Dekrét o úprave Loretánskych litánií v slovenskom jazyku
Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, kardinál Róbert Sarah,
v liste zo dňa 20. júna 2020 informoval predsedov konferencií biskupov, že Svätý
Otec František rozhodol o vložení troch nových invokácií do Loretánskych litánií:
Mater misericordiae, Mater spei a Solacium migrantium.
Na základe tohto rozhodnutia sa do slovenského znenia Loretánskych litánií
pridávajú invokácie:
- po invokácii "Matka Cirkvi" sa vkladá invokácia "Matka milosrdenstva";
- po invokácii "Matka Božej milosti" sa vkladá invokácia "Matka nádeje";
- po invokácii "Útočisko hriešnikov" sa vkladá invokácia "Útecha migrantov".
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Sv. Monika a sv. Augustín
Sv. Monika - Donútili ju vydať sa za pohanského úradníka v Severnej Afrike. Bol oveľa
starší od nej. Hoci bol štedrý, mal prudkú povahu. Jeho matka žila s nimi a malo rovnako
ťažkú povahu, čo bolo pre Moniku veľmi náročné. Mala tri deti: Augustína, Navigia
a Perpetuu. Vďaka jej trpezlivosti a modlitbám sa v roku 370 obrátil manžel a jeho matka
na katolícku vieru. Manžel zomrel o rok neskôr. Perpetua a Navigius začali viesť
náboženský život. S Augustínom to bolo oveľa zložitejšie. Sedemnásť rokov sa za neho
modlila a prosila o modlitby aj kňazov, ktorí sa jej vyhýbali kvôli jej neodbytnému
a zdanlivo beznádejnému úsiliu. Jeden kňaz ju utešil slovami: „Nie je možné, aby syn
toľkých sĺz zahynul.“ Táto myšlienka spolu s víziou, ktorú mala, ju neustále posilňovala.
Podarilo sa. V roku 387 Augustína pokrstil sv. Ambróz. Monika zomrela na ceste z Ríma
do Afriky v talianskom meste Ostia.
Sv. Augustín patrí medzi najväčších učencov Cirkvi. Narodil sa roku 354 v Tagaste
v severnej Afrike. Jeho otec Patrícius bol pohan. Matka sv. Augustína je sv. Monika.
Augustín prežil búrlivú mladosť. Jeho otec ho dal na štúdiá svetských vied. Žil
neviazaným životom, plným radovánok. Matka Monika sa za neho stále modlila. Vďaka
matke, ktorá ho neprestávala povzbudzovať, sa zoznámil so sv. Ambrózom, milánskym
biskupom. Často počúval jeho kázne v Miláne. Dlho váhal, uvažoval. Nakoniec sa
rozhodol. Pokrstil ho sám Ambróz, bolo to na veľkonočnú vigíliu roku 387.
Tri roky bol utiahnutý na otcovskom majetku, kde sa venoval modlitbe, rozjímaniu, postil
sa a písal. Čo sa dalo, z majetku predal. Keďže Augustín bol už známy a mnohí ho
vyhľadávali kvôli duchovnej pomoci, rozhodol sa odísť do mesta Hippo Regius, aby tam
mohol začať žiť kláštorný život. Tam náhodou vkročil do baziliky, keď práve biskup
Valérius hovoril, že potrebuje nejakého kňaza. Vtedy ľudia, ktorí poznali Augustína,
začali volať, aby vysvätil Augustína za kňaza. On sa bránil, ale nakoniec ho biskup
vysvätil. Roku 396 Valérius zomrel a Augustín sa stal jeho nástupcom.
Posledné roky života mal ťažké. Do severnej Afriky priplával krvilačný kmeň Vandalov,
ktorý všetko pustošil. V roku 430 obliehali aj mesto Hippo. Augustín neopustil mesto,
hoci vedel, že barbari idú zvlášť po biskupoch a kňazoch. Zomrel 28. augusta 430.
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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ZA K O H O MA PO K L A D ÁT E VY?
Dnešný evanjeliový úryvok pozostáva z dvoch častí: z Petrovho vyznania viery v Ježiša
ako Mesiáša a Syna Božieho a z Ježišovho odovzdania „moci kľúčov“ Petrovi. Petrovo
vyznanie viery v Ježiša ako Mesiáša a Božieho Syna, odlišné od „mienky ľudí“, možno
považovať za istý vrchol a prelom Ježišovho účinkovania nielen v Matúšovom,
ale vo všetkých evanjeliách.
Petrovo vyznanie je vlastne iba jedným z mnohých vyznaní viery v Ježišovo božstvo,
ktoré sa nachádzajú v evanjeliách, a to dokonca aj od posadnutých. Ježiš napokon o sebe
aj sám potvrdzuje tento základný fakt viery v neho. Petrovo vyznanie viery v Ježiša ako
Mesiáša a Božieho Syna však bolo nielen jeho individuálnym vyznaním, ale vyznaním celého
spoločenstva Ježišových apoštolov. Poznanie Ježišovho božstva sa však v apoštoloch
nezrodilo v tej chvíli, ale dozrievali k nemu už dlhšiu dobu. Viera v Ježišovo božstvo je teda
postavená na spoločnom svedectve všetkých apoštolov, celého apoštolského zboru, nielen
na svedectve samého Petra.
Ježiš kladie svojim učeníkom vlastne dvojitú otázku o svojej identite: najprv sa pýta
na mienku ľudí, a potom na ich vlastnú mienku. Toto odlíšenie dvoch pohľadov na Ježiša
ukazuje, že na Ježiša jestvuje a vždy bude jestvovať aj istý vonkajší pohľad, ktorý síce nemusí
byť úplne mylný, ale je nedostatočný, lebo nevedie k spáse. Naproti tomuto vonkajšiemu
pohľadu, stojí hlbšie poznanie, ktoré majú o Ježišovi jeho učeníci.
Aj dnešný človek môže istým spôsobom Ježiša spoznať len takto navonok, zaradiť
ho do istej skupiny ľudí, ktorí sú mu nejako podobní, ako napr. veľkí zakladatelia
náboženstiev, ale takýto pohľad nevníma, že na Ježišovi je niečo jedinečné, čo ho odlišuje
od každého iného človeka – jeho božstvo. Ale postrehnúť túto jedinečnosť vlastne ani nie je
možné len na základe ľudského skúmania. Tu už človek potrebuje osobitný Boží dar, dar
viery, aby prijal Ježiša takého, aký naozaj je.
Prevzaté z: www.horcicnezrnko.sk

LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
24.8. – 30.8.2020
deň
čas
úmysel sv. omše
kňaz
kM
+ Štefan Ogurčák
PONDELOK - 24.8.
6.30
kF
+ Anna, Ján Ondicoví
Sv. Bartolomej, sviatok
d
18.00 + Juraj Roman
d
+ Mária, Jozef Štofikoví
6.30
kM
UTOROK - 25.8.
+ Štefan Gerboc, ul. Podhorská
féria
17.00Večeradlo/
kF
18.00
+ Anna Pavlíková, nedož.82 r.
kF
6.30
+ Ján Lazorík
STREDA - 26.8.
kM
féria
18.00 + Jaroslav Lempeľ
kM
ŠTVRTOK - 27.8.
6.30
+ Mária Pacolová, František Ondika
kF
Sv. Monika, spomienka
17.30 + Mária, Andrej, Anna
kF
PIATOK - 28.8.
6.30
+ Mária Jelová
Sv. Augustín, spomienka
kM
18.00 + Mária Kornuciková
kM
SOBOTA - 29.8.
6.30
+ Kamil Gerboc, nedož. 55 r.
Mučenícka smrť sv. Jána
kF
18.00 + Mária Šupinská
Krstiteľa, spomienka
kF
7.30
+ Štefan Zuščák
NEDEĽA - 30.8.
d
DVADSIATA DRUHÁ
9.00
ZBP Jozef a Katarína, 40 r.sp.ž. a rod.
d
V OBDOBÍ
10.30 + Vasil, Rozália, Daniel, Marek Kelemeca
CEZ ROK
kM
18.00 + Ján Holota
kF
piatok
17.30 + Štefan Poldruhák
STAKČÍN
kM
nedeľa
9.00
ZBP Jaroslava Verbická s rod.
Nemocničná kaplnka je z dôvodu trvajúceho nebezpečenstva nákazy až
NEMOCNICA
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
30.8.2020

ČAS
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
Mgr. Ján Chochrun a Mgr. Adriána Ontkovičová
Daniel Karanik a Zuzana Mariničová
manželia Aľušíkoví

ŽALM
RNDr. Jozef Lojan
Michal Rosoľanka
Anton Vass

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
Miroslav Červeňák, býv. v Snine a Zuzana Šimečková, býv. v Snine, sobáš 12.9. o 15:00
Mimo farnosti:
Ing. Ján Petranič, býv. v Slavkovciach a Miroslava Hudáková, býv. v Pichniach

OZNAMY

1.Príprava na 1.sv.prijímanie a Sviatosť birmovania – ak by ešte niekto chcel ísť
na 1. sv. prijímanie, alebo ku sviatosti birmovania a nestihol sa ešte prihlásiť
na prípravu, môže tak urobiť najneskôr do 11.9. v CCVČ počas pracovných dní. Taktiež
pozývam a povzbudzujem dospelých, ktorí ešte nemajú iniciačné sviatosti (krst,
sv. prijímanie, birmovku), aby sa prihlásili v kancelárii, kde s nimi dohodneme
individuálnu prípravu.
2. Nový školský rok – VENI SANCTE. Drahí bratia a sestry, milí žiaci a študenti,
po výnimočne dlhom období, kedy školské lavice boli prázdne, začne onedlho nový
školský rok. Chceme spolu s vami, milí žiaci a študenti, vzývať Ducha Svätého
a vyprosovať vám potrebné milosti v novom školskom roku. Urobíme tak na budúcu
nedeľu /30.8./ pri všetkých sv. omšiach – na úvod. V závere sv. omší bude
aj požehnanie školských tašiek. Nezabudnite, milí žiaci a študenti, doniesť na budúcu
nedeľu do kostola aj svoju školskú tašku a pred sv. omšou ju položiť dopredu na schody.
Zároveň by bolo krásne a hlavne správne prosiť Pána o milosti s čistým srdcom, preto
povzbudzujem žiakov a študentov, aby v nasledujúcom týždni prišli na spoveď
a dospelých prosím, aby im nechali priestor pred spovednicou. Nech vás všetkých Pán
Boh žehná a ochraňuje.
3. Dňa 1.9. uplynú dva roky od blahorečenia Anny Kolesárovej. Oslava druhého
výročia blahorečenia Anky Kolesárovej sa uskutoční v nedeľu 30. augusta 2020.
V programe bude svätá omša o 10.00 a od 13.00 svedectvá, slovo, hudba, adorácia, ako
aj možnosť navštíviť jej hrob a pozrieť si Pastoračné centrum bl. Anny Kolesárovej.
4. Drahí bratia a sestry, minulú nedeľu bola zbierka na farské a kostolné potreby.
Výsledok zbierky je takýto: milodary obetované v kostole 1575,04 €; cez farský účet
100 €; priaznivci hokejbalu pri znovuotvorení ihriska a požehnaní nových priestorov
682,10 €; hokejbalisti cez farský účet 240 €. Spolu 2 597,14 €. Všetkým dobrodincom
vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
5. Dnes je dobrovoľná zbierka na kňazský seminár, ktorá je preložená z obdobia,
kedy boli naše kostoly zatvorené. Všetkým vám, drahí bratia a sestry, ktorí sa
rozhodnete podporiť náš kňazský seminár a tým formáciu budúcich kňazov, vyslovujem
úprimnú vďaku.
6. Drahí bratia a sestry, každý rok sa na konci augusta organizuje púť mužov
do Gaboltova. Tento rok kvôli mimoriadnej situácii táto púť nebude. Namiesto nej
chceme pozvať mužov našej farnosti na menšiu duchovnú obnovu, spojenú
s posedením. Stretneme sa dnes 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.

7. Nácvik Spojeného ml. zboru bude vo štvrtok 27.8. o 18:30.
8. Pozývame všetky deti (6-14 r.), ktoré chcú počas šk. roka pomáhať pri sv. omšiach
svojím spevom alebo hrou na hudobný nástroj, na prvé stretnutie a skúšku v piatok
28.8. o 14:00 h. Tešíme sa na všetkých doterajších členov detského zboru ale sú vítaní
aj noví, nebojte sa a príďte medzi nás - "Kto spieva dvakrát sa modlí".
9. Pripomíname, že prebieha zapisovanie na krúžky a aktivity v CCVČ na budúci
školský rok. Zapísať sa môžete vždy v pracovné dni.
10. Kancelária v úradných hodinách.

MILODARY
Snina - na kostol: zo sobáša Skripových 50 €, zo sobáša Dických 50 €, z krstu T. Šinglára 50 €.
Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom.

