Pochválený buď Ježiš Kristus.
Drahí bratia a sestry, pred týždňom zazneli v tejto farnosti sv. Kríža v Snine
mnohé vďaky. Úprimne a zo srdca poďakoval za 14 rokov kňazskej služby v tomto
spoločenstve p. dekan Allan a svoju úprimnú vďaku ste vyjadrili aj vy, drahí bratia
a sestry. Dovoľte mi, aby som sa k tejto vďake pripojil aj ja, nový správca tejto farnosti.
Chcem sa tiež poďakovať p. dekanovi Allanovi za jeho službu v tomto spoločenstve,
za jeho ochotu a čas, ktorý mi venoval, aby mi život farnosti predstavil. Veľmi si to vážim
a zo srdca ďakujem. Vyprosujem mu hojnosť Božích milostí do ďalších rokov kňazskej
služby.
Milí veriaci, z poverenia nášho otca arcibiskupa prichádzam do tohto
spoločenstva, ako nový duchovný otec. Prichádzam z farnosti Pavlovce nad Uhom,
v ktorej som pôsobil tiež 14 rokov, za ktoré som nesmierne vďačný Bohu a všetkým
veriacim. Prichádzam k vám slúžiť ako kňaz, ale rád by som bol aj váš brat v Ježišovi
Kristovi. Prosím vás o modlitbu a uisťujem vás aj o mojich modlitbách za vás. A ešte
jednu malú prosbu mám – prosím o trochu trpezlivosti, kým sa vo farnosti zorientujem
a spoznám bližšie život tohto krásneho spoločenstva veriacich vo farnosti sv. Kríža
v Snine. Vyprosujem vám všetkým, drahí bratia a sestry, hojnosť Božích milostí a ochranu
našej nebeskej Matky Márie.
S úctou a láskou váš duchovný otec Slavo Bakoň
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Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan
v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval
v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho
24. júna vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále
sv. Martina v Spišskej Kapitule. Hlavným svätiteľom
a kazateľom počas slávnostnej svätej omše bol spišský biskup
Mons. Štefan Sečka, spolusvätiteľmi apoštolský nuncius
na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello a emeritný
pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich.

23. ročník

„S Á M DÁ VI D H O NA ZÝ VA PÁ NOM ;
A K O P OT OM M ÔŽ E B Y Ť JE H O S Y NO M ! “ (M t

Z rozhodnutia pápeža Františka budú do Loretánskych litánií pridané
tri nové invokácie k Panne Márii
Oslovovaná bude ako Matka milosrdenstva, Matka nádeje a Útecha migrantov.
Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah v liste
predsedom biskupských konferencií s dátumom liturgickej spomienky Nepoškvrneného
Srdca Panny Márie 20. júna píše:
„Cirkev putujúca smerom k nebeskému Svätému
Jeruzalemu, aby sa tešila z neodlučiteľného spojenia s Kristom, jej ženíchom a spasiteľom,
kráča po cestách dejín zverujúc sa Tej, ktorá uverila Pánovmu slovu. Z evanjelia vieme,
že Ježišovi učeníci sa naučili už od úsvitu chváliť, požehnanú medzi ženami a rátať s jej
materským príhovorom. Nespočetné sú tituly a invokácie, ktoré kresťanská zbožnosť
v priebehu storočí venovala Panne Márii, privilegovanej a bezpečnej ceste k stretnutiu
s Kristom. Aj v prítomnom čase, poznačenom dôvodmi k neistote a zmätku, je u Božieho
ľudu osobitne cítiť zbožné utiekanie sa k nej, plné lásky a dôvery.
Pápež František ako interpret tohto cítenia po prijatí vyjadrených túžob ustanovil, aby sa
do formulára litánií Panny Márie nazývaných Loretánske, vložili invokácie „Matka
milosrdenstva“ (Mater misericordiae), „Matka nádeje“ (Mater spei) a „Útecha
migrantov“ (Solacium migrantium).
Prvá invokácia bude zaradená po oslovení „Matka Cirkvi“, druhá po „Matka Božej
milosti“ a tretia po „Útočisko hriešnikov“.“
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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Máš rád hádanky a hlavolamy? Čo napríklad takáto: Hora hučí, baran bľačí a kôň ťahá,
ihahahá! (Odpoveď: Husle so sláčikom.)
Podstatou takýchto hádaniek je myslieť trochu inak ako bežne. A presne o to ide
aj v Ježišovej otázke, ktorú kladie v dnešnom evanjeliu: Ako by mohol byť Syn človeka
Dávidovým synom, keď ho Dávid nazýva svojím Pánom? Keby si bol zákonníkom,
čiastočne by si túto hádanku dokázal rozlúšiť. Zákonníci totiž naozaj učili, že Mesiáš bude
Dávidovým „synom“, čiže jeho potomkom. Ale ani to nevysvetľuje, ako by Ježiš mohol byť
zároveň Dávidovým Pánom. Len človek, ktorý sa odváži zamyslieť nad tým inak, pochopí,
že Ježiš je viac než len človek – že je vtelený Boh.
Keď Ježiš položil túto otázku, snažil sa zástupu aj zákonníkom ukázať, že Mesiáš je
väčší, než očakávali. Nebol to pozemský kráľ. Neprišiel oslobodiť Izrael spod nadvlády
Rimanov. Prišiel oslobodiť všetkých z otroctva hriechu. Ježiš bol naplnením celého Písma,
nielen tých častí, ktoré predpovedali Izraelu budúcu slobodu a prosperitu.
Čo očakávaš od Ježiša ty? Do akej škatuľky sa ho snažíš vtesnať? Možno ho považuješ
za milujúceho a odpúšťajúceho Boha, no zároveň si myslíš, že si veľmi pozorne
zaznamenáva všetky tvoje previnenia. Možno sa usiluješ vytvoriť si k nemu blízky vzťah,
ale nedokážeš si ho predstaviť inak ako vzdialeného a nedosiahnuteľného. Možno veríš,
že Ježiš dokáže uzdravovať, ale nemyslíš si, že by mohol uzdraviť aj niekoho z tvojich
blízkych.
Boha nemožno vtesnať do nejakej škatuľky – a to je veľmi dobrá správa! Skús ho dnes
poprosiť, aby ti ukázal, akým spôsobom ho obmedzuješ. On túži dať sa ti poznať ešte
hlbšie; chce ti ukázať, že presahuje všetky tvoje predstavy. Len ak sa dokážeš vzdať svojich
predstáv o Bohu, bude ti môcť zjaviť, aký je veľký, milujúci a milosrdný a aké veľké
zázraky koná!
(prevzaté z časopisu Slovo medzi nami)

OZNAMY

PROGRAM BOHOSLUŽIEB
DEŇ

LIT. KALENDÁR

ČAS

PO
6. 7.

Sv. Mária Goretti, panna a muč.
Č: Oz 2, 16.17c-18.21-22
Ev: Mt 9, 18-26
Patrik, Patrícia

UT
7. 7.

Č: Oz 8, 4-7.11-13
Ev: Mt 9, 32-38
Oliver

ST
8. 7.
ŠT
9. 7.

Č: Oz 10, 1-3.7-8.12
Ev: Mt 10, 1-7
Ivan
Č: Oz 11, 1.3-4.8e-9
Ev: Mt 10, 7-15
Lujza

PI
10. 7.

Č: Oz 14, 2-10
Ev: Mt 10, 16-23
Amália

SO
11. 7.

NE
12. 7.

Sv. Benedikt, opát, patrón Európy
Č: Prís 2, 1-9
Ev:Mt 19,27-29
Milota
15. nedeľa v cezročnom
období
Č1: Iz 55, 10-11
Č2: Rim 8, 18-23
Ev: Mt 13, 1-23
Nina

6.30

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

1.

V pondelok, 6.júla o 17:00 pozývame mladé rodiny na benefičný futbalový zápas
tímu starých pánov Sniny pod vedením Františka Hanca a mužstva Gól za život
pod vedením syna doktora Vladimíra Krčméryho, Michala, ktorý sa uskutoční
na mestskom futbalovom ihrisku. Gól za život je iniciatíva, ktorá sa snaží povzbudiť
mužov k prebratiu zodpovednosti za nečakané dieťa a na podporu Poradne Alexis,
ktorá pomáha ženám, ktoré sa ocitli v situácii neplánovaného tehotenstva. Na mieste
nebude chýbať občerstvenie ani rôzne atrakcie a aktivity pre deti.

2.

Stretnutie dievčat (13-18 r.) bude v pondelok 6.7. v CCVČ.

+ Ján Vološin

3.

Stretnutie Spojeného zboru bude v stredu 8.7. o 19:00.

+ Štefan Pristaš

4.

Vo štvrtok 9.7. bude stretnutie členov farskej rady s novým pánom dekanom
o 18:00 na fare. Srdečne pozývame.

5.

V piatok 10.7. o 18:00 pozývame na sv. omšu, počas ktorej otec arcibiskup
Mons. Bernard Bober uvedie do úradu nového farára a dekana Slavomíra Bakoňa.
Srdečne na túto sv. omšu veriacich pozývame.

6.

Pripomíname, že od júla ranné nedeľné sv. omše o 6:00 nie sú.

7.

Taktiež pripomíname, že počas prázdnin, ako je zvykom, piatkové celodenné
poklony nebudú.

8.

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.

9.

Kancelária v úradných hodinách.

ZBP rod. Holotovej
+ Štefan Miško

18.00 + Jozef Gula
6.30 + Mária, Štefan Aľušíkoví a syn Martin
17.00 Večeradlo
18.00 + Ján Ondík
6.30 + Helena a Bartolomej Barnoví
18.00
6.30
17.30
6.30
17.30
18.00
6.30

+ Mária Kirňáková
+ Michal Lobo
Stakčín
+ Anna Ondíková, nedož.80 r.
+ Mária Kornuciková

18.00 + Anna Fanfarová
7.30 ZBP Július a Gabriela, 30 r.sp.ž.
9.00 ZBP Štefan a Mária, 51 r.sp.ž.
9.00 Stakčín
10.30 ZBP Michal, 20 r.ž., Martin, 20 r.ž.
18.00 + Adrián Hirka, 3.výr.

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
12.7.2020

ČAS
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
manželia Pavlíkoví
Mgr. Daniel Gavura a Štefánia Kozejová
manželia Kirňákoví

ŽALM
RNDr. Jozef Lojan
Anna Mária Čopíková
Veronika Fedáková

MILODARY

Na kostol: z krstu B. Saka 50 €, z pohrebu K. Pčolovej 50 €, F. Ondiku 50 €,
zo sobáša Zákuckých 100 €, p. Ciniková 20 €. 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.

Srdečne vítame nových duchovných otcov
Z rozhodnutia otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera budú od 1. júla v našej
farnosti pôsobiť noví duchovní otcovia.
Chceme privítať predovšetkým nového pána farára a dekana Slavomíra Bakoňa,
ktorý k nám prišiel z farnosti Pavlovce nad Uhom. Vyprosujeme mu veľa Božích
milostí a múdrosti v jeho kňazskej službe.
Takisto vítame aj nového pána kaplána Mateja Futeja,
ktorý v našej farnosti už pôsobil ako diakon. Vyprosujeme
mu veľa Božích milostí v jeho kňazskej službe.
V neposlednom rade vítame rodáka dp. Štefana Gábora,
ktorý v našej farnosti bude pôsobiť ako výpomocný
duchovný. Aj jemu vyprosujeme všetky potrebné milosti
a pevné zdravie.

