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PONUKA KRÚŽKOV CCVČ
Výchovno-pastoračné oddelenie
Kultúrno-umelecké oddelenie
S najmenšími k Bohu
(náboženstvo v MŠ Vihorlatská, Budovateľská, Komenského, Duk. hrdinov, Kukučínova, 5 – 6 r.)
Katechézy Dobrého Pastiera
(3 – 6 r. a 7 – 9 r.)
Miništrantský (chlapci od 5 r., ktorí chcú
pomáhať službou pri oltári)
Pozvaní na hostinu (stretnutia detí
pred 1.sv. prijímaním, 3.ročník ZŠ)
Slniečko
Stretká (chlapci a dievčatá 11 – 18 r.)
Prijmem dar (kurz birmovancov; 1.roč. SŠ,
kvinta a starší)
Dobrovoľníci (mládež od 15 r.)
Down-klub (stretnutia detí s down-syn. a ich
rodičov)
Skauti (chlapci ZŠ a SŠ)

Vzdelávacie oddelenie

Angličtina hrou
(pre deti 5- 6 r. v CMŠ)
Škola hrou (doučovanie pre 1. stupeň ZŠ )
Rómsky klub – mini
(pre rómske deti 5 – 7 r.)
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Detský divadelný súbor
Gitara
Hrajme Pánovi – „orchester“
(deti ovládajúce hru na akordeón, flautu,
husle, gitaru, klávesy a pod. sa budú
spoločne pripravovať na účinkovanie
pri bohoslužbách)
Hra na organe
(pre deti od 12 r., ktoré ovládajú hru
na
klavír
a
chcú
účinkovať
pri bohoslužbách)
Klávesy
Spievajme
Pánovi
(detský
zbor
5 – 14 r., mládežnícky zbor od 15 r.)
Šikovné ručičky (výtvarné a tvorivé
činnosti, šitie, varenie)

Športové oddelenie
Pohybom k zdraviu (cvičenia
pre zdravú chrbticu, deti od 6r.)
Futbal
Hokejbal
Ping-pong

Sv. Pius X., pápež – 21. august - vlastným menom Jozef (Giuseppe) Sarto

Sv. Pius X. sa narodil 2. júna 1835 ako druhý z desiatich detí. Za kňaza bol Jozef vysvätený v roku
1858. Za pápeža bol zvolený v roku 1903. Meno Pius si dal podľa svätých pápežov, ktorí Cirkev
„mohutne a láskavo ochraňovali“, ako sa vyjadril pri svojom zvolení. Ako heslo si zvolil „Všetko
obnoviť v Kristovi“. Pius X. sa rozhodol pre vnútornú reformu Cirkvi. Už v prvých dňoch po voľbe
nariadil nové kodifikovanie cirkevného práva. Pius X. mal veľký organizačný a reformný talent.
Úradovanie sa veľmi zjednodušilo, odstraňoval neporiadky a zbytočnú byrokraciu. Navrhoval nové
metódy a prostriedky pre pastoráciu. Veľmi mu záležalo na svätosti a vzdelaní kňazov. Reformoval
liturgickú hudbu, odstránil dlhé nekonečné prelúdiá počas liturgie a veľmi dbal na gregoriánsky
chorál. Za svoj vzor mal pápež arského farára Jána Máriu Vianneya, ktorého v roku 1905 vyhlásil
za blahoslaveného. Veľmi horlil za úctu voči Eucharistii a za obnovu duchovného života. Za jeho éry
sa začala toľko spomínaná „aktívna účasť laikov na liturgii“. Jeho cieľom bolo, „aby sa ľudia
nemodlili na omši, ale aby sa modlili omšu“. Vyzýval aj na časté sv. prijímanie. Povolil deťom, aby
prijali prvé sv. prijímanie čím skôr, už keď vnímajú rozdiel medzi obyčajným chlebom
a sv. prijímaním. Dovtedy totiž museli čakať do svojich štrnástich rokov. Z detstva tohto pápeža sa
spomína príhoda, keď on sám chcel prijať Telo Kristovo, ale nemohol, lebo ešte nedovŕšil predpísaný
vek 14 rokov. Keď prosil biskupa, aby mu predsa len dovolil, biskup mu povedal: „Keď raz budeš
pápežom, môžeš to zmeniť.“ Stalo sa… Ku sklonku svojho života cítil, že sa schyľuje k vojne.
2. augusta 1914 vydal apoštolský list, v ktorom vyjadril veľkú bolesť nad nepokojmi a vyzval, aby sa
ľudia primkli ku Kristovi, Kniežaťu pokoja. Krátko na to dostal zápal pľúc. Choroba rýchlo a zákerne
pokračovala. Pápež zomrel 20. augusta 1914. Na svoju žiadosť ho nebalzamovali a pochovali ho
vo vatikánskych kryptách. V jeho testamente stálo: „Chudobný som sa narodil, chudobne som žil,
chudobný zomieram.“ Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Pius XII. v roku 1951 a za svätého o tri
roky neskôr.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

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

Nanebovzatie Panny Márie

V katolíckom kalendári je počas roka viacero
mariánskych sviatkov, no Nanebovzatie Panny
Márie je tým najstarším. Slávi sa v auguste, kedy
vrcholili práce na poliach, lúkach a v záhradách.
O mieste a čase smrti Ježišovej matky nie sú priame
záznamy. Jedna legenda hovorí, že zomrela v Efeze,
kde pôsobil apoštol Ján, ktorému Kristus na kríži
zveril svoju matku; iná zas, že zomrela
v Jeruzaleme ešte pred rozchodom apoštolov. Sviatok je dávnejšie známy ako Zosnutie
Panny Márie. Vo východných cirkvách sa Zosnutie Bohorodičky slávilo už v 6. storočí.
V západnej cirkvi to bolo o storočie neskôr, kedy vtedajší pápež Sergius I. ustanovil
sviatok na 15. augusta a počas neho sa konali v uliciach Ríma procesie s litániami.
Až v roku 1950 na žiadosť mnohých biskupov vyhlásil pápež Pius XII. dogmu, že Panna
Mária bola po svojej smrti s telom aj dušou vzatá do neba a toto tvrdenie sa stalo
súčasťou katolíckej viery. Pri pohľade do histórie vidno, ako sa mariánsky kult postupne
vyvíjal. U nás bol tiež prítomný, v rôznych obdobiach v rôznych formách. V Uhorsku bol
umocnený ideou Regnum Marianum, myšlienkou, že kráľ Štefan zasvätil svoju krajinu
Panne Márii. Počas reformácie stratil mariánsky kult na intenzite, no v protireformačných
časoch opätovne vzrástol, kedy sa o jeho šírenie postarali jezuiti a šíril sa aj medzi
ľudovými vrstvami katolíckeho obyvateľstva. Nanebovzatie Panny Márie je častým
motívom v sochárskom a maliarskom umení už od 13. storočia. Obrazy slávnych
majstrov, ktoré zobrazujú Máriu vystupujúcu na oblakoch do nebies zdobia mnohé oltáre
slávnych kostolov. Nanebovzatej Panne Márii je totiž zasvätených najviac mariánskych
chrámov. Prosme teda našu nebeskú matku Máriu, ktorá nás predišla do večnosti, aby
nám svojím príhovorom pomohla dosiahnuť to miesto, ktoré je pripravené pre nás v nebi.
www.rodina.sk

LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
17.8. – 23.8.2020
deň
čas
úmysel sv. omše
kňaz
kM
6.30
+ Anna Valcerová
PONDELOK - 17.8.
d
+ Helena Lobová
féria
18.00
kM
+ Margita Kaplanová
d
ZBP Márie, 90 r.
6.30
UTOROK - 18.8.
kM
ZBP Ján, Anna, 50 r.sp.ž. a rod.
féria
kM
18.00 17.00Večeradlo/ + Peter Gancarčík
kM
6.30
+ Ján Vencko
STREDA - 19.8.
féria
d
18.00 + Štefan a Anna Gabrikoví
d
6.30
+ Mária a Jozef Štofík
ŠTVRTOK - 20.8.
+
z
rod.
Kračuníkovej,
Dobranskej
Sv. Bernard, spomienka
kM
17.30
a Ladislav Nosál
kM
6.30
+ Martin, 10.výr. a rodičia
PIATOK - 21.8.
Sv. Pius X., spomienka
d
18.00 + Jozef Holota
d
SOBOTA - 22.8.
6.30
+ Ján Kapko
Panny Márie Kráľovnej,
kM
18.00 + Jozef, Mária Naščáková
spomienka
kM
+ Ján Baraník, 1.výr.
7.30
NEDEĽA - 23.8.
kM
9.00
ZBP Ľubice, 60 r.ž.
DVADSIATA PRVÁ
ZBP
Branislav,
35
r.,
Martin,
45
r.,
V OBDOBÍ
kF
10.30
Mária, 65 r.
CEZ ROK
kF
18.00 + František Dobeš, 2.výr.
Sv. Pius X., pápež – patrocínium kostola
kM
(spoveď pred odpustom od 16.30)
piatok
17.30
ZBP sestričky Pii a rodičov
STAKČÍN
Odpustová slávnosť sv. Pia X.
d
nedeľa
10.30
ZBP rod. Smoľakovej a Michala Rosoľanku
Nemocničná kaplnka je z dôvodu trvajúceho nebezpečenstva nákazy
NEMOCNICA
až do odvolania zatvorená.
CSŠ
Prázdniny
SVIATOSŤ ZMIERENIA – denne, polhodinu pred sv. omšou/okrem nedele a sviatkov/
KANCELÁRIA: ÚRADNÉ HODINY: pondelok až piatok: 9.00 – 10.00 a po sv. omši
(použité skratky: d – dekan, kM – kaplán Matej, kF – kaplán František, v.Š – výpomocný duchovný Štefan; )

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
23.8.2020

ČAS
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
manželia Pľutoví
Mgr. Daniel Gavura a Štefánia Kozejová
František a Mária Dunajoví

ŽALM
Matúš Kozej
Anna Gerbocová
Mgr. Žofia Čopíková

MILODARY
Snina - na kostol: z krstu J. Miška 30 €, z pohrebu M. Špitalikovej 100 €, bohuznáma 100 €;
na výzdobu: bohuznáma 30 €. Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom.

OZNAMY
1. Drahí bratia a sestry, dnešná nedeľa je treťou nedeľou v mesiaci. Pri sv. omšiach je
dobrovoľná zbierka na potreby farnosti a nášho farského kostola. Za všetky vaše
milodary vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
2. Na budúcu nedeľu máme vo farnosti odpustovú slávnosť sv. Pia X. pápeža,
v našej filiálnej obci v Stakčíne. Slávnostná sv. omša bude o 10.30 a celebrovať ju
bude farár - dekan Slavomír Bakoň. Srdečne pozývame veriacich z celej farnosti
na slávenie.
3. Pred týždňom sme slávili odpustovú slávnosť Panny Márie Snežnej. Chcem sa
srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave
a priebehu odpustovej slávnosti. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí prispeli svojím
milodarom na výzdobu. Vďaka všetkým.
4. Na budúcu nedeľu bude dobrovoľná zbierka na kňazský seminár, ktorá je preložená
z obdobia, keď boli naše kostoly zatvorené. Všetkým vám, ktorí sa rozhodnete podporiť
náš kňazský seminár, a tým formáciu budúcich kňazov, vyslovujem úprimnú vďaku.
5. Milí bratia a sestry, na poslednom stretnutí farskej rady sme okrem iného riešili
aj otázku tohtoročného Farfestu. Po zodpovednom zvážení aktuálnej situácie,
aj v súvislosti so šírením nákazy, padlo rozhodnutie, že tohto roku sa Farfest
neuskutoční. O to viac sa tešíme o rok, na toto výnimočné a vzácne stretnutie farskej
rodiny.

6. Mladých (od 13 r.) pozývame na jednodňovú DUCHOVNÚ OBNOVU do Vysokej
nad Uhom, uskutoční sa v stredu 26. augusta. Bližšie informácie dostanete a zapísať sa
môžete u Ivety Haburajovej najneskôr do 21. augusta (resp.do naplnenia kapacity, ktorá
je limitovaná). Cestovné 4 €.
7. Drahí bratia a sestry, ako dobre viete, každý rok sa na konci augusta organizuje púť
mužov do Gaboltova. Tento rok kvôli mimoriadnej situácii táto púť nebude. Na miesto
nej chceme pozvať mužov našej farnosti na menšiu duchovnú obnovu spojenú
s posedením. Stretneme sa v nedeľu 23.8. o 15.00 vo farskom kostole. Začneme
moderovanou adoráciou s korunkou Božieho milosrdenstva, krátkou katechézou
pre mužov a posedením spojeným s občerstvením pri CCVČ.
8. Pripomíname, že prebieha zapisovanie na krúžky a aktivity v CCVČ na budúci
školský rok. Zapísať sa môžete vždy v pracovné dni.
9. Kancelária v úradných hodinách.

Sviatosť manželstva chcú prijať
Peter Štofik, býv. v Stakčíne a Petra Blašková, býv. v Snine, sobáš 29.8. o 14:00
Juraj Jurák, býv. v Trnave a Nikoleta Moravcová, býv. v Snine, sobáš 29.8. o 15:00
Filip Kočiš, býv. v Michalovciach a Simona Vrábľová, býv. v Snine, sobáš 29.8. o 16:00
Mimo farnosti:
Ing. Ján Petranič, býv. v Slavkovciach a Miroslava Hudáková, býv. v Pichniach

