tento úmysel sa uskutoční zbierka. Na budúcu
nedeľu 8.9. po sv. omšiach pri východe z kostola budete môcť členom farskej
rady z farnosti na Sídlisku prispieť na tento úmysel.
12. Pripomíname deťom a mladým, ktorí chcú navštevovať CCVČ počas nového
školského roka 2019/20, že najneskôr do 12.9. je potrebné vypísať prihlášku. Tak isto
tí, ktorí sa ešte nestihli prihlásiť k príprave na 1. sv. prijímanie a ku sviatosti
birmovania majú poslednú možnosť tak urobiť do 11.9. v CCVČ.
13. Prosíme pútnikov do Guadalupe, aby čím skôr uhradili zvyšok sumy v kancelárii.
14. Kancelária v úradných hodinách (streda – p. dekan). V piatok zatvorená.

Myšlienka k evanjeliu 22. nedele cez rok prepojená s témou Pochodu za život
„Za najmenších z nás“ (22.9.2019) z pera o. biskupa Jozefa Haľka:
Podmienkou účinnej angažovanosti za Božie veci je pokora všetkých aktivistov
za konkrétnu realizáciu Božieho kráľovstva na zemi. Pokušiteľ nás zvádza myslieť si,
že to len ľudská šikovnosť a mediálna zdatnosť sú základom a podmienkou úspechu
a vysokej účasti pozvaných. Nie, my nechcime prvé miesta pri stole ani uznanie más.
Veď všetko stojí a padá na našich modlitbách, obetiach i sebazapreniach smerovaných
s pokorou k Bohu. Na hlučnú ulicu prídeme s prázdnymi rukami, ak sme predtým
v tichom rozhovore s Bohom neprosili Pána dejín, aby nás on viedol a on inšpiroval.
Pane, na pochode za život kráčaj s nami, buď našou silou, napĺňaj nás svojou láskou.

Sviatosť manželstva chcú prijať
Vladimír Černega, bývajúci v Snine a Alexandra Pavlinová, býv. v Snine, sobáš 7.9. o 15:00
Tomáš Kovač, bývajúci v Bratislave a Silvia Buriková, bývajúca v Snine, sobáš 14.9. o 14:00
Mgr. Tomáš Kecskes, býv. v Dolnom Ohaji a Lucia Karabinčíková, býv. v Snine, sobáš 21.9. o 14:00
Adrián Fedor, býv. v Snine a Ing. Simona Kelemecová, býv. v Uliči, sobáš 21.9. o 15:00
Dávid Šesták, býv. v Koprivnici a Mgr. Kamila Gavurová, býv. v Snine, sobáš 21.9. o 16:00
Mimo farnosti:

Tomáš Bednár, bývajúci v Snine a Veronika Lacová, bývajúca v Nižnom Čaji, sobáš 14.9.
Mgr. Peter Kepič, býv. v Snine a Mgr. Linda Svejkovská, býv. v Tisnove(ČR), sobáš 14.9. v Bzenci

