OKIENKO (NIELEN) PRE DETI
Ahoj kamaráti. Od dnešnej nedele sme sa rozhodli venovať časť strany v Spravodaji aj
vám, najmladším (ale samozrejme nie len vám). Pravidelne bude v tejto časti prichystané
niečo pre vás. Dnes chceme upriamiť vašu pozornosť na jeden sviatok, ktorý budeme sláviť
v utorok – sviatok sv. archanjelov. Archanjeli patria medzi vyššie anjelské chóry. Obvykle
sa považujú za vedúcich alebo najmocnejších anjelov. Majú jedinečné postavenie ako Boží
poslovia k ľuďom. Poznáme mená troch archanjelov. Viete ich? Že nie? Nevadí, dozviete sa,
ak vyplníte nasledujúci rébus – nahraďte čísla písmenami a takto zistite ich mená.
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40 26. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

DENNÉ LETNÉ TÁBORY

I tohto roku CCVČ zorganizovalo počas júla dvojtýždňový letný prímestský tábor.
20 ochotných mladých animátorov pod vedením s. Rudolfy pripravilo pre 55 detí zaujímavý program
plný rôznych aktivít. Spoločne v duchu bratskej lásky spoznávali nielen seba navzájom, ale
i nádhernú scenériu Vihorlatského pohoria a Vysokých Tatier, navštívili tiež košickú katedrálu
sv. Alžbety a jej zaujímavé zákutia, nechýbala ani obľúbená opekačka či návšteva kúpaliska.
Účastníci tábora sa tešili aj z milej a priateľskej prítomnosti našich duchovných otcov – p. dekana
i kaplánov, s ktorými mohli spolu zdieľať tieto radostné chvíle. Všetci účastníci odchádzali domov
plní nádherných zážitkov s veľkou túžbou prísť opäť o rok. Ani eRko nezaháľalo a pod vedením
Márie Kohutovej pripravilo vyše 30tim deťom v auguste týždeň plný aktivít, hier a súťaží, výlet do
observatória v Kolonici, kúpanie, i opekačku, z čoho boli šťastne unavení 10 mladí animátori, ktorí sa
počas celého týždňa deťom obetavo venovali. Nielen deti, ale aj oni sami si odniesli kopec krásnych
zážitkov, na ktoré nezabudnú. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí pamätali vo svojich
modlitbách na nás a pomohli nám či už duchovne, alebo materiálne. Nech vám to dobrý Boh odmení.

BOLI SME NA PÚTI PRI BLAHOSLAVENEJ ANKE

„Niečo sa ma tam dotklo... zažila som úžasný pokoj a ticho... bola to najlepšia spoveď,
akú som mohla mať... ten prsteň zmenil môj život...“ aj takéto boli vyjadrenia
účastníkov púte mladých do rodiska bl. Anky Kolesárovej dňa 26.8. Účastníkov
(17 mladých) do Vysokej n. Uhom sprevádzal p. kaplán František, Iveta Oradea
a 2 animátorky. Témou púte bola NEVINNOSŤ A ČISTOTA SRDCA. Okrem
nášho pána kaplána sa mladým vo sviatosti zmierenia a duchovných rozhovoroch
ochotne venovali aj kňazi Domčeka – o. Pavol Hudák a o. Tomáš Tupta. Všetkých
prítomných povzbudilo nádherné a radostné svedectvo
2 dospelých animátoriek – vydatých žien, o tom, ako prežívali
svoju cestu v čistote až do manželstva. Napokon sme v kostole
pri Ankiných relikviách slávili sv. omšu, pri ktorej bol ďalším z nás požehnaný
„Ankin prsteň“. Ten nám bude pripomínať záväzok úprimne žiť s Bohom
v čistote svojho stavu. Bohu vďaka za tieto pre nás všetkých veľmi požehnané
chvíle.

Dobrovoľný príspevok: 0,20 €

26. ročník

KONVERZIA
Veľa ľudských vlastností považujeme za zlé, a hoci ich tak hodnotíme, my sami
nimi trpíme. V dnešnom evanjeliu je tiež opísaná jedna zlá ľudská vlastnosť – neochota.
Ježiš vyrozprával podobenstvo o dvoch synoch. Otec ich poslal pracovať do vinice. Prvý
povedal, že sa mu nechce, ale potom mu to rozležalo v hlave a šiel. Druhý povedal,
že ide, ale napokon nešiel. Prvý syn bol čestný a úprimný človek, ktorý čo mal na srdci,
mal aj na jazyku. Druhý bol špekulant a taktik, ktorý sa pred otcom robil pekný,
ale v skutočnosti taký nebol. Prvý syn oľutoval svoje zlé rozhodnutie, druhý zostal
falošný a neochotný.
Nás zaujíma správanie sa prvého syna, ktorý prehodnotil svoj postoj k otcovi.
Psychológovia tento moment volajú aktíve prehodnotenie východiskového obrátenia
alebo konverzia. Prečo? V podobenstve otcom je Boh a synmi sme my. Raz povieme
Bohu, že urobíme, čo od nás žiada, ale pritom nekonáme. Inokedy zasa povieme,
že nejdeme za ním, ale napokon sa predsa rozhodneme vykročiť. Počiatočné nie sa zmení
na aktívnu službu vo vinici Božieho kráľovstva. A tomu psychológovia hovoria
konverzia.
Tieto problémy mal aj svätý Augustín. Keď vstúpil do seba a začal nový život,
uvedomil si, koľko času premrhal a povedal: Príliš neskoro som si ťa zamiloval, večná
Krása! Ale predsa sa zmenil a stal sa z neho veľký svätec. Preto aj Ježiš v dnešnom
evanjeliu poznamenáva: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva.
Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky
mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu. Lebo ak
človek zamení neochotu za ochotu, potom Božia milosť urobí z neho poslušného
Božieho syna. Preto nás Ježiš pozýva k plneniu Božej vôle. Isteže ideálny je ten syn,
ktorý povie idem otče a naozaj ide. Ale koľko je takých ideálnych synov? Ježiš, keďže
vie, akí sme, pozitívne hodnotí aj snahu, lebo každé naše úsilie a snaha budú odmenené.
myšlienky Jána Adamusa

LITURGICKÝ PROGRAM FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE
28.9. – 4.10.2020
deň
čas
úmysel sv. omše
kňaz
+ Mária Pacolová
kF
6:30
PONDELOK - 28.9.
+ Jozef Aľušík, ul. Mierova, Ján a Ivan
kM
féria
18:00 + Ján Holota
d
+ Michal Lobo
d
6:30
UTOROK - 29.9.
ZBP pre Annu a rodinu
kM
Sv. Michal, Gabriel,
17.00 Večeradlo s Pannou Máriou
Rafael, archanjeli, sviatok
18.00 + Mária Šupinská
kF
+ Ján Ľuľa, rodičia a svokrovci
kM
6:30
STREDA - 30.9.
+ manželia Marečkoví a Ján Kováč
kF
Sv. Hieronym, spomienka
18:00 + Štefan Zuščák
d
+
Alžbeta
Jankajová
d
ŠTVRTOK - 1.10.
6:30
Sv. Terézia z Lisieux,
+ Ján Dunaj a rod., František Šimon
kF
spomienka
17:30 + Anna Krupová
kM
+
Katarína
Cimbáková
d
PIATOK - 2.10.
6:30
Sv. anjelov strážcov
za členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho
kM
prvý piatok
18:00 + Margita Mrázová
kF
+ Mária Šalachová
kM
8.45
SOBOTA - 3.10.
za členov Ružencového bratstva
kF
Panny Márie v sobotu
z nedele/ +Ján Savka, dcéra Mária, rodičia
18:00
kF
a svokrovci
6:00 za farnosť
kM
NEDEĽA - 4.10.
7:30 ZBP Mária Kováčová, 60 r.ž.
kM
DVADSIATA SIEDMA
9:00 ZBP Katarína, 80 r.ž.
d
V OBDOBÍ
10:30 ZBP Dana a jej rod.
v. Š
CEZ ROK
18:00 + Jozef Šarudy
kF
piatok
17.00 + Tomáš, Mária, František Kandra
kM
STAKČÍN
sobota
8.00 + Pavol, Zuzana Bednároví
d
nedeľa
9:00 ZBP Michal Olexik
kF
Nemocničná kaplnka je z dôvodu trvajúceho nebezpečenstva nákazy až
NEMOCNICA
do odvolania zatvorená. Duchovná služba: len v naliehavom prípade
CSŠ
Ranné školské sv. omše až do odvolania nebudú.
SVIATOSŤ ZMIERENIA: polhodina pred rannou a hodina pred večernou sv. omšou/
KANCELÁRIA: ÚRADNÉ HODINY: pondelok až štvrtok: 9:00 – 10:00 a po sv. omši
/prvý piatok mesiaca je kancelária zatvorená/
(použité skratky: d – dekan, kM – kaplán Matej, kF – kaplán František, v.Š – výpomocný duchovný Štefan; )

ROZPIS SLUŽIEB
DÁTUM
4.10.2020

ČAS
7.30
9.00
10.30

LEKTORI

manželia Čopoví st.
manželia Korobaničoví
manželia Harakaľoví

ŽALM

OZNAMY

1. Srdečne ďakujeme VŠETKÝM, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave
a priebehu odpustovej slávností Povýšenia sv. Kríža vo farskom kostole, ktorá bola
spojená s odhalením a požehnaním novej sochy sv. Jána Pavla II., v spolupráci
s mestom Snina, za ktorú tiež úprimne ďakujeme. Vďaka patrí aj miestnej televízii
SKV1 za odvysielanie priameho prenosu z tejto slávnosti a aj všetkým našim šikovným
technikom za prenos.
2. Bratia a sestry, dnes je pri sv. omšiach dobrovoľná zbierka na potreby farnosti
a nášho farského kostola. Za všetky vaše milodary, na podporu farnosti, vám všetkým
vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
/číslo účtu našej farnosti: SK84 0900 0000 0000 8690 9812/
3. Nasledujúci týždeň je prvopiatkovým týždňom. Spovedať budeme ráno a večer, ako
býva zvykom. V utorok budeme spovedať aj po rannej sv. omši /povzbudzujeme
k spovedi tých, ktorí sú doma/ a vo štvrtok budeme spovedať aj po večernej sv. omši /
pre tých, ktorí sú počas dňa v práci/. Na prvý piatok našich chorých nenavštívime, kvôli
momentálnej situácii v ktorej sa nachádza naša farnosť (červená zóna) a veľkému riziku
nákazy, keďže starší patria do rizikovej skupiny. O to viac v tomto čase myslime na
našich chorých v modlitbách.
4. Vo štvrtok 1.10. vstupujeme do ružencového mesiaca október. V tento deň bude
aj požehnanie ružencov pri rannej a večernej sv. omši. V závere sv. omše nech prídu
pred oltár tí, ktorí si chcú dať požehnať ruženec.
Spoločný ruženec počas mesiaca október bude začínať 30 minút pred sv. omšou ráno
a večer. Rozpis na štvrtok a piatok v nasledujúcom týždni:
- Pred rannou sv. omšou – ako je zvykom celý rok – členovia ruž.bratstva.
- Pred večernou sv. omšou: štvrtok s. Rudolfa a deti, piatok s. Chantal a mládež.
Kňazi budeme spovedať, keďže je prvopiatkový týždeň.
5. Nasledujúca sobota je prvou v mesiaci. Srdečne pozývame na slávenie Fatimskej
soboty o 8:00. Desiatky ruženca - miništranti. Sv. omša bude o 8:45.
6. Budúca nedeľa je 1. nedeľa v mesiaci. O 14:30 bude pobožnosť s výmenou
ružencových tajomstiev. Po skončení bude stretnutie duchovnej rodiny SDR.
7. Chceme sa srdečne poďakovať bohuznámej rodine za 3 bezdotykové dezinfekčné
stojany ku vstupom do kostola. Je to v tomto čase veľmi praktický a užitočný dar
pre farské spoločenstvo. Úprimná vďaka v mene farnosti.
8. Pokiaľ sme v tzv. červenej zóne, podľa covid semaforu, platia inštrukcie uverejnené
minulý týždeň v Spravodaji, okrem času otvárania kostola. Kostol sa bude otvárať ako
je zvykom počas roka.
9. Členovia SSV si môžu v sakristii vyzdvihnúť Svätovojtešské kalendáre a podielové
knihy na rok 2021 a zároveň nech uhradia členské na budúci rok 8 €.
10. Kancelária v úradných hodinách. V piatok kancelária zatvorená /návšteva chorých/

Sviatosť manželstva chcú prijať
Mimo farnosti:
Pavol Hasidlo, býv. v Pruskom a Júlia Holotová, býv. v Snine, sobáš 26.9 v Pruskom
Daniel Sivák, býv. v Bratislave a Ing. Mária Mačová býv. v Bratislave, sobáš 10.10. v Tulčíku
Jozef Dunaj, býv. v Snine a Simona Lukáčová, býv. v Snine, sobáš 17.10. v Snine BM

MILODARY
Snina - na kostol: zo sobáša Hirjakových 50 €, na úpravu a vyčistenie podstavca
pod sochu sv. Jána Pavla II. obetovala bohuznáma rodina 500 €.
Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom.

