ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ POVÝŠENIA SV. KRÍŽA V SNINE
FARSKÝ KOSTOL
14.9. /pondelok/ a 20.9. /nedeľa/
a
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
KAPLNKA NA CINTORÍNE
15.9. /utorok/
PONDELOK 14.9. SVIATOK POVÝŠENIA SV. KRÍŽA
6:30 – sv. omša
17:15 – Krížová cesta
18:00 – slávnostná sv. omša /celebruje dp. Slavomír Bakoň, farár - dekan/

UTOROK 15.9. SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
7:30 – sv. omša/farský kostol/
9:00 – sv. omša /farský kostol/
10:30 – slávnostná odpustová sv. omša v kaplnke na cintoríne
/celebruje dp. Slavomír Bakoň, farár – dekan/
18:00 – sv. omša /farský kostol/
NEDEĽA 20.9. ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ POVÝŠENIA SV. KRÍŽA
7:00 – sv. omša
8:30 – sv. omša
9:30 – modlitba bolestného ruženca /členovia ruž.bratstva/
10:00 – modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a spievané litánie
k Božiemu milosrdenstvu /vedie kňaz/
10:30 – slávnostná odpustová sv. omša
/celebruje ThDr. Štefan Novotný, PhD., rektor kňazského
seminára v Košiciach/
18:00 – sv. omša


























FUTBALOVÝ TURNAJ MINIŠTRANTOV
27. 8. 2020 sa naši miništranti zúčastnili futbalového turnaja v Dlhom nad Cirochou, kde
si zmerali svoje sily proti futbalistom zo Sniny a okolia. Dobre si zahrali a aj proti silným
súperom obstáli so cťou, aj keď svoje účinkovanie ukončili vo štvrťfinále. Súťaž sa niesla
v priateľskej a kresťanskej atmosfére.

NHL
Aj v tomto roku sa počas letných prázdnin konala sezóna NHL – Našej hokejbalovej
ligy! Súťaži predchádzala rekonštrukcia šatne a prístavba sociálnych zariadení. To bol
dôvod, prečo sa odohrala v skrátenom formáte. Zúčastnili sa jej štyri tímy a víťazne vyšlo
mužstvo Filo Academy. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili o zorganizovanie turnaja a tešíme sa na budúci ročník.
Ďalšie spomienky na prázdninové aktivity nabudúce...
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. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

24. ročník

NAPOMEŇ HO
Dnešný úryvok je z Ježišovej tzv. „cirkevnej reči“, či „reči o Cirkvi“, resp. o živote
v Cirkvi, ktorá je označovaná aj ako „reč pre spoločenstvo“, resp. reč o živote učeníkov
v spoločenstve. Je to Ježišova štvrtá „veľká reč“ v Matúšovom evanjeliu z piatich, okolo
ktorých Matúš zostavuje svoju správu o Ježišovej verejnej činnosti. Celá táto reč hovorí
o vzťahoch vo vnútri Cirkvi a obsahuje pravidlá pre život učeníkov v spoločenstve; jej cieľom
je hlavne formovať učeníkov pre bratské vzťahy v spoločenstve.
Pre správne pochopenie dnešného úryvku je dobré si pripomenúť, že dnešný úryvok
predchádza podobenstvo o stratenej ovečke a Ježišovo varovanie pred pohoršením
„maličkých“, teda bratov, ktorí sú slabší vo viere, a preto viac vystavení nebezpečenstvu
malovernosti a odpadnutia od spoločenstva veriacich. Dnešný úryvok teda treba chápať nie
ako nejaký prísne právny text, ale ako návod na to, ako treba hľadať stratenú ovečku, ako jej
pomôcť oživiť svoju vieru v Boha a vrátiť ju do spoločenstva bratov. Celú reč teda treba
chápať nielen ako „reč o Cirkvi“, ale skôr ako „reč o bratstve“, lebo základom Cirkvi má byť
bratská láska.
Aj v tomto texte sa zrkadlí základný rys Matúšovho evanjelia ako „príručky kresťanskej
spravodlivosti“. Aj napomínanie je prostriedok, ako druhého priviesť k spravodlivosti, teda
k životu podľa evanjelia. Cirkev je postavená na vzájomnej spoluzodpovednosti, preto
jestvuje povinnosť napomenúť brata. Cieľom však nesmie byť ponížiť druhého človeka,
či dokonca ho zničiť, ale naopak, získať ho naspäť. Preto túto perikopu možno považovať
za praktickú aplikáciu bezprostredne predchádzajúceho textu o hľadaní „stratenej ovečky“.
Nájsť „strateného“ teda znamená „získať brata“; inými slovami, prijať ho opäť do plného
spoločenstva Cirkvi. Napomenutie nemá byť teda výpočtom nedostatkov, ale získaním
k návratu – to je jediný cieľ napomenutia. Nájdenie strateného brata je čin veľkej hodnoty.
Napomínanie bratov ohrozených odpadom od Boha je nesmierne dôležitá záležitosť.
Napomínanie je teda veľký prejav lásky, skôr zdržať sa od napomenutia môže byť prejavom
„nenávisti“ voči bratovi. Ježiš hovorí: „Choď a napomeň ho“, teda snaž sa ho presvedčiť
k návratu do spoločenstva, lebo spoločenstvo bez neho nie je úplné, a napokon – je to tvoj
brat.
Zdroj: www.horcicnezrnko.sk

LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
7.9. – 13.9.2020
deň
čas
úmysel sv. omše
+ Martin Demjan, Jozef Dankovič
PONDELOK - 7.9.
6:30
Sv. košickí mučeníci,
+ Štefan Miško
spomienka
18:00 + Ján Ondik
+ Štefan
UTOROK - 8.9.
6:30
+ Mikuláš, Anna a zať Štefan
Narodenie Panny Márie,
sviatok
STREDA - 9.9.
féria
Večer: bl. Alfonza M.
Eppingerová

OZNAMY

kňaz
kF
kM
d
kM
d

17.00

Večeradlo s Pannou Máriou

18:00

+ Štefan Kepič, rodičia Jozef a Katarína
+ František Ondika
+ Štefan Janko

kF
d
kF

+ Mária Kirňáková

kM

6:30
18:00

+ Katarína a Gabriel Kuchároví
d
+ Mária Špitaliková
kM
17:30 + Mária Kornuciková
kF
+ Rozália Maškulíková
kM
6:30 + Anna Janočková rod. Jankajová, 1.výr.
PIATOK - 11.9.
kF
féria
a z rod.
18:00 + Anna Fanfarová
d
+ Mária, Jozef Štofíkoví
d
SOBOTA - 12.9.
6:30 + Ján, Rozália Cenkneroví a súrodenci,
Najsvätejšie meno Panny
kF
+ Štefan
Márie, ľub.spomienka
18:00 z nedele/ ZBP Márie, 18 r.ž.
kM
7:30
za
farnosť
kF
NEDEĽA - 13.9.
9:00 ZBP Peter, 25 r.ž.
kF
DVADSIATA ŠTVRTÁ
V OBDOBÍ
10:30 ZBP Petra, 40 r.ž. a rod.
kM
CEZ ROK
18:00 + Jozef a Katarína Ontkovičoví
kM
piatok
17:00 + Mikuláš Verbický
kF
STAKČÍN
nedeľa
9:00 ZBP Miroslav Kapráľ s rod.
d
Nemocničná kaplnka je z dôvodu trvajúceho nebezpečenstva nákazy až
NEMOCNICA
do odvolania zatvorená. Duchovná služba: streda, piatok, nedeľa
CSŠ
Ranné školské sv. omše až do odvolania nebudú.
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
ŠTVRTOK - 10.9.
féria

6:30

(použité skratky: d – dekan, kM – kaplán Matej, kF – kaplán František, v.Š – výpomocný duchovný Štefan; )

MILODARY
Snina - na kostol: z krstu J. Burdu 50 €, zo sobáša Jurákových 50 €,
z pohrebu A. Lechanovej 50 €, bohuznáma rod. 90 €;
na výzdobu: RB 100 €.
Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom.

1. Dnes je 1. nedeľa v mesiaci. O 14:30 bude pobožnosť s výmenou ružencových
tajomstiev. Po skončení bude stretnutie duchovnej rodiny SDR.
2. V stredu 9.9. pri večernej sv. omši o 18:00 si pripomenieme a oslávime 2.výročie
blahorečenia sr. Alfonzy M. Eppingerovej, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní, zvlášť
členky duchovnej rodiny SDR.
3. V stredu 9.9. bude duchovná obnova pre zamestnancov CSŠ, CMŠ a CCVČ.
Program bude vo farskom kostole: od 15:30 tichá adorácia zakončená o 16:00 spoločnou
modlitbou a eucharistickým požehnaním /počas adorácie možnosť spovede/, o 16:15
sv. omša s príhovorom.
4. V piatok bude celodenná adorácia. Povzbudzujeme všetkých veriacich, aby sme si
našli počas piatka čas a prišli k poklone.
5. Na budúcu nedeľu 13.9. bude tiež adorácia v rámci celodiecéznej poklony, podľa
rozpisu jednotlivých farností. Sv. Oltárna bude vyložená k poklone po sv. omši o 10:30
do večernej sv. omše.
6. Milí bratia a sestry, na budúcu nedeľu bude zbierka Boží hrob, ktorá je preložená
z obdobia, keď boli naše kostoly zatvorené aj počas Veľkej Noci. Pre vysvetlenie, ide
o milodary, ktoré zvykneme obetovať pri Božom hrobe v čase veľkonočného trojdnia.
Tieto milodary slúžia ako prejav našej solidarity s kresťanmi vo Svätej zemi. Získané
prostriedky sú použité na udržiavanie Baziliky Božieho hrobu v Jeruzaleme a ďalších
posvätných miest vo Svätej zemi. Za vaše milodary na tento účel, vopred Pán Boh zaplať.
7. Odpust Povýšenia sv. Kríža /farský kostol/ a Sedembolestnej Panny Márie
/kaplnka na cintoríne/. V Spravodaji je program odpustovej slávnosti Povýšenia
sv. Kríža a taktiež odpustovej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie v kaplnke
na cintoríne. Zvlášť si prosím všimnite časy sv. omší. Kto by chcel, drahí bratia a sestry,
prispieť ku skrášleniu odpustovej slávnosti aj tým, že obetuje svoj milodar na výzdobu,
v kostole sú pokladničky na tento úmysel. Všetkým dobrovoľným darcom vyslovujem
úprimné Pán Boh zaplať.
8. 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.
9. Pozývame a povzbudzujeme aj dospelých, ktorí ešte nemáte iniciačné sviatosti (krst,
sv. prijímanie, birmovku), aby ste sa prihlásili v kancelárii, kde s vami dohodneme
individuálnu prípravu. Radi vám pomôžeme pripraviť sa k prijatiu sviatosti.
10. Kancelária v úradných hodinách.
11. Deti, ktoré sa zúčastnili detských letných táborov v júli a majú záujem o fotky, môžu
si ich vyzdvihnúť v CCVČ. Je potrebné priniesť USB kľúč.

Sviatosť manželstva chcú prijať
Miroslav Červeňák, býv. v Snine a Zuzana Šimečková, býv. v Snine, sobáš 12.9. o 15:00
Pavol Harakaľ, býv. v Snine a Mgr. Štefánia Dunajová, býv. v Snine, sobáš 14.9. o 16:00
Erik Kirner, býv. v Bratislave a Ľuboslava Kováčová, býv. v Snine, sobáš 19.9. o 15:00
Peter Magyar, býv. v Nových Zámkoch a Anna Dupkalová, býv. v Snine, sobáš 19.9. o 16:00
Lukáš Hirjak, býv. v Snine a Dominika Zgaburová, býv. v Snine, sobáš 26.9. o 14:00
Dávid Vajda, býv. v Belej n/C. a Veronika Dutková, býv. v Snine, sobáš 26.9. o 15:00
Mimo farnosti:

DÁTUM
13.9.2020

ČAS
7.30
9.00
10.30

ROZPIS SLUŽIEB

LEKTORI
manželia Jankoví
Erik Haničák a Bianka Mudzová
Ing. Štefan Nevoľník a Eva Karľová

ŽALM
MUDr. Eduard Ferenc
Anna Mária Čopíková
Gabriela Gáborová

