Program III. Národného pochodu za život
Piatok 20.9.2019
Semináre (18.00 – 21.30):
Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7, Bratislava
Koncerty (20.00 – 21.15):
1. Hudobno-duchovné pásmo – Daniel Gabčo (Dóm sv. Martina)
2. Pavel Helan /CZ/ (Hlavné námestie)
3. October Light /HR/ (Hlavné námestie)
Sobota 21.9.2019
Semináre (10.00 – 17.45):
Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7, Bratislava
Workshopy (14.30 – 16.00):
Národná kancelária Pápežských misijných diel, Lazaretská 7
Koncerty:
10.00 – 16.15 – Koncerty na Hlavnom námestí
16.00 – Koncert v kostole klarisiek
11.00 – 15.15 – koncerty v rámci Veľtrhu života na Primaciálnom námestí
Divadlá:
13.30 – 16.00 – Divadlo P.O. Hviezdoslava
Veľtrh života:
11.00 – 17.00 – Primaciálne námestie
Svätá omša – 18.00 v Dóme sv. Martina
Hlavný večerný program Národného pochodu za život:
20.00 – „Život ma chytá za srdce“ Incheba Expo Aréna

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

Nedeľa 22.9.2019
Svätá omša za účasti biskupov Slovenska – 10.00 Incheba Expo Aréna
Detský program:
12.30 – Záhrada Prezidentského paláca
Národný pochod za život 2019 – predprogram - 12.30 – Námestie slobody
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Registrácia účastníkov nie je povinná, ale organizátorom pomôže. možné je tak urobiť na web adrese
https://pochodzazivot.sk/registracia-ucastnikov-npzz-2019/
Dôležité informácie a kontakty nájdete na https://pochodzazivot.sk/dolezite-informacie-a-kontakty/

3.
4.
5.

Ak by niekto chcel finančne podporiť Národný pochod za život, môže tak urobiť formou zaslania
ľubovoľnej sumy na účet verejnej zbierky: SK63 0200 0000 0035 1220 9151

6.

Viac informácií nájdete na https://pochodzazivot.sk/

7.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

22. ročník

„TVOJU VLASTNÚ DUŠU PRENIKNE MEČ“

Národný pochod za život 2019 – 13.30 – Námestie slobody
Ďalšie informácie:
Bez ohľadu na to, či prídete do Bratislavy v sobotu alebo v nedeľu, odporúčame využiť parkovisko v areáli
Incheby, bezprostredne pri moste SNP. Po naplnení Vás parkovací personál presmeruje na parkovisko
na Tyršovom nábreží. Parkoviská sú strážené, odporúčaný poplatok 5 € osobné auto/deň, 15 € autobus/ deň.
Poplatok za parkovanie je dobrovoľný a bude použitý na krytie nákladov súvisiacimi s Národným
pochodom za život. Následne po svätej omši bude zriadená kyvadlová doprava pre starších, nevládnych
a zdravotne znevýhodnených účastníkov, ktorými sa presunú na Námestie Slobody – miesto Pochodu
a sprievodného programu. Zdravých pútnikov prosíme o presunutie pešo, MHD a pod. Sprievodný program
začína už o 12:30 hod, hlavný program o 13:30. Očakávané ukončenie o 16:00 až 16:30. Po ukončení
Pochodu na cestu naspäť na parkovisko do INCHEBY bude opäť pre starších, nevládnych a zdravotne
znevýhodnených účastníkov zriadená kyvadlová doprava. Zdravých pútnikov opäť prosíme, aby sa vrátili
do INCHEBY pešo, MHD a pod. Hlavný program na Námestí slobody začne o 13:30. Pochod odštartuje
o 14:30. Trasa pochodu je dlhá 2,2 km.

15. s e p t e m b e r 2 0 1 9
SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA

(Lk 2,35)

Naši predkovia si vybrali Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku
najmä preto, lebo chápali, že trpela podobne ako my. Taktiež
vnímali, že je im vždy nablízku, trpí spolu s nimi a prináša im
útechu, ktorou Boh utešoval ju.
Rozjímajme teda dnes o bolestiach Panny Márie, prežívajme ich
spolu s ňou a milujme ju. No nezostaňme len pritom. Prechádzajme
s ňou aj svojím životom a prosme ju, aby nás naučila prežívať
utrpenia a nepríjemnosti tak, ako ich prežívala ona.
1. Simeonovo zvestovanie. „Matka, ty si prijímala všetko, čo ti
Boh hovoril – to príjemné i to ťažké. Pomôž i mne prijímať Božie
slovo v plnosti, uchovávať si ho v srdci, rozjímať o ňom a úplne
podľa neho žiť.“
2. Útek do Egypta. „Panna Mária, ty si sa v pokore nechala viesť
svätým Jozefom, ktorý sa s tebou a Ježišom na podnet anjela vydal
do Egypta. Pomôž mi vnímať slová, ktoré mi Duch Svätý hovorí skrze iných.“
Hľadanie strateného Ježiša. „Matka moja, mnohé straty ma bolia viac ako strata Ježiša!
A pritom mi raz neostane nič, len on. Pomôž mi to pochopiť a nadovšetko ho milovať.“
Stretnutie na krížovej ceste. „Milosrdná Samaritánka, pomôž mi neodvracať zrak od môjho
trpiaceho blížneho.“
Pohľad na umierajúceho Ježiša na kríži. „Matka Sedembolestná, uč ma mať nádej
v milosrdného a dobrého Boha aj v situáciách, keď sa zdá všetko stratené a Zlý do mňa chce
vštepiť zúfalstvo a beznádej.“
Sňatie Ježiša z kríža. „Bolestná Panna, v náručí si držala mŕtve telo svojho Syna tak, ako si
ho kedysi ešte maličkého držala v Betleheme. Vypros mi vieru a nádej, že sa raz opäť
stretnem s tými, ktorých som miloval tu na zemi, ale predišli ma do večnosti.“
Uloženie Ježišovho tela do hrobu. „Panna Vzkriesenia, pomôž mi pochopiť nielen to, že
za každú bolesť znesenú pre Boha má čaká v nebi zvláštny drahokam do mojej večnej
koruny, ale aj to, že každou trpezlivo znesenou bolesťou sa čoraz viac pretváram na Ježiša.“
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

PO
16. 9.

LIT. KALENDÁR

Sv. Kornélius, pápež
a Cyprián, bisk.,muč.
Č: 1 Tim 2, 1-8
Ev: Lk 7, 1-10
Ľudmila

UT
17. 9.

Č: 1 Tim 3, 1-13
Ev: Lk 7, 11-17
Olympia

ST
18. 9.

Č: 1 Tim 3, 14-16
Ev: Lk 7, 31-35
Eugénia

ČAS

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ
6.30 + František Hanc
7.45 CSŠ

18.00 + Ján Špitalik, 2.výr.; + Margita Šimonová
6.30 + Ján, Alžbeta a Jozef Chvostaľoví;
16.00
17.00
17.30
18.00

6.30
7.45
18.00
6.30

ŠT
19. 9.

PI
20. 9.

SO
21. 9.

Č: 1 Tim 4, 12-16
Ev: Lk 7, 36-50
Konštantín

Sv.Ondrej Kim Taegon,kňaz, Pavol Chong
Hasang a spol., muč.
Č: 1 Tim 6, 2c-12
Ev: Lk 8, 1-3
Ľuboslav, Ľuboslava
Sv. Matúš, apoštol a
evanjelista
Č:Ef 4, 1-7.11-13
Ev: Mt 9, 9-13
Matúš

15.00
16.00
17.30
17.30
6.30
18.00
6.30
18.00
7.30

NE
22. 9.

25. nedeľav cezročnom
období
Č1: Am 8, 4-7
Č2: 1 Tim 2, 1-8
Ev: Lk 16, 1-13
Móric

9.00
9.00
10.30
10.30
18.00

DÁTUM
19.9.2019
20.9.2019
22.9.2019

ČAS
17.00
17.30
18.00
7.30
9.00
10.30

+ Ján Baranik
za duše, na ktoré si nikto nespomína
Nemocnica
Večeradlo
Stakčín: +Mikuláš a Michal Verbický
+ Ján Čop; + Jozef Hanc, 7.výr.
+ Michal Kacarabčin, 10.výr. a rodičia;
+ Jaroslav a Anežka Vilišoví
+ z rod. Gerbocovej; + Mária Harmaňošová
CSŠ
+ Anna, Otto Hrabíkoví, Viliam Fedorco;
+ Štefan a Mária Kuchároví
+ Mária Kelemecová, Michal Lelič, Fedor;
+ Anna Copáková
+ Mária a Pavol Čopíkoví
Večeradlo v nemocničnej kaplnke
Gr.-kat.liturgia v nemocničnej kaplnke
Stakčín: +Ján a Mikuláš Piteľ
+ Margita Curková; + Štefan Jelo
+ Radovan a z rod. Kokaničovej;
+ Michal Marinič, rodičia a svokrovci;
+ Miško Jozef
+ Štefan Dunaj a nevesta Anna;
+ Vasiľ Kelemeca
+ Peter Malinič; + Mária a Karol Šurinoví
+ Agnesa a Michal Gerbocoví, syn Ján
a dcéra Mária, zať Štefan
+ Jozef Onderčin, 2. výr.; + Marta Andrejčíková
+ Kamil Gerboc; + Ján Zimovčák
ZBP Márie Habuštovej, 50 r.ž. a rod.;
ZBP Anny a Jaroslava Lempeľových, 30 r.sp.ž.
ZBP Michaela, Ľuboslav, 10 r.sp.ž.;
ZBP Sabiny, 20 r.ž.
Stakčín: ZBP rod. Piteľ
Nemocnica
poďak. za úrodu, za poľnohospodárov, roľníkov...
+ z rod. Kračunikovej; Dobranskej, Nosáľovej;
+ Ján Haburaj, rodičia a bratia
+ Anna, Juraj Sabo, syn Jozef;
+ Vojtech Dančík

ROZPIS SLUŽIEB

LEKTORI
sv. ruženec – dievčenské stretko
sv. omša – dievčenské stretko
CSŠ kvinta/Mgr. D.Lojanová
Mgr. Ján Chochrun a Mgr. Adriána Ontkovičová
manželia Korobaničoví
František a Mária Dunajoví

ŽALM
Matúš Kozej
Mgr. Lenka Harakaľová
Mgr. Matúš Rosoľanka
Eva Mária Karľová

OZNAMY
1. Úprimná vďaka od veriacich a duchovného otca z farnosti Božieho milosrdenstva
za minulotýždňovú zbierku na stavbu farských priestorov. Vyzbieralo sa 3747,48 €.
2. Vďaka za vaše milodary, ktoré ste dnes obetovali pri pravidelnej mesačnej zbierke
na kostol.
3. V tomto týždni v stredu, piatok a v sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je
poďakovanie za úrodu.
4. Pozývame tretiakov a rodičov na veľké stretnutie vo štvrtok 19.9. o 16:30 v CCVČ.
Deti nech si zopakujú základné modlitby a 6 hlavných právd. Po stretnutí bude prvá
sv. omša „za účasti detí“ o 17:30. Pred sv. omšou o 16:30 pozývame deti na skúšku
detského zboru.
5. Pozývame birmovancov na prvé stretnutie v piatok 20.9. so začiatkom na sv. omši
o 18:00. Po nej budú rozdelení do skupín. Birmovanci, ktorí nie sú zo Sniny a ešte nedali
povolenie od svojho farára, nech ho prinesú najneskôr na toto stretnutie, ináč nemôžu byť
zaradení do prípravy.
6. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude vo štvrtok 19.9. o 18:30.
7. Nácvik na „mládežnícku“ sv. omšu bude v piatok 20.9. o 16:30. Všetci mladí
od 15 rokov, ktorí sú ochotní poslúžiť pri sv. omši svojím spevom či hrou na hudobný
nástroj, sú vítaní. Tešíme sa na vás v hudobke CCVČ.
8. V piatok 20.9. celodenná adorácia.
9. Na budúcu nedeľu 22.9. sa uskutoční zbierka na Rádio Lumen. Úprimná vďaka za vaše
milodary.
10. Srdečne vás pozývame na Dožinkovú sv. omšu poďakovania za úrodu, ktorá bude
budúcu nedeľu 22.9. o 10:30.
11. Manželia, ktorí si v tomto roku pripomenú 50., 60. a 65. výročie sobáša a majú záujem sa
zúčastniť sv. omše s otcom arcibiskup v Dóme sv. Alžbety, nech sa nahlásia v kancelárii
do konca septembra.
12. Členovia SSV si môžu v sakristii vyzdvihnúť Svätovojtešské kalendáre a podielové
knihy na rok 2020 a zároveň nech uhradia členské na budúci rok 8 €.
13. Povzbudzujeme k účasti na Národnom pochode za život, 22.9. v Bratislave a to či už
formou vlastnej dopravy, vlakom alebo nahlásením sa na spoločný autobus v sakristii
kostola. Odchod autobusu bude v nedeľu 22.9.2019 o 00:00 z parkoviska pred kostolom.
Cena je 24,50 €/os. Pre detailné informácie o programe si všimnite zadnú stranu nášho
Spravodaja.
14. Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, na Slovensku mnohým známa
pod názvom Kriche in Not, pozýva všetky deti a rodiny, farnosti aj školy, aby sa zúčastnili
celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec za jednotu
a pokoj vo svete. Preto pozývame všetky deti a rodiny, aby sa zaregistrovali
na webstránke www.miliondeti.sk a mohli sa stať aktívnymi účastníkmi. Každý, kto sa
zaregistruje do 18. septembra, dostane ako darček ruženec z olivového dreva vyrobený
kresťanskými rodinami vo Svätej Zemi.
15. V mariánskom mesiaci októbri, v sobotu 12.10. pripravujeme jednodňovú farskú púť
do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na horu Butkov - Ladce. Prihlásiť sa
môžete v kancelárii alebo v sakristii do konca septembra (30.9.)
16. Kancelária v úradných hodinách. V stredu p. dekan.

Sviatosť manželstva chcú prijať
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
Milan Sejna, býv. v Michalovciach a Ing. Veronika Kuriatniková, býv. v Bratislave, sobáš 5.10. o 16:00
Alexander Zimani, býv. v Bratislave a Mgr. Veronika Hrešková, býv. v Snine, sobáš 5.10. o 14:00
Mimo farnosti:
Viktor Kunec, býv. v Snine a Jana Bilecová, býv. Dlhom n/C., sobáš 5.10. v Belej n/C.
MILODARY
na kostol: z krstu R. Gerboc 20 €, z pohrebu M. Pandulovej 50 €.

