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/

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

UTOROK 15.9. SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
7:30 – sv. omša/farský kostol/
9:00 – sv. omša /farský kostol/
10.30 – 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
6:00 – sv. omša
7:30 – sv. omša
9:00 – sv. omša
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/
Po sv. omši odhalenie a požehnanie sochy sv. Jána Pavla II.
18:00 – sv. omša


























Sviatosť manželstva chcú prijať
Pavol Harakaľ, býv. v Snine a Mgr. Štefánia Dunajová, býv. v Snine, sobáš 14.9. o 16:00
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
Anton Timuľák, býv. v Hrabovci n/L. a Petra Gerbocová, býv v Snine, sobáš 3.10. o 15:00
Mimo farnosti:

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
14.9.2020
15.9.2020
Cintorín
20.9.2020

ČAS
18.00
7.30
9.00
10.30
7.30
9.00
10.30

LEKTORI
PharmDr. Štefan Dunaj a Mgr. Jana Šepeľová
manželia Tongeľoví
manželia Mariničoví
manželia Čopoví ml.
Štefan Ondik a Ing. Anna Čopíková
Ing. Ján Čop a Mgr. Dana Šalachová
manželia Gavronoví

ŽALM
Mgr. Eduard Chrin
Lucia Mariničová
Ing. Mariana Hancová
Mgr. Žofia Čopíková
RNDr. Jozef Lojan
Mgr. Lenka Harakaľová
Eva Mária Karľová
Dobrovoľný príspevok: 0,20 €
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24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. ročník

ODPUSTENIE

V 7. storočí bol biskupom Alexandrie Ján, ktorého ľudia volali Almužníkom,
pretože čokoľvek dostal od bohatých veriacich, to hneď rozdal chudobným. Raz mal
veľký problém. Jeden z bohatých kresťanov sa horlivo zúčastňoval sv. omše, ale nechcel
odpustiť urážku svojmu známemu. Biskup chcel situáciu riešiť, a tak pozval muža do
svojej súkromnej kaplnky na sv. omšu. Dohovoril sa s miništrantom, že keď sa budú
modliť Otčenáš, obaja pri slovách: A odpusť nám naše viny – zmĺknu. Muž sa cítil
poctený pozvaním a horlivo spolu s miništrantom odriekal slová patričných modlitieb.
Ale veľmi sa začudoval, keď pri modlitbe spomínanej časti Otčenáša náhle biskup aj
miništrant zmĺkli a iba on sám hovoril A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame
svojim vinníkom. Keď tie slová odzneli, biskup sa obrátil na neho so slovami: Zamysli sa
teraz nad prosbou, ktorú si pred chvíľou vyslovil pred Ježišom. Prosil si ho o odpustenie
svojich hriechov. Ak však ty nechceš odpustiť svojmu blížnemu, je tvoja modlitba
úprimná a hovoril si pravdu? Môže ti Boh odpustiť? Zahanbený odpustil urážku a už s
čistým svedomím pokračoval vo sv. omši.
Všetci máme v pamäti, keď na sv. Jána Pavla II. bol spáchaný atentát. Čo urobil,
keď sa uzdravil? Išiel do rímskej väznice, a tam sa udialo ojedinelé stretnutie v ľudských
dejinách – obeť sa stretla s vrahom. Nie pred súdom, kde by sa navzájom mohli
obviňovať a vyrovnávať si účty, ale v cele väzňa, kde si vedľa seba sadli ako bratia a
strávili pol hodiny v rozhovore. Petrov nástupca mal vtedy asi najväčšiu a najúčinnejšiu
kázeň vo svojom živote. Konkrétnym činom ukázal, že dobre pochopil slová, ktoré tvorili
záver dnešného evanjelia: Musíme zo srdca odpustiť svojmu bratovi.
Možno si poviete: My sme ďaleko od toho, aby sme vedeli tak veľkodušne
odpustiť. Ale prečo? Preto, lebo sme ďaleko od Ježiša. Čím mu je človek bližšie, tým
ľahšie dokáže odpustiť. Preto sa každý deň priblížme v krátkej a vrúcnej modlitbe k
Ježišovi a potom každú nedeľu vo sv. omši, kde nám sprítomňuje svoje utrpenie a
odpustenie na Kalvárii.
myšlienky Jána Adamusa

LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
14.9. – 20.9.2020
deň
čas
úmysel sv. omše
kňaz
+ Mária Štofiková
kF
6:30
PONDELOK - 14.9.
+ Mária, Jozef Panduloví, Štefan Ješko
kM
Povýšenie s. Kríža,
17.15 Krížová cesta
sviatok
18:00 + Alojz Havran
d
7:30 + Anna a Ján Bockoví
kF
9:00 + Rozália, Andrej a dcéra Mária
kF
UTOROK - 15.9.
Sedembolestnej Panny
10.30 Za farnosť
v.Š
Márie, patrónky
Kaplnka na cintoríne – odp.slávnosť
10.30
d
Slovenska, slávnosť
+Katarína a Štefan Ihnatoví
18.00 + Mária a Eduard Chrinoví
kM
+Jozef a Rozália a + z rod. Jankajovej
kM
STREDA - 16.9.
6:30
Sv. Kornélius a Cyprián,
ZBP Márie (85 r.)
kF
spomienka
18:00 + Anna Pavlíková
d
+ Anna Valcerová
d
6:30
+ Anna Galandová (1. výr.)
kM
ŠTVRTOK - 17.9.
féria
+ Ján Špitalik (3. výr.) a Margita Šimonová
kF
17:30
+ Margita Kaplanová
v.Š
+ Vasiľ, Rozália, synovia Marek a Daniel
kF
6:30 Kelemecoví
PIATOK - 18.9.
Poďakovanie za úrodu
ZBP Anny
kM
18:00 + Peter Gancarčík
d
+ Jozef Schader
d
6:30
SOBOTA - 19.9.
+ Jozef Zuščák (1. výr.)
kF
Panny Márie v sobotu
z nedele/ + Štefan, Anna Gadrikoví
18:00
kM
a rodičov a z rod. Surovej a Iliškovej
6:00 za farnosť
kM
7:30
ZBP
Márie
Milovčíkovej
(90
r.)
v.Š
NEDEĽA - 20.9.
DVADSIATA PIATA
ZBP a dary DS pre Katarínu, Petra,
9:00
kF
V OBDOBÍ
Gabriela a ich rodinu
CEZ ROK
10:30 Odp.slávnosť/ ZBP rod. Gajdošovej
hosť
18:00 + Rozália Maškuliková
kF
utorok
9:00 ZBP Marty Grausovej s rod.
d
STAKČÍN
piatok
17.00 + Pavol Uriga a Mária Bednariková
kF
nedeľa
9:00 ZBP Pavla Bednára
kM
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
V utorok kancelária zatvorená
(použité skratky: d – dekan, kM – kaplán Matej, kF – kaplán František, v.Š – výpomocný duchovný Štefan; )

OZNAMY

1. Dnes /nedeľa13.9./ bude počas dňa adorácia v rámci celodiecéznej poklony. Sv. Oltárna bude
vyložená k poklone po sv. omši o 10:30 do večernej sv. omše.
2. Milí bratia a sestry, dnes je zbierka Boží hrob, ktorá je preložená z obdobia, keď boli naše
kostoly zatvorené aj počas Veľkej Noci. Za vaše dobrovoľné milodary na tento účel, úprimné Pán
Boh zaplať.
3. V pondelok /14.9./ máme chrámový sviatok Povýšenia sv. Kríža. Srdečne pozývame v tento
deň na sv. omšu a odporúčame tento deň aj zasvätiť, nakoľko je možné. Pred večernou sv. omšou
o 17.15 bude Krížová cesta.
4. V utorok 15.9., na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, budú vo farskom kostole sv. omše
takto: 7:30, 9:00, 10:30 a 18:00. V kaplnke na cintoríne odpustová sv. omša o 10:30.
5. Drahí bratia a sestry, v tomto týždni v stredu, piatok a v sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich
obsahom je poďakovanie za úrodu tzv. dožinky. Za tohtoročnú úrodu poďakujeme spoločne počas
jedného z kántrových dní, konkrétne v piatok pri sv. omši o 18:00. Vyprosujeme požehnanie pre
všetkých pracujúcich v tejto oblasti a ďakujeme za ich prácu.
6. V piatok 18.9. bude celodenná adorácia. Povzbudzujeme všetkých veriacich, aby sme si našli
počas piatka čas a prišli k poklone.
7. Bratia a sestry, budúca nedeľa /20.9./ je treťou v mesiaci. Keďže máme odpustovú slávnosť,
zbierka na potreby farnosti a nášho farského kostola bude o týždeň neskôr, v nedeľu 27.9.
8. Na budúcu nedeľu slávime odpust Povýšenia sv. Kríža pri slávnostnej sv. omši o 10:30. Po tejto
sv. omši bude aj slávnostné odhalenie a požehnanie novej sochy sv. Jána Pavla II. v spolupráci s
mestom Snina, s účasťou p. primátorky Ing. Daniely Galandovej. Autorom novej sochy je
Mgr.art. Jaroslav Drotár z Humenného.
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA K ODPUSTU – keďže od štvrtka je v platnosti nariadenie úradu
verejného zdravotníctva o hromadných podujatiach, ktoré obmedzuje zhromaždenia na tisíc ľudí v
jednom okamihu pre exteriér a 500 ľudí v jednom okamihu v interiéroch, prosíme všetkých
veriacich, aby sme sa rozdelili na všetky sv. omše aj počas odpustovej nedele, tak ako to býva
každú nedeľu. V zodpovednosti jeden za druhého sa nesústreďujme na 1 sv. omšu, hoci je odpust.
Kvôli tomuto novému nariadeniu pridávame na každú nedeľu aj 1 sv. omšu ráno o 6:00. Sv. omše
v nedeľu 20.9. budú takto: 6:00 /odporúčame pre veriacich nad 65 rokov/, 7:30, 9:00, 10:30/
odpustová/ a o 18:00. V Spravodaji je uverejnený upravený program odpustovej slávností.
9. Pripomíname, že 15.9. sa končí zber prihlášok na krúžky a záujmové aktivity v CCVČ, kto ešte
neodovzdal alebo sa nestihol zapísať, má poslednú možnosť tak urobiť.
10. Stretnutie všetkých kantorov a organistov s p. dekanom bude v stredu 16.9. o 19:00 na fare
11. Pozývame všetky deti na nácvik detského zboru vo štvrtok 17.9. o 16:30 v mládežníckej
miestnosti.
12. Nácvik Spojeného mládežníckeho zboru bude vo štvrtok 17.9. o 18:30.
13. Kancelária v úradných hodinách. V utorok kancelária zatvorená.
Zastupovanie vo farnosti Dlhé nad Cirochou: 15.9. - 7:00 /kM/; 9:00 /vŠ/.
Odpustová slávnosť v Rozhanovciach : 15.9., 10:30/kM/

MILODARY
Snina - na kostol: z krstu E. Salajovej 100 €, zo sobáša Štofíkovích 50 €,
z pohrebu J. Kislika 100 €, z pohrebu M. Novakovej 50 €.
- na odpustovú slávnosť: Bratstvo Božského Srdca Ježišovho 100 €.
Stakčín: na kostol: Bohuznámi ul. Duchnovičová 100 €, ul. Vyšenca 20 €,
ul. Duklianskej 50€, bohuznáma 30 €, z posviacky domu rod. Grundzovej 20 €.
Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom.

